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Sobre o TIC (Centro Internacional de Toyama)
O TIC (Centro Internacional de Toyama) é uma Fundação de Utilidade Pública, que visa a formação de uma 
sociedade com comunidades ativas e moradores com visão internacional, através da integração dos 
residentes japoneses e estrangeiros. Em cooperação com instituições governamentais, universidades e 
outras associações, promove a compreensão internacional, as relações internacionais e o convívio 
multicultural na Província de Toyama. Sua fundação foi em 1984 como uma associação para promover as 
relações internacionais em nível civil, ganhando o reconhecimento do Governo Japonês como associação de 
internacionalização regional em 1990. Em 1995 foi reconhecido como associação de utilidade pública, até 
ser finalmente ser reclassificado na nova política de Fundação de Utilidade Pública em 2008.

■Centro de Passaportes de Toyama (Ryoken Center)
Atendimento: seg a sex 09:00-16:30 (solicitação e retirada)
　　　　　　　  ter e qui 09:00-19:00 (apenas retirada)
　　　　　　　　　  dom 09:00-16:30 (apenas retirada)
(fechados aos sábados, feriados e final/começo de ano)
〒930-0003  Toyama-shi　Sakuramachi 1-1-61, Marier Toyama, 7F
Tel: 076-445-4581

■Centro de Passaportes de Toyama 
　(Ryoken Center) Escritório de Takaoka
Atendimento: seg a sex 10:00-16:30 (apenas solicitação)
　　　　　　　 seg a sex 10:00-17:30 (apenas retirada)
　　　　　　　　　  dom 10:00-17:30 (apenas retirada)
(fechados aos sábados, feriados e final/começo de ano)
Tel: 0766-27-1855

* Há copiadora e wi-fi disponíveis

To
ya
ma
 Int
erna

tional Center Foundation

de Toyama para o Mundo

Relações
Internacionais

Compreensão
Internacional

～por um futuro mais unido～

Sociedade
Multicultural

Cooperação
Internacional

Toyama
International
Center
FoundationTIC

Fundação de Utilidade Pública
TIC - Centro Internacional de Toyama

■TIC - Centro Internacional de Toyama (Toyama Kokusai Center)
Atendimento: seg a sex 09:00-17:45 
(fechados aos sábados, feriados e final/começo de ano)
〒930-0856  Toyama-shi　Ushijimashinmachi 5-5, Intec Building, 4F
Tel: 076-444-2500  Fax: 076-444-2600
e-mail: tic@tic-toyama.or.jp　URL: http://www.tic-toyama.or.jp

●Centro de Suporte Toyama One Stop（no escritório do TIC）
　Atendimento:  seg a sex 09:00-16:00
　(fechados aos sábados, feriados e final/começo de ano)
　Tel: 076-441-6330  Fax: 076-441-6331

Casa de Intercâmbio do Círculo do Mar do Japão (Kan Nihonkai Kouryuu Kaikan)
・Salas de reunião e estudo　1 sala para 40 pessoas, 2 salas para 20 pessoas, 2 salas para 10 pessoas
・Salão de intercâmbio　Espaço de confraternização, Biblioteca e Locação
・Mini-cozinha　Intercâmbio gastronômico

Atendimento　seg  ter  qui  sex  10:00-21:00
　　　　　　　　　　　　sáb  dom  10:00-17:00
(fechado às quarta-feiras, feriados, e nos períodos 25/Abr-10/Mai. 12/Ago-19/Ago e 24/Dez-10/Jan)
〒930-0093  Toyama-shi　Uchisaiwai-cho 6-6　Tel/Fax: 076-444-7679
e-mail: kaikan@tic-toyama.or.jp  URL: http://www.tic-toyama.or.jp/kannihonkai
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Relações Internacionais Apoio a atividades de intercâmbio 
multicultural e relações internacionais

Auxílio financeiro a atividades de relação, cooperação e promoção internacionais e multiculturais, voltadas 
a nível civil local.

Prêmio Toyama Kokusai Kusa no Ne
Premiação a associações e indivíduos envolvidos em 
atividades de intercâmbio a nível local em Toyama.

Festival Internacional de Toyama
Um festival com várias atrações, incluindo stands de 
instituições envolvidas em atividades de intercâmbio 
internacional, e oportunidades de interagir com 
estrangeiros de várias partes do mundo.

Assistência a residentes estrangeiros

Desenvolvimento de 
uma sociedade multicultural

Treinamento de professores voluntários de idioma japonês
Realização de palestras de treinamento a voluntários para ensino de idioma 
japonês, e alocação de conselheiros em aulas.

Leitura de histórias infantis em língua estrangeira
Leitura de livros infantis em língua estrangeira, incentivando as crianças a se 
interessarem pelo idioma e cultura de outros países.

Atividades de prevenção de desastres a residentes estrangeiros
Treinamentos e divulgação de informações, voltados a estrangeiros, para 
prevenção de desastres.

Cursos de idioma
Cursos de idiomas inglês, chinês, coreano, russo e português; e encontros para 
bate-papo com nativos, como o Namaste India em inglês.

