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Estabelecido em 1963

A Kyoto Computer Gakuin (KCG) foi o primeiro 
instituto educacional de computação do Japão.
- Proporcionando educação qualificada que enfatiza os aspectos acadêmicos 
  das tecnologias da computação e suas teorias
- Proporcionando uma educação que está à altura dos avanços das tecnologias 
  da computação
- Incentivando habilidades criativas nas tecnologias da computação
- Estabelecendo perspectivas amplas em uma sociedade orientada para a informação
- Desenvolvendo inteligência e sensibilidade igualmente

Conecte-se ao Espírito Pioneiro

A Kyoto Computer Gakuin (KCG) foi a primeira instituição 
educacional do Japão especializada nas ciências da computação. 
O Instituto foi fundado há mais de 55 anos, no início da geração 
do computador, para criar uma nova era. Acreditamos que a 
educação não seja somente ensinar conhecimento e técnicas, 
mas estimular a criatividade dos alunos, justamente porque o 
desenvolvimento de software é de fato um trabalho criativo, e de 
manter o objetivo educacional de cultivar engenheiros criativos 
de processamento de informação que possam sustentar esta nova 
era.
Ao prever o advento da era da informação, quisemos estabele-
cer uma escola oposta em sua condução àquelas do ensino 
superior convencional japonês. A escola que estabelecemos nos 
permitiu ser pioneiros nas ciências da computação, oferecendo 
educação no processamento de informação. As ciências da 
computação ainda não eram familiares às instituições de ensino 
superior japoneses na época, tornando a Kyoto Computer 
Gakuin uma sensação da pedagogia e indústria.
Em 1966, a Universidade de Tóquio começou a operar o primei-
ro computador doméstico de larga escala. Nos anos 70, mais 
computadores foram introduzidos nas universidades, e na 
segunda metade da década, dez grandes Sistemas de Comparti-
lhamento de Tempo (TSS, em inglês) entraram em operação. 
Mas eles eram reservados para pesquisa acadêmica, de uso não 
permitido por parte dos alunos em geral. Daí, quando a Kyoto 
Computer Gakuin introduziu seu primeiro grande sistema 
aberto para os estudantes em 1972, foi de fato um caso excep-
cional na época. Depois disso, a KCG se tornou a primeira entre 
as universidades japoneses e escolas profissionais a oferecer o 
TSS para a prática educacional dos alunos em geral em 1979.
Em 1983, na alvorada da era da informática, a KCG encomen-
dou 300 computadores especiais para que cada estudante 
pudesse possuir um, individualmente, o que não tinha aconte-
cido em nenhum outro lugar do mundo. Da segunda metade 
dos anos 80 em diante, a onda da globalização alcançou o 
Japão. A Kyoto Computer Gakuin abriu um novo campus em 
Boston, coração da academia e da cultura americana. As insta-
lações de Boston, usadas como local de treinamento no 
exterior para os professores de Processamento de Informação 
Internacional, foram a primeira escola japonesa relacionada à 
informação no exterior.
A Kyoto Computer Gakuin tem apoiado o ensino da computa-
ção fora do país (doações consideráveis de computadores e 
treinamento de instrutores locais) desde 1989. O suporte foi 
um projeto internacional sem precedentes, promovendo uma 
revolução fenomenal na educação de cada país recipiente. O 
auxílio tem sido desenvolvido por mais de 20 anos em 23 
países. Através dele, mais de 3000 computadores usados da 

Kyoto Computer Gakuin tiveram a oportunidade de serem 
usados para treinamento computacional em países em desen-
volvimento. O espírito inovador tem sido passado adiante 
desde a fundação da KCG, agora sendo posto em prática 
internacionalmente. O projeto de apoio foi reconhecido, e 
recebeu uma premiação especial em cooperação internacional 
pela União Internacional de Telecomunicações (organização 
especializada da Organização das Nações Unidas) em 2006. 
Em 1993, a Kyoto Computer Gakuin estabeleceu um Programa 
de Arte e Informação para expandir a educação em computação 
de sensibilidade em colaboração com o Instituto Rochester de 
Tecnologia (RIT, em inglês) nos EUA, conhecido pela enge-
nharia de arte multimídia avançada. Em março de 1996, foram 
assinados documentos de afiliação e a KCG e o RIT se torna-
ram oficialmente universidades irmãs. A intenção desta união 
foi transferir a rica cultura multimídia dos EUA para a KCG e 
cultivá-la localmente. Foi a primeira afiliação do gênero entre 
uma escola profissional e uma universidade americana de 
ponta no Japão. Após este acordo, o programa de empreendi-
mento entre os cursos de TI na escola de pós-graduação do RIT 
e da KCG começou em fevereiro de 1998, o ano em que a KCG 
preveu o advento da era da revolução de TI. Este programa 
atraiu a atenção da mídia como o primeiro do Japão a permitir 
que graduandos japoneses estudassem em sua primeira metade 
do curso de TI na escola de pós-graduação do RIT na própria 
Kyoto Computer Gakuin.
O novo sistema de pós-graduação profissional foi legalmente 
estabelecido em 2003 como parte da reforma de ensino 
superior do Japão. O objeto é desenvolver o ensino prático e o 
treinamento de profissionais com habilidades especializadas 
avançadas. Logo que o decreto foi aprovado, requeremos a 
aprovação de uma escola de pós-graduação. Embora profissio-
nais de TI tivessem demanda na época, não havia universida-
des ou escolas de pós-graduação especializadas em profissões 
de TI.  A Faculdade de Quioto de Pós-Graduação em Informá-
tica (KCGI, em inglês) inaugurou os cursos em abril de 2004 
como a única escola de pós-graduação profissional especiali-
zada em TI do Japão.
Este histórico de nosso sistema escolar prova por si mesmo 
que somos a vanguarda da educação prática de TI.
O estabelecimento da KCGI porta um grande potencial para 
nossos alunos e graduados da Kyoto Computer Gakuin, posto 
que a eles é dada a escolha de entrar na KCGI para obter um 
diploma de mestrado em tecnologias de informação, o título 
mais alto no campo de TI aplicada no Japão. Este novo proces-
so não mais exige um título de quatro anos de uma universida-
de para que se obtenha a mais alta titulação que uma educação 
em TI pode oferecer.

