
 

Curso de Língua japonesa on-line- 2021. Guia de participação no curso. 
(Regulamentos para participação no curso.) 

 

Nesta ocasião, abrimos as inscrições para participantes do curso on-line de Língua japonesa (8 níveis, 1 
classe em cada nível.), na Open Academy da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio (TUFS). Aqueles 
que desejarem participar no curso inscrevam-se após confirmarem os ¨procedimentos para participação no 
curso on-line (Regulamentos para participação no curso inclusos) ¨ , a seguir. 

 

O Que é o curso de Língua japonesa on-line Open Academy da TUFS? 

¨Quero estudar Japonês, mas faltam oportunidades para aprender. ¨, ¨Quando converso com japoneses 
quero usar um modo de falar mais natural. ¨- Há alguém que esteja pensando isso? Dentre os que estudam 
Japonês, não são poucos aqueles que tem certas dificuldades como não ter um ambiente onde falar o idioma. 
A Open Academy da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio (TUFS) iniciou o curso on-line de Língua 
japonesa. Como o curso será realizado on-line, é possível participar de qualquer lugar do mundo em sua casa.  

 

Sobre a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio(TUFS). 

A Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio tem uma história de mais de 120 anos e continua 
cumprindo um papel importante como um ponto intercâmbio acadêmico e pesquisa acadêmica internacional 
no Japão. Além disso, dentro do país, é também uma instituição de ensino de Língua japonesa de mais alto 
nível, que recebe muitos estudantes estrangeiros do mundo inteiro e vem realizando educação de Língua 
japonesa de alta categoria. 

 

Sumário das inscrições dos cursos: 

1) Classes que serão abertas: Básico 1, Básico 2, Intermediário-básico 1, Intermediário-básico 2, 
Intermediário 1, Intermediário 2, Avançado 1, Avançado 2. (1 classe em cada 8 níveis) 

2) Período de realização das classes:  02/07/2021 – 15/10/2021 

* Sem aulas em 23 de julho e 13 de agosto 

3) Dia de realização das classes: Sexta-feira. 

4) Horário de realização das classes: 20:00-21:30 (Horário do Japão). 

5) Quantidade de Aulas: Total de 15 aulas (1 aula/90 minutos). 

6) Valor das aulas: 34.000 ienes 

7) Número de alunos por classe: [Básico 1 – Intermediário-básico 2] 15 alunos, [Intermediário 1 – Avançado 
2] 20 alunos. 

8) Ferramentas utilizadas: 



 [Aulas on-line] Zoom. 

 [Distribuição de materiais, Contatos relativos às aulas] Google Sala de aula. 

 

Atendimento aos participantes do curso. 

1) Período de atendimento geral: 20/05/2021 (Quinta-feira) 10:00 da manhã – 31/05/2021(Segunda-feira) 
11:59 da noite. (Horário do Japão) (Todas as classes serão por ordem de chegada.) 

2) Modo de inscrição: Formulário de inscrição on-line no site: inscrições em  

(https://forms.gle/ky74Csz6HYNjfcyD9 ) 

3) Pontos de Atenção. 

● Conforme a ordem de chegada, o prazo de inscrição será finalizado, assim que o número definido de 
inscritos for alcançado. Por favor, inscreva-se dentro do período de inscrição sem falta. 

● Não é possível atender a outros métodos de inscrição (correios, e-mail, telefone, fax, em pessoa etc.), 
fora a inscrição on-line em site. 

● Por favor, inscreva-se após confirmar com atenção o conteúdo de cada curso.  Decida o nível da classe 
por meio do teste de nivelamento de cada classe (pontuação calculada de forma automática). Não é 
possível mudar de classe após a inscrição. Não provemos um período de aula demonstrativo. 

 

Valor das aulas. 

● The cost of the required textbook is included in the course fee. If you already have a copy of the 
required textbook you can indicate that on your application form. Even if you do not need the textbook, 
the price of the textbook will NOT be subtracted from the course fee. 

