Folhas vermelhas em outono

Vida estudantil
http://www.gifu-u.ac.jp/
info.rbz?nd=30&ik=1&pnp=16&pnp=30 (em japonês)

Taxa de matrícula, taxa de aula
http://www.gifu-u.ac.jp/view.rbz?cd=261 (em japonês)

Atividades extracurriculares
http://www.gifu-u.ac.jp/view.rbz?cd=134 (em japonês)

A Universidade de Gifu, como uma instituição educacional
e de pesquisa que enfatiza a educação, almeja a formação
de recursos humanos com conhecimentos especializados
profundos, visão ampla e capacidade geral de decisão. Por
isso, simultaneamente ao fornecimento de uma educação
diversificada e vigorosa, quer formar pessoas eruditas e
plenas do ponto de vista humano, com força de julgamento,
planejamento, elaboração, dotadas de agilidade. Essa é a
nossa contribuição para o progresso contínuo da
comunidade local e, por que não dizer, da Humanidade.
A Universidade de Gifu é composta por 5 faculdades, 5
escolas de pós-graduação, 3 escolas independentes de
pós-graduação, oferecendo 19 cursos de bacharelado, 21
cursos de mestrado, 12 cursos de doutorado, conforme
relacionados a seguir.

A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL da Universidade de Gifu
A Universidade de Gifu, somando suas pesquisas
avançadas e únicas com a educação de pessoas nelas
fundamentadas, na figura de uma universidade de porte
médio instalada na região Chubu, tem correspondido às
expectativas e confiança da comunidade local e
internacional. Para atender efetivamente à era da
internacionalização, estamos promovendo a
internacionalização da própria universidade, de forma ativa,
por meio de intercâmbio internacional, educação de
estudantes internacionais, com aproveitamento de nossas
características de ensino e pesquisa.

Localização

A PESQUISA da Universidade de Gifu
Osaka

Sakura na primavera
Tokyo
Nagoya Gifu

Província de Gifu
http://www3.pref.gifu.lg.jp/tagengo/pt/index.html (em português)
Cidade de Gifu
http://www.city.gifu.lg.jp/c/19110106/19110106.html (em inglês)

Meios de condução http://www.gifu-u.ac.jp/view.rbz?cd=393 (em

Universidade
de Gifu
A Universidade de Gifu presta
ENSINO, PESQUISA e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

japonês) (para a cidade de Gifu)
Do Aeroporto Internacional do Japão Central (Chubu Kokusai Kuko Centrair):
Aeroporto Internacional do Japão Central – trem Meitetsu Kuko Tokkyu –
estação Meitetsu Gifu

Gifu é uma localidade abençoada pela beleza natural de suas
montanhas altas e rios transparentes. Situada no centro do Japão,
tem sido historicamente uma região onde as culturas do leste e

Do Aeroporto de Narita (Narita Kuko):
Aeroporto de Narita – (trem JR Narita Express) – estação Tokyo – (linha
Shinkansen) – estação Nagoya – (linha JR) – estação Gifu

oeste japonês vieram se confluindo, para criar e transmitir culturas

Do Aeroporto Internacional Kansai (Kansai Kokusai Kuko)
Aeroporto Internacional Kansai – (trem JR Tokkyu Haruka) – estação Shin
Osaka – (linha Shinkansen) – estação Nagoya – (linha JR) – estação Gifu
(da cidade de Gifu até a universidade)

conhecimento. Para tanto, a Universidade de Gifu veio criando

Táxi:
20 minutos da estação Gifu, ¥2,500 ($21)
Ônibus: 30 minutos da estação Gifu, ¥310 ($2.60)

e tecnologias diversas. A Universidade de Gifu, herdeira de tais
características regionais, objetiva a transmissão e criacão do

espaços para atrair pessoas e informações, possibilitando o
intercâmbio de conhecimentos, integração de conhecimentos
sistemáticos com os inovadores, desenvolvimento humano e
acadêmico. Através da emissão para o mundo desses resultados
positivos, e também tornando-se fonte de recursos humanos à

Informações

sociedade, estamos contribuindo para o progresso acadêmico e

Sobre estudante internacional

cultural, assim como a construção de uma sociedade farta e

E-mail: direcent@gifu-u.ac.jp

segura.

Telefone: +81-58-293-2142 Fax: +81-58-293-2143
http://www1.gifu-u.ac.jp/~isc/en/ (em inglês)
Divisão de Assuntos Internacionais (Kokusai Kenkyu Shien Ka)
E-mail: int_exch@gifu-u.ac.jp
Telefone: +81-58-293-2011

O ENSINO da Universidade de Gifu

Fax: +81-58-293-3209

http://www.gifu-u.ac.jp/english/sub_menu/international.html (em inglês)

国立大学法人

岐阜大学
http://www.gifu-u.ac.jp/ (em japonês)

A Universidade de Gifu, como um centro de pesquisas
avançadas e únicas, esforça-se na criação e unificação do
conhecimento, contribuindo para o progresso e felicidade da
sociedade, da Humanidade. As conquistas das pesquisas
são fornecidas à sociedade através do processo
educacional. Para tal, são feitas pesquisas avançadas e
únicas sobre temas regionais, educativos, tecnológicos;
seus resultados são divulgados ininterruptamente à
sociedade, a fim de serem questionados. Essa é a forma de
exercer o papel de líder da sociedade.