O Espírito Pioneiro da Kyoto Computer Gakuin
                                                (Instituto de Computação Quioto)

Para futuros alunos
(saudações da presidente)

Presidente
Yasuko Hasegawa
Bacharel de Ciências em Física e Astronomia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Quioto 
(a primeira mulher graduada)
Concluiu o Curso de Doutorado em Ciência pela Universidade de Quioto
Primeira a utilizar computador para pesquisa em astrofísica
Cientista visitante na Universidade Estadual da Pensilvânia, EUA
Premiado pelos Ministérios da Educação (ou órgãos afins) da Tailândia, Gana, Sri Lanka e Peru.
Agraciada com o Prêmio pela Cooperação Internacional da União Internacional de Telecomunicações 
em 2006
Recebeu homenagem da Sociedade de Processamento de Informações do Japão em 2011
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Insígnia da KCG Destaques Educacionais Notáveis

Cor do grupo KCG

(Cor símbolo do Instituto de Computação Quioto (KCG : Kyoto Computer Gakuin)
 e do Grupo KCG)

Vermelho KCG  (Cor da Faculdade de Quioto de Pós-Graduação em Informática (KCGI, em inglês))

Em razão de todos os membros originais do KCG em sua fundação foram graduados e graduandos 
da Universidade de Quioto, a cor do KCG e do grupo KCG foi selecionada com base na cor da Univer-
sidade de Quioto, que era azul escuro. A cor começou a ser usada a partir de 1970, sendo definida 
como "Azul KCG" em seu 35º aniversário, em 1998.

Além da administração escolar, Shigeo Hasegawa, fundador do grupo KCG, estudou novamente 
em anos mais recentes na Universidade de Harvard para enfrentar os estudos que não pôde fazer 
quando era jovem. Ele alugou um apartamento em Boston e teve aulas de literatura e filosofia com 
jovens estudantes. Com base no escarlate, a cor da Universidade de Harvard, onde o fundador 
depreendeu seus conhecimentos, a cor escolhida para a KCGI foi o Vermelho KCG, contrastando 
com o Azul KCG. Isso representa uma postura de desafio e aprendizado de novas coisas de modo em-
preendedor, independente da idade ou sexo.

Verde KCG  (Cor do Centro de Treinamento de Língua Japonesa de Quioto (KJLTC, em inglês))

Para os estudantes internacionais, o Centro é a porta de entrada para o grupo KCG. É um estabeleci-
mento de ensino da língua japonesa, notificado pelo Ministério da Justiça, e designado no currículo 
de educação preparatório pelo Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia. 
A partir da imagem da terra e dos sete continentes, a cor verde foi selecionada como cor oficial, 
contrastando entre o Azul KCG e o Vermelho KCG mencionados acima.

Currículos Práticos — Seminário

A Kyoto Computer Gakuin foi o primeiro instituto educacio-
nal de computação no Japão, e possui mais de 55 anos de 
tradição e experiência. A educação que proporcionamos tem 
muitos destaques notáveis que não são oferecidos por outras 
escolas. Em vez de adotar o estilo convencional de transferir 
conhecimento do professor aos alunos, oferecemos instala-
ções de ponta e um método educacional que tem sido testado 

e aprovado. Isso se tornou possível porque nos importamos 
com a individualidade de nossos estudantes e porque somos 
responsáveis pelas necessidades de cada um deles. O diploma 
técnico é um título igual à "graduação associada", e o Diploma 
Técnico Avançado é equivalente ao título de bacharelado. A 
KCG recompensa ao máximo alunos que tenham fortes ambi-
ções.

O projeto prático é trabalhado a cada ano, visando unir o que 
os alunos aprenderam consigo mesmos, apl icando e 
desenvolvendo a habilidade de utilizar o conhecimento 
apreendido.
Em classe, os alunos determinam seus objetivos e planejam 
como proceder, projetar, produzir um trabalho e apresentar 
por si mesmos em grupo. Eles podem recor rer a sua 
habilidade técnica exibindo seus trabalhos avançados de 
classe na hora da procura de empregos. Além da habilidade 
técnica, o trabalho de equipe, liderança, habilidades de 
comu n icação,  de  ge renc ia mento  de  hor á r ios  e  de  
apresentação também são importantes no desempenho de um 
papel ativo em sociedade.

Neste projeto prático, os alunos adquirem estas habilidades 
naturalmente trabalhando em grupo. Dependendo do ano 
letivo dos estudantes, eles aprendem a partir de conteúdo 
iniciante ao avançado progressivamente, percebendo que 
obtiveram uma habilidade de prática geral resultado do ano 
anterior.
Na prática de projetos do último ano letivo, os alunos 
procedem a uma pesquisa de graduação como resultado de 
seu aprendizado. Eles formam sua ideia e criam um trabalho 
de pesquisa de graduação no sistema de tentativa e erro. Os 
trabalhos mais competentes são recompensados com o "KCG 
AWARDS" organizado em fevereiro. 