Palestras para compreensão multicultural
Palestras em escolas e espaços de eventos para a promoção da compreensão 
multicultural, realizadas pelos CIRs (Coordenadores para Relações 
Internacionais) da Província de Toyama e ex-participantes do programa de 
voluntariado da JICA.
Acampamento multicultural (Toyama Kokusai Jyuku)
Acampamento de dois dias voltado a estudantes do ensino médio, com 
diversas atividades de tema internacional.
Espaço internacional (Kokusai Kouryu Hiroba)
Palestra de apresentação mais aprofundada de países e suas culturas, 
realizadas pelos CIRs (Coordenadores para Relações Internacionais) da 
Província de Toyama.

Cooperação Internacional

Organização de Promoção do Mar do Japão (Nihon Kai Gaku Kikou)

Programa de bolsa de estudo e de pesquisa para estrangeiros

Apoio a atividades de desenvolvimento 
de recursos humanos globais

Fornecimento de bolsas de estudo e de pesquisa, voltadas a países em desenvolvimento da região do 
sudeste asiático e a países os quais a Província de Toyama possui tratado de amizade.

Simpósios e palestras

Unidos pelo Mar do Japão Divulgações do TIC

O TIC realiza cadastramentos 
e indicações de recursos 
humanos colaboradores para 
promoção do intercâmbio 
multicultural.

【Categorias de cadastro】
Intérprete
Tradutor
Família para homestay
Professor de japonês
Consultor de situação 
internacional
Voluntários de assistência a 
estrangeiros em situações 
de desastre

Banco de dados de voluntários do TIC 
(Kokusai Kouryuu Jinzai Bank) Locação de bandeiras, 

roupas tradicionais, materiais 
da ONU, e outros materiais 
para fins de divulgação do 
multiculturalismo.

Empréstimo de bandeiras nacionais e roupas tradicionais

Buscamos associados 
contribuintes para as atividades 
do TIC para a promoção do 
multiculturalismo.
【Associado pessoa física】

3.000 yens por ano
【Associado pessoa jurídica】

30.000 yens por ano

Política de contribuição

～Análise do presente para o estudo do futuro 
　　　　　　　　　　do Círculo do Mar do Japão～

Horário de atendimento: 08:30-17:15 (exceto finais de semana e feriados)
930-8501　Toyama-ken  Toyama-shi  Shinsogawa 1-7
Japan Sealogy Promotion Organization
Tel: 076-444-3339　Fax: 076-444-4404
e-mail: adm@nihonkaigaku.org　URL: http://www.nihonkaigaku.org

Mapa invertido do Círculo
do Mar do Japão

Escritório de Toyama em Dalian, China

Informações e intermediações para 
atividades de diversos tipos de 
intercâmbio, como cultural e ambiental

Apoio a empresas
Informações e consultoria sobre a 
legislação, os investimentos e o 
mercado chinês

Promoção das atividades de chineses 
apoiadores da Província de Toyama 
através do grupo Toyama Fan Club

A porta para a China

Horário de atendimento: 08:30-17:15 (exceto finais de semana e feriados chineses)
7th floor, Senmao Building　147 Zhongshan Road
Xigang District, Dalian, Liaoning, China　Postal code 116011
Tel: 0411-83687879　Fax: 0411-83682919
e-mail: office01@toyama.com.cn

Realização de simpósios e 
palestras, também com a 
colaboração de universidades

Auxílio a pesquisadores e 
grupos que realizam estudo 
do Mar do Japão

・Homepage (cursos, eventos, palestras, 
prevenção de desastres)
・Informativos impressos TIC NEWS e 
What’s Happening (em 7 idiomas)
・Informativo eletrônico TIC Mail Magazine 
(em 7 idiomas)
・Quadro de informações de relações 
internacionais
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Auxílio a estudantes internacionais
Fornecimento de auxílio a estudantes internacionais da Província de Toyama, 
como bolsas de estudo, seguro de saúde nacional e localização de moradia.

Apoio a atividades da NOWPAP
Apoio às atividades de desenvolvimento e preservação do meio ambiente, da 
organização NOWPAP (Plano de Ações do Noroeste do Pacífico, pertencente à 
ONU) de Toyama.

Apoio a atividades da JICA
Apoio às atividades de voluntariado da JICA (Agência de Cooperação 
Internacional do Japão) no exterior.

Auxílio a migrantes japoneses no exterior
Auxílio a associações relacionadas a imigrantes de Toyama no exterior 
(Kenjinkai).

O serviço Toyama One Stop, dentro do TIC, oferece serviço de consulta a 
estrangeiros sobre questões do dia-a-dia. (atendimento seg-sex, 09:00-16:00)

Apoio a atividades de intercâmbio de nível local (Kusa no Ne)

Apoio a grupos de pesquisa

Apoio a atividades de intercâmbio

Apoio da atividades do Toyama Fan Club

Promoção do Multiculturalismo

Compreensão Internacional Desenvolvimento de recursos humanos 
com consciência internacional