● O valor das aulas é pago de forma prévia em cartão de crédito (na hora da inscrição). 

● Em regra, uma vez que o valor das aulas seja pago, não é possível o retorno do pagamento. Por favor, 
inscreva-se após confirmar com atenção o conteúdo do curso, as preparações e o ambiente de 
sistema necessário para assistir ao ¨Curso on-line¨. 

● O único método aceito de pagamento do custo do programa é o pagamento on-line em cartão de 
crédito. Avisaremos por e-mail aqueles que tiverem a inscrição confirmada sobre os procedimentos 
de pagamento e outros detalhes. Por favor, realize sem falta o pagamento no período definido 
(Dentro de uma semana após o recebimento do aviso de aprovação da inscrição). 

 

Cancelamento do curso. 

 É possível que cancelemos o curso, caso não seja alcançado o número definido de inscrições. 

 Entraremos em contato até dia 15 de junho (Sexta-feira), somente caso haja o cancelamento. 

https://forms.gle/ky74Csz6HYNjfcyD9


 No caso de decidirmos o cancelamento do curso, faremos a devolução de seu valor. Retornaremos 
o dinheiro por meio do cartão de crédito utilizado na hora do pagamento do valor do curso. De 
forma alguma podemos fazer a devolução por meio de dinheiro em espécie. 

 

Cancelamento da inscrição 

 Após a inscrição, caso haja o desejo de seu cancelamento, por favor, informe a nossa secretaria por 
e-mail até dia 11 de junho (Sexta-feira). 

 Não é possível o cancelamento, após o pagamento do valor do curso. 

 Uma vez que o valor do curso tiver sido pago, não é possível sua devolução. 

 

Participação no meio do curso. 

 Não aceitamos a participação do curso após o seu dia inicial, porque isso gera problemas ao avanço 
das aulas. 

 

Livros didáticos e materiais 

● Os livros didáticos são apresentados nos sumários de cada classe, por favor, confira-os. 

● Em regra, após o recebimento do valor do curso, que inclui o custo dos livros (impostos inclusos), 
enviaremos os livros por correio a partir da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio (TUFS). 

● Caso já possua o livro didático e não seja necessário, avise no formulário de inscrição no momento 
da inscrição. Mesmo se você não precisar do livro didático, o preço do livro NÃO será subtraído do 
valor do curso. 

● Fora o livro didático, caso haja outros materiais a serem distribuídos, os enviaremos de forma digital 
através do Google Sala de aula. 

 

Pontos de atenção ao participar do curso. 

 Nas aulas, a participação com a câmera ligada e o microfone desligado(mudo) é obrigatória. 

 Não realizamos suporte técnico relativo ao curso on-line. 

 Não será realizada distribuição de gravação de vídeo das classes. 

 É proibida a fotografia e gravação de áudio e vídeo das aulas. 

 Procure assistir às aulas em um local silencioso. Evite assistir às aulas em locais públicos, como cafés, 
transportes públicos, entre outros, ou assistir durante o trabalho, pois isso pode causar incômodo 
àqueles a seu redor ou a outros participantes. 

 No caso de, por algum imprevisto, ter que se ausentar por mais de dez minutos, desconecte-se do 
Zoom e reinicie-o novamente. 



 Não é possível participar de aulas fora do curso em que se está inscrito. Mesmo em caso de ausência 
em uma aula, não realizamos a substituição por outra aula de outro curso. Em caso de ausência, não 
é necessário entrar em contato. 

 Caso haja algum material de aula, faça o download por conta própria no Google Sala de aula. 

 Neste curso, entendemos que os participantes, por responsabilidade e custo próprio, realizaram 
medidas de segurança (prevenção contra infecção por vírus de computador, acesso indevido, perda 
ou dano de aparelhos e vazamento de informação). 

 Em nossa Universidade, não é possível a indenização quando algum dano ocorre aos participantes 
do curso. 