O Grupo KCG é um conglomerado global de educação que 
engloba a Kyoto Computer Gakuin (Campus Rakuhoku, Campus 
Kamogawa e Campus Kyoto Ekimae), a Faculdade de Quioto 
de Pós-Graduação em Informática, a Escola Automotiva da 
Kyoto Computer Gakuin, o Centro de Treinamento de Língua 
Japonesa de Quioto, o KCG Career e outras instituições. Em 
2003, a insígnia do grupo KCG "kcg.edu" foi selecionada pelo 
CEO, Wataru Hasegawa. Este emblema veio do domínio de 
internet (www.kcg.edu), adquirido em 1995.
O nome "kcg" significa "Kyoto Computer Gakuin", a primeira 
instituição educacional de computação do Japão. ".edu" é uma 
parte de "gTLD" (generic Top Level Domain: um dos setores 
superiores de domínio de Internet), e a única instituição de 
ensino superior aprovada pela organização de credenciamento 
americana para usar o domínio. O grupo KCG é a primeira e 
única instituição de ensino do Japão aprovada para usar o ".edu" 

porque o grupo é reconhecido por ser uma instituição de ensino 
superior altamente qualificada na educação computacional e 
equipada com os programas tecnológicos mais modernos. Este 
foi um evento de fato revolucionário, visto que o ".edu" era 
apenas usado para instituições educacionais americanas na 
época. Além disso, o grupo KCG tem mantido uma relação pró-
xima com os especialistas em TI dos EUA, incluindo pesquisa-
dores do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT, em 
inglês). 
O emblema "kcg.edu" prova que o grupo KCG é uma instituição 
de ensino superior reconhecida não apenas no Japão, mas 
também nos Estados Unidos, e que possui um forte espírito de 
iniciativa. Também representa a vontade contínua e pioneira, 
bem como um ideal educacional de treinamento de profissionais 
que possam explorar e reagir às necessidades sociais presentes 
e futuras para o avanço da sociedade de informação. 

Laranja KCG (cor da Escola Automotiva de Quioto (KCGM, em inglês))

A Escola Automotiva de Quioto provê técnicas avançadas de mecânica automotiva, bem como conhecimentos 
em TI e redes aplicáveis às tecnologias automotivas da próxima geração. Para a KCGM, uma nova membro 
do Grupo KCG desde 2013, nós designamos o laranja como a cor da escola, para expressar o novo vigor 
trazido por ela ao Grupo KCG.

Azul KCG  
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WEB

O e-Learning é um novo método de estudo que usa as tecnologias 
de comunicação informacional, como redes e computadores, 
como ferramenta essencial para instituições de ensino do século 
XXI.

A KCG é pioneira, tendo introduzido o sistema mais recente de 
e-Learning e possuindo uma vasta quantidade de classes usando 
o método. Isso nos permite oferecer um estilo de ensino orientado 
pelo estudante, mais eficiente que nunca, respondendo à altura 
das necessidades educacionais de cada um. 

e-Learning

Estúdio de e-Learning de última geração totalmente equipado 

O Campus Kyoto Ekimae é lar de um estúdio de e-Learning equipado com instalações de ponta. Ele possui um sistema de aulas de 
sincronização remota e um sistema de registro de aulas. Através deste estúdio de e-Learning, a KCG cria e distribui o conteúdo mais 
recente e maior qualidade de aulas e-Learning para proporcionar aos alunos oportunidades educacionais diversas.

O Estilo Único de e-Learning da KCG

As aulas de e-Learning da KCG oferecem métodos engenhosos para que os estudantes possam aprender em seu próprio ritmo. Além 
disso, possuem a vantagem tanto do e-Learning como das classes presenciais, combinando flexibilidade e integridade. Sendo a 
vanguarda da educação em TI, a KCG permite que os estudantes usem-na para um aprendizado eficiente.

O sistema de gerenciamento de ensino mais recente "KING-LMS"

Estamos no meio de uma era de banda larga nesta sociedade de computação ubíqua, que nos permite acessar qualquer informação a 
qualquer tempo e por qualquer um. Tendo previsto o raiar desta nova era, a KCG foi a primeira no Japão a adotar o exclusivo LMS, 
Learning Management System, tendo-o renovado para o KING-LMS em 2010.
Esse sistema permite que os estudantes aprendam qualquer assunto a qualquer hora e lugar. Esse é um sistema de aprendizado de 
última geração, e que tem uma função relevante ao colocar em prática uma educação voltada para o aluno.

Aprendendo com o KING-LMS
● Os estudantes podem acessar sua página individual na forma de materiais de classe digitalizados. Eles 

poderão aprender a qualquer hora a partir da Internet, não apenas da escola, mas também de suas casas e 
outros locais.

● Permite que os estudantes possam prever ou rever o material, submeter tarefas e comunicar-se com outros 
alunos e professores pelo BBS (quadro de mensagens) para perguntar questões e compartilhar opiniões.

● Se os alunos quiserem, eles podem estudar por si mesmos disciplinas abertas por outros departamentos 
para satisfazer seus interesses ou necessidades.

● Através do KING-LMS, os estudantes podem também ver anúncios da escola. O conteúdo pode ser 
automaticamente enviado para seus celulares.

◆ KING Network
Os computadores usados pelos estudantes são ligados ao KCG, conectados à Internet por uma linha selecionada 
de fibra óptica para a banda larga, e usando o sistema KING de redes (KCG Information Network Galaxy).

O site exclusivo dos alunos KCG "KING-LMS" sempre informa a última informação a respeito de aulas, busca de 
empregos e carreiras após a graduação, e se possível, verificar informações importantes para a vida dos alunos a 
qualquer hora e em qualquer lugar. Também é possível usar pelo celular.

O que o e-Learning da KCG oferece

e-Learning 
Sincronizado

e-Learning 
Assincronizado

・Conecta os campi Rakuhoku, Kamogawa e Kyoto Ekimae e a Faculdade de Quioto de Pós-Graduação em Informática, 
permitindo que estudantes tenham aulas em tempo real sem se deslocarem para outro campus.

・Permite também que os alunos façam perguntas diretas ao professor.
・E ainda, que possam revisar em casa a matéria lecionada, que é automaticamente registrada e salva no servidor.

・Permite que os estudantes possam estudar a 
qualquer hora e tempo, deixando que conciliem 
com outros estudos, atividades de clubes, 
hobbies e empregos de meio expediente.

・Proporciona que os estudantes ouçam repetida-
mente as partes que não entenderam na primeira 
vez. Também fornece exercícios para que os 
alunos avaliem seu entendimento do assunto.

・Com o BBS (quadro de mensagens) e e-mail, os 
alunos podem organizar sessões de perguntas e 
respostas e compartilhar opiniões.