E scola de
pós-graduação

Faculdade
Faculdade de Educação

Faculdade de Engenharia

Escola de Pós-Graduação em Educação

Escola de Pós-Graduação em Agricultura

http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/fore/fore.html (em inglês)

http://www1.gifu-u.ac.jp/~eng/en/index.html (em inglês)

http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/fore/fore.html (em inglês)

http://www1.gifu-u.ac.jp/~abios/eng/index.html (em inglês)

(Mestrado)
Educação Escolar
Desenvolvimento Curricular
Educação Voltada aos Deficientes
Matéria Escolar

(Mestrado)
Recursos Biológicos e Produção
Sistemas de Produção Biológica
Utilização de Recursos Biológicos

Escola de Pós-Graduação em Estudos Regionais

Escola Unificada de Pós-Graduação em Agricultura

http://www1.gifu-u.ac.jp/~forest/english.html (em inglês)

http://www1.gifu-u.ac.jp/~rendai/renno-e.html (em inglês)

(Mestrado)
Política Regional
Cultura Regional

(Doutorado)
Ciência de Produção Biológica
Ciência de Ambiente Biológico
Ciência de Recursos Biológicos

Faculdade de Estudos Regionais
http://www1.gifu-u.ac.jp/~forest/english.html (em inglês)

Política Regional
Cultura Regional

Faculdade de Medicina
Medicina
http://www.med.gifu-u.ac.jp/ (em japonês)

Enfermagem
http://www1.gifu-u.ac.jp/~nur/ (em japonês)

A Universidade de Gifu tem 35 círculos
esportivos e 27 círculos culturais,
conforme mostrados a seguir.
Círculos esportivos
atletismo, natação, beisebol (tipo hardball), beisebol (tipo “semi”hardball), tênis (tipo hard), tênis (tipo soft), basquete, vôleibol,
badminton, handebol, ginástica, tênis de mesa, futebol, rúgbi,
kendo, judô, caratê, shorinji kempo, kyudo, tiro com arco,
alpinismo, caminhada, wandervogel, automóvel, equitação,
aviação, ciclismo, futebol americano, canoagem, hang-glider,
lacrosse, dança, cheerleader, softball, tae kwon do

Círculos culturais
música tradicional japonesa, light music, folk song, música
orquestral, coral, guitarra/mandolin, fotografia, belas-artes, teatro,
youth hostel, ESS, cerimônia do chá, UNESCO, teatro de
bonecos infanto-cultural, círculo de literatura Infantil, ciências
biológicas, manga, observação estelar, clube de Intercâmbio
Internacional, transmissão estudantil, pensando sobre a vida
estudantil, RYUGAKU LOVE, estudos sobre o urso
tsukinowaguma, igo, estudos sobre a arborização, shogi

Engenharia Civil
Engenharia Mecânica e Sistemas
Química Aplicada
Engenharia Eletroeletrônica
Engenharia Biomolecular
Informação Aplicada
Engenharia de Materiais Funcionais
Engenharia de Sistemas Humanos e Informações
Engenharia de Desenho de Princípios Matemáticos

Faculdade de Ciências Biológicas Aplicadas

Escola de Pós-Graduação em Medicina

http://www1.gifu-u.ac.jp/~abios/eng/index.html (em inglês)

http://www.med.gifu-u.ac.jp/ (em japonês)

Ciência Alimentar e da Vida
Ciência Ambiental e Produção
Veterinária

O ENSINO da Universidade de Gifu

Formação de Professores de Educação Escolar
Formação de Professores de Educação Voltada aos Deficientes
Formação de Professores de Educação ao Longo da
Vida (Lifelong Education)

(Doutorado)
Medicina
(Mestrado . Doutorado)
Medicina Regenerativa
(Mestrado)
Enfermagem

Escola Unificada de Pós-Graduação em Veterinária
http://www1.gifu-u.ac.jp/~ugvphdhp/Toppage.eng.html (em inglês)

(Doutorado)
Veterinária

Escola Unificada de Pós-Graduação em
Descoberta de Drogas e Informações Médicas

http://www1.gifu-u.ac.jp/~nur/ (em japonês)

http://www1.gifu-u.ac.jp/~rensou/03outline/index.html(em japonês)

Escola de Pós-Graduação em Engenharia

(Doutorado)
Ciência de Descoberta de Drogas
Informações Médicas

http://www1.gifu-u.ac.jp/~eng/en/index.html (em inglês)

(Mestrado)
Engenharia Civil
Engenharia Mecânica e Sistemas
Química Aplicada
Engenharia Eletroeletrônica
Engenharia Biomolecular
Informação Aplicada
Engenharia de Materiais Funcionais
Engenharia de Sistemas Humanos e Informações
Engenharia de Desenho de Princípios Matemáticos
Sistemas Energéticos Ambientais
(Doutorado)
Engenharia de Sistemas de Desenvolvimento e Produção
Engenharia de Materiais
Engenharia de Sistemas de Informação Eletrônica
Sistemas Energéticos Ambientais

Frescor do verde no início de verão

Paisagem de neve no inverno