 Há possibilidade de retirarmos de aula, suspendermos, ou expulsarmos do curso, caso algumas das 
ações indesejáveis a seguir ocorram. Não haverá devolução do valor do curso. 

1) No caso de realizar alguma ação que perturbe o avanço da aula, ou que incomode outros 
participantes do curso. 

2) No caso de não haver concluído os procedimentos para assistir ao curso, ou não haver concluído 
o pagamento do valor do curso. 

3)No caso de ter havido alguma ação que infrinja a lei, ou a ordem pública e os bons costumes. 

4) No caso de haver alguma ação que transgrida o guia de participação no curso (regulamentos para 
participação no curso), ou algum dos pontos proibidos na participação do curso. 

 

Modo de participação no curso. *Por favor, leia sem falta. 

 O ¨Código de classe¨ do Google Sala de aula para o curso inscrito estará escrito dentro do E-mail: 
¨Aviso de participação no curso¨, enviado após o pagamento do valor do curso. Após confirmar as 
preparações de ambiente relativas ao curso on-line, faça sem falta o Log-in no Google Sala de aula 
até uma semana antes do início do curso. 

 Colocaremos, até uma semana antes do início das aulas, o link da aula do Zoom (URL convite) dentro 
da turma no Google Sala de aula (Acesso através do código de classe). Nos dias das aulas, participe 
sempre através dessa URL convite do Zoom. 

 Contatos sobre o cancelamento, ou reposição de aulas também serão realizados através do mural do 
Google Sala de aula. Não faremos contato por e-mail, ou telefone. 

 

Pontos proibidos 

Podemos rejeitar a participação no curso, caso algum dos pontos proibidos a seguir sejam realizados:  

 Distribuir para alguém o código de classe do Google Sala de aula, a senha, o meeting ID, o link da aula 
(URL convite). 

 Fotografar conteúdo da aula, ou gravar áudio ou vídeo da aula. 

 Distribuir em alguma mídia social fotos, vídeos ou áudio da aula. 



 Redistribuir materiais ou dados distribuídos durante a aula. 

 

Etiqueta durante as aulas. 

 Nas aulas, a participação com a câmera ligada e o microfone desligado(mudo) é obrigatória. 

 Assista às aulas em um local silencioso. 

 Quando, por algum imprevisto, tiver que se ausentar por mais de dez minutos, desconecte-se do Zoom 
e conecte-se novamente. 

 Escreva no nome de usuário do Zoom e do Google o nome do inscrito (Nome real). 

 Quando entrar na aula, ligue o vídeo. Deixe o microfone no ¨mudo¨ e, seguindo as instruções do 
professor, retire o microfone do mudo quando for fazer algum comentário. 

 Quando houver alguma pergunta, utilize as funções ¨Levantar a mão¨, ou o ¨Chat¨ do Zoom e receba 
do professor a permissão para comentar. 

 

Contato para dúvidas. 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio TUFS Secretaria da Open Academy (Responsável pela 
Língua japonesa on-line). 

Código postal: 183-8534 Tóquio, Fuchu-shi, Asahi-chô 3-11-1 

E-mail:  oa-jpclass@tufs.ac.jp 

Tire suas dúvidas por e-mail, por favor. 

Não será realizado suporte técnico em relação ao curso on-line. Leia com atenção a ordem dos 
procedimentos e prossiga-os por conta própria. 

 

Sobre o tratamento das informações pessoais. 

Nossa Universidade utilizará as informações pessoais dentro do limite necessário com os seguintes 
objetivos. Não faremos a distribuição nem a abertura das informações para terceiros, sem o 
consentimento do próprio participante do curso. 

 Utilizaremos as informações para confirmar a identidade do indivíduo quando utilizar este curso 
como um participante inscrito. 

 Utilizaremos as informações para enviar e-mails de apresentação sobre os cursos realizados no 
próximo período letivo. 