・Os estudantes podem visitar o instrutor durante as 
horas de expediente e perguntar diretamente 
sobre dúvidas ou pedir orientações.

・Permite que os professores obtenham informa-
ções sobre a performance individual dos 
alunos,vendo seu acesso ao conteúdo das aulas, 
submissão de tarefas e pontuação em questioná-
rios, podendo ser capazes de dar uma orientação 
mais personalizada.

・Schooling (aulas presenciais) são organizadas 
quando necessário, para aprofundar a comunica-
ção entre professor e aluno e promover um 
ensino eficiente.

Sincronizado Assincronizado

Di
str

ibu
ir

Di
str

ibu
ir

Sa
lva

r

Perguntas

Perguntas

Campus Rakuhoku

Campus Kamogawa

Servidor

Casa

Campus Kyoto Ekimae - 
Estúdio de e-Learning
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Equipamento de Última Geração 
Um conjunto de equipamentos que outras instituições não podem igualar
Temos 700 computadores de última geração

Sala de Estudos Práticos de ProgramaçãoSala de Estudos Práticos de Desenvolvimento de Jogos

Sala de Estudos Práticos de RedesSala de Estudos Práticos de Multimídia

Sala de Estudos Práticos de Bases de DadosLaboratório de Desenvolvimento de Aplicativos para Mac

Sala de Estudos Práticos de MecatrônicaLaboratório de Design para Mac

Sala de Estudos Práticos de Produção de Circuitos Elétricos e EletrônicosLaboratório de Efeitos Especiais e Anime

Espaço de Estudos Práticos de Controle AutomotivoSala de Estudos Práticos de Produção de CG 3D

Grande SaguãoSala de Estudos Práticos de Programação para Engenharia/CAD

Estação de InformaçõesEstúdio de e-Learning

Lounge para EstudantesEstúdio de Gravação

Na KCG fazemos todos os esforços para cumprir nossa máxima prioridade: criar um am-
biente no qual estudantes possam estudar livremente as tecnologias mais avançadas. 
Para nós, qualidade de educação é tudo. Mesmo nos dias atuais, em que nossa 
faculdade experimenta um rápido crescimento, nossa dedicação a essa filosofia 
educacional continua firme como sempre.
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Professores
Linha

CEO, Gainax Kyoto Co., Ltd. 
Membro dos Escritores de Ficção Científica e 
Fantasia do Japão (SFWJ) e do Clube de Autores do
Espaço do Japão (SACJ)
Professor da Faculdade de Quioto de Pós-Graduação 
em Informática

Yasuhiro 
Takeda

武田 康廣

Animação japonesa e TCI.  
Na Área de Concentração de TI em Mangá e Anime, 
a KCGI utiliza essa combinação de setores buscando 
criar novos modelos de negócios e mercados. 
A disciplina de Tópicos Especiais em Planejamento, 
Produção e Promoção de Animes é ministrada pelo 
professor Yasuhiro Takeda. O professor Takeda é um 
dos fundadores da Gainax, o estúdio famoso por 
trabalhos como "Nadia, the Secret of Blue Water" e 
"Tengen Toppa Gurren Lagann". Como produtor de 
anime na Gainax, o professor Takeda esteve envolvido 
em inúmeros trabalhos, inclusive jogos como "Neon 
Genesis Evangelion: Iron Maiden" e mangás como 
"Aim for the Top 2! Diebuster", "Magical Shopping 
Arcade Abenobashi" e "Hanamaru Kindergarten". 
Em colaboração com a Gainax, o professor Takeda 
produziu um comercial comemorando o 50º aniversário 
do Grupo KCG.

Negócios são uma questão de 
“Quanto financiamento irá obter?”
- Qual é a palavra-chave no sucesso da 
produção de animação?

Meu principal trabalho até agora tem sido o 
planejamento e produção de animações na Gainax.
Crio propostas de animação, negocio com empresas 
com as quais gostaríamos de trabalhar para 
determinar os espaços na programação 
e garantir um orçamento específico. Uma vez 
que a produção esteja feita, é importante pensar 
em quanto financiamento é possível angariar.
Suponho que poderia dizer que esse tipo 
de execução é um negócio.

- Conte-nos o que o trouxe para a animação.

Trabalhos que planejei incluem "Wish Upon the 
Pleiades" e "Tengen Toppa Gurren Lagann". Agora 
estou trabalhando em uma variedade de novos 
planos de animes. Na faculdade, estudei algo 
completamente diferente. Antes que me desse 
conta, os eventos e as produções independentes 
que eu gostava de fazer na faculdade tornaram-se 
meu trabalho. É por isso que ainda sinto que estou 
fazendo coisas interessantes até agora. Eu decidi 
nunca esquecer a ideia de " tomar a iniciativa em 
coisas divertidas e interessantes" dos meus anos 
iniciais.

- Transmita uma mensagem para os alunos 
que desejam estudar animação.

Planejar e produzir animação requer muita energia. 
Além disso, obter financiamento e a produção em si 
trazem consigo responsabilidades. Elas envolvem 
pessoas observando seu trabalho, críticas, obtenção 
de fundos, e deixar sua empresa em boa condição 
financeira. Pensar até esse ponto é uma forma de 
planejamento. Acredite na sua própria satisfação, 
contanto que faça uma produção com cuidado. 
Uma produção só está completa quando for criticada. 
A crítica pode mirar não apenas na sua produção, 
mas em tudo que lançar no mundo, incluindo ações e 
palavras. É por isso que peço aos alunos 
interessados em estudar animação que estudem com 
a disposição necessária para encarar todo tipo de 
crítica.Comercial do 50º aniversár io do Grupo KCG (URL: kcg.ac.jp/gainax)
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Hiroyuki
Itoh

