
21o concurso de oratória em japonês para estrangeiros 
 

１  Data e hora do evento 
    Dia 13 de Novembro de 2010, da uma às cuatro da tarde. 
 

２ Local do evento 
  山口県婦人教育文化会館 (山口市湯田温泉５－１－１) 

   Centro de Cultura e Educação Feminina “Caliente Yamaguchi” 
   (Yamaguchiken-Fujin-kyouiku-bunka-Kaikan – Yudaonsen 5-1-1) 
 

３ Organizador 
   Escritório central das Nações Unidas em Yamaguchi-ken 
 

４ Apoio  
Governo da Prefeitura de Yamaguchi  
Associação Internacional de Yamaguchi-ken (fundação de utilidade pública) 

  Federação de Associações da Unesco em Yamaguchi-ken 
 

５ Objetivo 
  O concurso de oratória em japonês para estrangeiros visa aprofundar na 

compreensão mútua de culturas e costumes diversos.  
 
６ Candidatos 
    Estrangeiros residentes na Prefeitura de Yamaguchi cuja estadia no Japão não 

seja superior aos cinco anos. 
 
７  Título 
  「わたしのお国自慢 日本とはここが違う！」 

     O quê me orgulha do meu país que o faz diferente do Japão. 
 

８ Duraçaõ do discurso 
  Seis minutos como máximo. 
    Durante a intervenção está permitido olhar para anotações, mas pode restar 
pontos. 
 

９ Turno de perguntas 
Após o discurso, o participante terá de responder perguntas formuladas pelo júri 
ou pelo público. 



 

１０ Critério de avaliação 
   Conteúdo (60 pontos), expressão (40 pontos) de um total de 100 pontos. 
 

１１ Premiação 
  Primeiro colocado   Troféu e 30.000 ienes 
  Segundo colocado   Troféu e 20.000 ienes 
  Menção honorífica  Certificado e 5000 ienes 
  A todos os participantes  Regalo comemorativo 
 
１２ Inscrições 
    Ter-se-á de enviar seja ao endereço, fax ou e-mail indicados em baixo o seguinte: 
    Resume do discurso em japonês de uns 1000 carateres (não poderá ultrapassar os 

1200), endereço, nome e sobrenome, idade, nacionalidade, profissão (si for 
estudante, indicar o nome do centro de ensino) e número de telefone. 

 

１３ Dados de contato 
  〒７５３－８５０１ 

   山口市滝町１－１ 山口県地域振興部観光交流局国際課内 

   日本国際連合協会山口県本部  

   ＴＥＬ   ０８３－９３３－２３４３ 

   ＦＡＸ    ０８３－９３３－２３５８ 

   E-mail    a12900@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

１４ Data limite de inscrição 
    Até 21 de outubro de 2010 (quinta) (cumprir-se-á rigorosamente) 

 

１５ Pre-seleção 
  Os organizadores valorarão o resume recebido y pre-selecionarão 10 participantes. 

 

  O resultado da pre-seleção será comunicado aos candidatos como máximo no dia 28 de 

outubro de 2010. 

                                                              

１６  Outros 
(1) Pagar-se-á aos participantes as despesas de deslocação em transporte público. 

(2) O copyright do conteúdo dos discursos dos participantes passará ao organizador. 

       