Diretor Representante da Crypton Future Media, Inc., 
produtora de Hatsune Miku

Professor da Faculdade de Quioto de Pós-Graduação 
em Informática

Com o nome derivado da frase japonesa “mirai 
kara kita hajimete no oto” (“o primeiro som do 
futuro”), Hatsune Miku é uma ídolo virtual que 
canta com uma voz sintética quando um usuário 
insere letras e melodia em um computador. 
Ela tem realizado apresentações não apenas 
no Japão, mas também em outros países, 
conquistando os corações da multidão de fãs. 
Hiroyuki Ito, diretor representante da Crypton 
Future Media Inc., companhia criadora do 
software da voz sintética de Hatsune Miku 
e sucesso do momento, juntou-se ao KCGI 
como professor. Prof. Ito, que continua 
a desenvolver o software capaz de produzir 
vozes computadorizadas, gostaria de transmitir 
a seguinte mensagem para jovens que desejam 
ser líderes na indústria de TI do futuro. 
“A fronteira da revolução da informação em 
que estamos imersos é vasta e sem limites. 
As possibilidades de seu futuro se proliferam 
infinitamente diante de você. Peço que se 
dedique a seus estudos com este conceito 
firme em mente.”

a qualquer um compartilhar fácil e 
instantaneamente dados a respeito de si mesmos 
com o mundo através do Facebook, Twitter e 
blogs, incluindo neles as mínimas novidades 
pessoais.
Acredito, contudo, que ainda estamos 
meramente experimentando o prelúdio de 
mudanças que ainda vão ocorrer em face 
da revolução da informação. As 
revoluções agrícolas e industriais 
trouxeram sérias mudanças ao modo 
como os seres humanos viviam. As 
provocadas pela presente revolução 
ainda não alcançaram todo seu 
potencial. Este é apenas um 
período de transição. As reais 
ainda estão por vir. Penso que 
veremos transformações 
dramáticas no estilo de vida 
das pessoas no mundo daqui 
a 20 ou 30 anos. Não sei, 
contudo, de que tipo serão. 
O modo como ocorrerão foi 
confiado a nós, e, 
principalmente, aos 
jovens que irão 
carregar a próxima 
geração nas costas.

A Crypton Future Media não é nem uma empresa 
de jogos, nem de animação. Apesar de estarmos 
envolvidos com música, também não é uma 
gravadora. Pelo fato de termos transformado 
a música computadorizada de um hobby em um 
negócio, penso que somos “vendedores de som”. 
Hatsune Miku foi inicialmente posta à venda em 
agosto de 2007, mas acredito que o software 
tornou-se uma chance para as pessoas se 
envolverem com uma atividade criativa.
Diz-se que a humanidade passou por três 
revoluções no passado. A primeira foi a agrícola. 
Nessa fase, os seres humanos, forçados à vida 
nômade em face de sua dependência de caça, 
começaram a produzir comida sistematicamente, 
e tornaram-se capazes de armazená-la e fixar-se 
em assentamentos. A partir daí, sociedade 
e estados foram formados, juntamente com 
o surgimento da desigualdade de renda. 
Pode-se dizer que o desenvolvimento da
economia também se tornou causa de guerras.
A segunda revolução foi a industrial. Forças motoras 
foram descobertas e o avanço das inovações, como 
a habilidade de criar itens idênticos eficientemente, 
deram origem à produção e consumo em massa. 
Esse desenvolvimento revolucionou o comércio 
e as transições econômicas, ajudando no vasto 
crescimento da renda. Essa revolução provocou uma 
“explosão populacional.” Na era da alta taxa de 
natalidade e mortalidade que antecedeu a revolução 
industrial, a população humana era virtualmente 
fixa. Flutuações da renda em sociedade eram
tão mínimas que sofreram um forte impacto
com a revolução, crescendo rapidamente.
A terceira revolução é a da informação, dando valor 
à TI na forma da internet. Antes dela, os meios 
de transmissão da informação eram limitados 
e monopolistas. As fontes de informação incluíam 
mídias como empresas de jornal, televisão, estações 
de rádio e editoras. Mas quando esses grupos 
despachavam a informação, era sempre 
acompanhada de custos significativos de instalações 
e força humana. Além disso, a informação na época 
era de baixo volume e unidirecional. Contudo, 
o surgimento da Internet revolucionou a informação. 
O modo como a informação era transmitida mudou 
consideravelmente.
Agora ela é uma presença extremamente próxima, 
aparecendo na palma de nossas mãos, mesas 
e bolsos. A informação passou a ser digitalizada, 
na forma de notícias, filmes e música, assim como 
inteiramente informatizada, tornando possível 
transmiti-la facilmente e armazená-la online. A vida 
e o trabalho acabaram se tornando muitíssimo 
convenientes, divertidos e confortáveis. Em um 
instante você pode acessar e assistir seus vídeos 
e mídias favoritos. Essa informação possibilitou 

O mundo de Hatsune Miku, que desencadeou 
uma revolução na síntese de voz

Professores
Linha

Hatsune Miku 
Ilustração por KEI 
©Crypton Future Media, INC.

伊藤 博之
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Lista de programas da KCG Um rol completo com 19 programas em cinco faculdades ajuda os estudantes a concretizarem um campo de sonhos ilimitado

Diploma
Técnico

Avançado

Programas
de Especialista

Prático
Vocacional

Diploma
Técnico

Avançado

Programas
de Especialista

Prático
Vocacional

Diploma
Técnico

Avançado

Programas
de Especialista

Prático
Vocacional

Diploma
Técnico

Avançado

Programas
de Especialista

Prático
Vocacional

Diploma
Técnico

Avançado

Programas
de Especialista

Prático
Vocacional

A
B
C
D
E

Um requisito para certificação é 
que o programa forneça 
educação prática e especializa-
da em parceria com empresas 
na linha de frente do mundo dos 
negócios e com profissionais 
que estejam trabalhando 
atualmente.  
Além dos cinco programas 
cerificados, a KCG oferece uma 
variedade de outros programas 
de dois e três anos. Desde sua 
fundação em 1963, a KCG tem 
oferecido esses programas de 
forma consistente para 
desenvolver profissionais na 
vanguarda das áreas 
relacionadas à TI. 
A KCG está colocando em ação 
um plano para preparar, em 
sequência, outros programas 
para certificação.

O que é o Programa de 
Especialista Prático 
Vocacional?

Pessoas graduadas em escolas 
profissionalizantes com 
currículos de especialização de 
quatro anos que satisfazem 
certas condições são agraciadas 
com um "diploma técnico 
avançado" (kodo-senmonshi).
O Ministério da Educação, 
Cultura, Esporte, Ciência e 
Tecnologia (MEXT) considera o 
termo "diploma técnico 
avançado" como equivalente ao 
título de bacharel (gakushi), 
conferido a pessoas graduadas 
em universidades com currículos 
de quatro anos. Aqueles que 
possuem um diploma técnico 
avançado são bastante 
respeitados na sociedade 
japonesa, pois possuem não 
apenas conhecimento 
especializado, mas também 
habilidades técnicas. Em um 
número cada vez maior de 
casos, diplomas técnicos 
avançados têm sido considera-
dos inclusive como melhores 
que um título de bacharel.

O que é um Diploma 
Técnico Avançado? 4 anosPrograma de Informática em Arte e Design

Curso de Informática em Arte e Design / Curso de Mangá e Anime

Programa de Arte e Design
Programa de Mangá e Anime
Programa Fundamental de Arte e Design
Curso de Arte e Design / Curso de Mangá e Anime

Programa de Informática em Negócios & Administração
Curso de Informação de Gestão / Curso de Ciências de Dados

Programa de informática Aplicada
Curso de Informática Médica / Curso de TI em Ciências Marinhas / 
Curso de TI na Agricultura / Curso de FinTech

Programa de Negócios em TI 
Programa de Administração e Gestão Médica

Programa de Ciências da Computação
Programa de Computação Multimídia
Programa de Redes de Computadores
Programa de Processamento de Informação
Curso de Processamento de Informação / Curso de TI em Dublagem / 
Programa de Transferência de Estudos de Pós-Graduação

Programa de Engenharia da Informação

Programa de Engenharia da Computação
Programa de Engenharia da Computação / Curso de Controle Automotivo

Programa Fundamental de Engenharia 
da Computação 

Programa de Jogos Digitais & Entretenimento

Programa de Desenvolvimento de Jogos Digitais

Programa Fundamental de Desenvolvimento 
de Jogos Digitais

Informação & Comunicação
Curso de Informação & Comunicação / Curso de Aperfeiçoamento de 
Habilidades para Graduados na Universidade  / Curso Noturno de Um Ano

Informação & Comunicação
Departamento de Estudos Noturnos 

Programa de Informática Aplicada
Curso de Controle Automotivo Internacional (para estudantes internacionais)

Programa de Engenharia da Computação
Curso de Informação Internacional / Curso de Arte & Design Internacional /
Curso de Informação no Turismo Internacional (para estudantes internacionais)

Programa de Processamento de Informação
Curso de Intercâmbio de Mestrado RIT (para graduados em faculdades 
e colégios com currículo de quatro anos) / Curso Internacional em TI 
(para estudantes internacionais)

Designer de Anúncios

Criador de Imagens

Web Designer

Criador de CG

Administração médica 

Administração, contabilidade e vendas

Engenheiro de Sistemas

Consultor Financeiro/TI

Programador

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Soluções

Programador de Jogos

Designer de Jogos

Planejador de Jogos

Diretor de Jogos

Programador de Controle

Engenheiro Mecatrônico

Desenvolvedor de Hardware

Engenheiro de Sistemas Embutidos

Administrador de Sistemas

Engenheiro de Sistemas

Administração,
contabilidade e vendas

Programador

Engenheiro Automotivo Pesquisador de Ciências
da Computação 

ProgramadorEngenheiro de Sistemas

2 anos

3 anos

4 anos

3 anos

2 anos

4 anos

3 anos

3 anos

2 anos

3 anos

3 anos

2 anos

4 anos

3 anos

2 anos

2 anos

1 ano

2 anos
noturno

4 anos

3 anos

2 anos

3 anos

Estude enquanto trabalha ou frequenta duas 
faculdades ao mesmo tempo.

Chegue à dianteira do mundo dos 
negócios através da TI.

Apoiando a vanguarda da atual 
sociedade da informação.

Almeje chegar à vanguarda da 
engenharia de controle.

Busque uma carreira como criador de 
jogos com conhecimentos avançados.

Una-se à vanguarda dos 
artistas digitais.

Art & Design

Business & 
Management

Engineering for 
Embedded Systems

Information & Communication

Estude TI no exterior e amplie sua 
visão de mundo.

Digital Game & 
Amusement

Computer 
Science

Para estudantes internacionais

Arte & Design

Negócios & Admnistração

Área de Ciências da Computação

Jogos Digitais & Entretenimento

Engenharia de Sistemas Embutidos

Informação & Comunicação
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Arte & DesignA
Grade de Disciplinas

Negócios & Admnistração
Art & Design B Business & Management

Ocupações Alvo

Diretor de Arte
Web Designer
Designer de CG de Games
Criador de CG

Designer de Anúncios
Criador de Imagens
Designer DTP   etc.

Para quem deseja se tornar criador ou designer com criatividade e poder 
de execução.
Cultivamos pessoas competentes com altas qualificações em produção e consulta que 
preencham o vazio entre criador e cliente, assim como altamente habilitados no desenvol-
vimento de conceitos de excelência e apresentações cativantes.

Ocupações Alvo

Criador de CG
Web Designer
Designer DTP

Criador de Imagens
Designer de Anúncios
Designer de CG de Games   etc.

Para quem deseja se tornar criador ou designer dentro da indústria de 
arte digital.
Cultivamos pessoas competentes com conhecimento de software para criar 
trabalhos de arte e de continuar a atividade criativa com noção fundamental de 
conceitos, cores e arte.

Programa Fundamental de Arte e Design    2 anos   Diploma

Ocupações Alvo

Criador de CG
Web Designer
Designer de CG 
de Games

Operador DTP
Operador de Edição Não-Linear
                                            etc.

Para quem deseja se tornar uma pessoa de negócios de sucesso com
conhecimento de computação e atitude de um profissional empresarial 
bem treinado.
Os estudantes aprenderão sobre ferramentas de escritório como Microsoft Word, Excel 
e Access, assim como contabilidade, conduta dos negócios e habilidades de comunicação. 
Preparamos alunos para se tornar empresários de sucesso em posse de conhecimento 
fundamental sobre a área. Eles desempenharão uma função ativa em qualquer situação.

Ocupações Alvo

Administrador de Sistemas
Agente de Marketing & Vendas
Instrutor para Operação de Computadores
Agente Contábil e Administrativo   etc.

Programa de Negócios em TI    2 anos   Diploma

Ocupações Alvo

Para quem deseja se tornar consultor líder na proposição de sistemas de 
informação otimizados para negócios.
Os alunos aprenderão conhecimento de negócios a respeito do conteúdo de domínio 
de cada indústria, métodos analíticos de renda, tecnologia da comunicação e informação 
e sua utilização para liderança. Preparamos pessoas competentes com conhecimento 
sobre gerenciamento de produção e da relação com o consumidor, de modo que sejam 
capazes de propor e projetar sistemas de informação otimizados entre diferentes seções 
de corporações como consultor de TI ou gerente de projeto.A KCG oferece o Curso de 
Informação de Gestão e o Curso de Ciências de Dados.

Consultor em TI
Agente de Vendas em Tecnologia
Produtor de e-Business

Cientista de Dados
Engenheiro de Sistemas
Gerente de Projeto   etc.

Programa de Informática em Negócios & Administração    4 anos   ★Diploma Técnico Avançado

A Área de Administração e Negócios representa um programa 
de seis anos de educação contínua, incluindo dois anos de 
estudos avançados na Faculdade de Quioto de Pós-Graduação 
em Informática para que os alunos possam pesquisar eficiente 
e efetivamente. 

Para quem deseja se tornar um diretor de arte líder na indústria.
Além de buscar as possibilidades da arte digital, cultivamos pessoas competentes para 
se tornarem diretores de arte com habilidades de gerenciamento e planejamento para 
ter sucesso nos projetos.

Programa de Informática em Arte e Design    4 anos   ★Diploma Técnico Avançado

Ocupações Alvo

Administração médica em hospitais, clínicas
etc.

Para quem deseja obter conhecimento tanto da área médica quanto da computacional, tornando-se um especialista capaz 
de lidar com a informatização de ambientes clínicos no futuro.
O conhecimento em computação é essencial em ambientes de trabalho médicos hoje 
em dia, mas os profissionais capazes de responder a essa necessidade ainda são escas-
sos. No Programa de Administração e Gestão Médica, os alunos adquirem conhecimen-
to médico e habilidades em TI, tornando-se especialistas capazes de lidar com a 
informatização dos ambientes clínicos no futuro.

Programa de Administração e Gestão Médica    2 anos   Diploma

Para quem deseja se tornar um engenheiro de sistemas e apoiar a revolução 
da TI na indústria. 
Este programa forma profissionais que possuem tanto um entendimento avançado das 
técnicas de fabricação quanto as habilidades para desenvolver e apresentar conceitos 
a fim de negociar e propor ideias enquanto ouvem as necessidades do cliente. Os cursos 
neste programa são: Controle Automotivo Internacional, TI Marinha, TI Agrícola, FinTe-
ch e Informática Médica.

Ocupações Alvo

Engenheiro Automotivo
Engenheiro Marinho/de Aquicultura
Engenheiro Florestal/Agrícola
Engenheiro Financeiro
Técnico em Informática Médica   etc.

Programa de informática Aplicada    3 anos   Diploma

Curso de Controle Automotivo InternacionalSomente para estudantes
internacionais

Programa de Arte e Design    3 anos   Diploma

Para quem deseja se tornar um desenhista de mangá ou animador ou 
criador de conteúdo com competências na área mangá e de produção 
digital de animes.
Nós ensinamos produção digital com base nas técnicas e história da produção analógica 
de mangás e animes, treinando nossos alunos tanto para a sala de produção quanto para 
as áreas de publicação e distribuição. 

Programa de Mangá e Anime    3 anos   Diploma

Ocupações Alvo

Animador
Artista de Mangá
Artista Digitaletc.

Animador CG
Ilustrador
Desenhista Publicitário   etc.
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Área de Ciências da ComputaçãoC
Para quem deseja se tornar um especialista líder da indústria.
Preparamos estudantes para que possam analisar as necessidades do 
consumidor e propor resoluções usando os sistemas de informação no 
papel de engenheiro de soluções ou arquiteto de TI.

Ocupações Alvo

Ocupações Alvo

Engenheiro de Soluções
Gerente de Projeto
Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Redes
Arquiteto de TI   etc.

Para quem deseja se tornar um engenheiro capaz de construir sistemas.
Preparamos pessoas qualificadas para se tornarem engenheiras detentoras de conheci-
mento acerca da segurança da informação e redes e banco de dados de computadores, 
e que podem construir sistemas de informação confiáveis.

Ocupações Alvo

Engenheiros de Rede
Administrador de Redes
Engenheiro de Banco de Dados

Engenheiro de Segurança
Engenheiro de Sistemas   etc.

Programa de Redes de Computadores    3 anos   Diploma

Programa de Ciências da Computação    4 anos   ★Diploma Técnico Avançado

Para quem deseja se tornar líder no desenvolvimento de software.
Preparamos pessoas competentes como engenheiro de sistemas-chave, capazes 
de projetar sistemas e negociar com o cliente. Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Banco de Dados
Engenheiro de CG

Engenheiro de Web
Programador   etc.

Programa de Computação Multimídia    3 anos   Diploma

Para quem deseja se tornar líder na produção de games da próxima 
geração.
Preparamos profissionais competentes para a carreira de diretor geral ou técnico 
que dirijam uma equipe de produção com liderança e conhecimento técnico em 
programação.

Ocupações Alvo

Diretor de Jogos
Produtor de Jogos
Planejador de Jogos

Diretor Técnico
Programador de Jogos
Designer de CG de Jogos   etc.

Para quem deseja ser um criador de jogos com habilidades de ponta.
Preparamos pessoas competentes para a carreira de programador de jogos, capazes de 
criar jogos em 3D e jogos online, ou planejador de jogos que projetem games com 
perspectiva ampla para entreter diversos jogadores.

Para quem deseja ser um criador com conhecimento sólido em 
desenvolvimento de jogos.
O aluno aprenderá sobre linguagem C++, design gráfico, cenários de games e planeja-
mento de regras. Preparamos profissionais capazes de desempenhar um papel ativo 
juntamente com a supervisão do diretor no planejamento, programação e desenvolvimen-
to de jogos.

Programa de Jogos Digitais & Entretenimento    4 anos   ★Diploma Técnico Avançado

Programa de Desenvolvimento de Jogos Digitais    3 anos   Diploma

Programa Fundamental de Desenvolvimento de Jogos Digitais    2 anos   Diploma

Jogos Digitais & Entretenimento
Computer Science Digital Game & AmusementD

Ocupações Alvo

Programador de Jogos
Escritor de Cenário de Jogos
Assistente de Desenvolvimento de Jogos

Planejador de Jogos
Designer de CG de Jogos   etc.

Ocupações Alvo

Programador de Jogos
Escritor de Cenário de Jogos

Planejador de Jogos
Designer de CG de Jogos   etc.　

Para quem deseja se tornar um técnico que domina os fundamentos de 
programação e TI.
Este programa forma programadores, engenheiros de sistemas e operadores de 
sistemas com conhecimentos de base em computação, redes e teor ia da 
informação. Os cursos deste programa são: TI Internacional, Processamento de 
Informação e TI em Dublagem.

Ocupações Alvo

Programador
Programador Web

Engenheiro de Sistemas
Dublagem

Operador de Aplicativos
Narrador   etc. 

Programa de Processamento de Informação    2 anos   Diploma

Curso Internacional em TISomente para estudantes
internacionais



19

I

18

Engenharia de Sistemas Embutidos

Para quem deseja se tornar um especialista em sistemas embutidos.
Os alunos aprenderão não apenas sobre hardware e software, mas também sobre 
consulta, design, desenvolvimento, manutenção e administração de sistemas embu-
tidos. Com este vasto conhecimento, eles poderão se tornar um gerente de projetos 
ou arquiteto de TI em uma equipe de desenvolvimento.

Ocupações Alvo

Engenheiro Mecatrônico
Engenheiro de Sistemas Embutidos
Desenvolvedor de Hardware

Arquiteto de TI
Engenheiro de Sistemas   etc.

Programa de Engenharia da Informação    4 anos   ★Diploma Técnico Avançado

E Engineering for Embedded Systems

A fim de formar engenheiros de processamento de informações capazes de desempenhar papeis ativos ao redor do 
mundo, a KCG estabeleceu cinco cursos internacionais ajustados para atender às necessidades de estudantes internacio-
nais. Os estudantes podem ingressar em abril ou outubro.
A KCG emprega muitos funcionários responsáveis pelos assuntos relacionados a estudantes internacionais. Tais funcio-
nários ajudam intercambistas em uma variedade de aspectos, seja nos estudos, no dia-a-dia no campus ou na busca 
de trabalhos de tempo parcial. Graças ao trabalho dedicado dos funcionários, os muitos estudantes que vêm à KCG 
de todas as partes do mundo podem estar confiantes de que vão desfrutar uma vida estudantil proveitosa.

Cinco Cursos Internacionais para 
Estudantes Internacionais da KCG
Os estudantes podem ingressar em 
abril ou outubro

Programa de Informática Aplicada de 3 anos, Diploma   Oferecido no Campus Kyoto Ekimae

Curso de Controle Automotivo Internacional 
Programa de Processamento de Informação de 2 anos, apenas diurno   Diploma avançado   Oferecido no Campus Kyoto Ekimae

Curso Internacional em TI

Programa de Engenharia da Computação de 3 anos, apenas diurno   Diploma avançado   Oferecido no Campus Rakuhoku

Curso de Informação Internacional
Curso de Arte & Design Internacional
Curso de Informação no Turismo Internacional

◆ Encontre grandes carreiras no Japão ou em seu país de origem!

◆ Almeje ser admitido em um curso de mestrado na KCGI! Matrícula disponível 

Curso de Informação & Comunicação    1 ano/ 2 anos noturno

Para quem deseja se tornar um engenheiro de sistemas de controle através do aprendizado dos fundamentos de hardware 
e software.
Os alunos aprenderão habilidades e conhecimentos básicos sobre 
hardware e software necessários para se tornarem especialistas 
em desenvolvimento de sistemas integrados, e serão treinados 
para serem engenheiros de sistemas de controle capazes de forne-
cer serviço confiável aos líderes de desenvolvimento na área. 

Programa Fundamental de Engenharia da Computação    2 anos   Diploma

Ocupações Alvo

Engenheiro de Sistemas Embutidos
Engenheiro de Suporte ao Cliente

Engenheiro de Sistemas
Programador de Controle   etc.

Para quem deseja se tornar um engenheiro capaz de promover o desenvolvimento de produtos com tecnologia embutida.
Os estudantes tomam parte em estudos plenos de sistemas embutidos através de expe-
riência prática com fabricação de robôs, dispositivos de comunicação, engenharia auto-
motiva e microprocessadores de controle. Aqueles que se graduarem neste programa se 
tornarão engenheiros de sistemas, programadores ou engenheiros mecatrônicos capazes 
de desempenhar papeis centrais nas linhas de frente do desenvolvimento de produtos. 
Os cursos deste programa são: Informações Internacionais, Engenharia da Computação 
e Controle Automotivo. 

Programa de Engenharia da Computação    3 anos   Diploma

Ocupações Alvo

Engenheiro de Sistemas Embutidos
Engenheiro Mecatrônico
Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Suporte ao Cliente
Programador de Controle 
Desenvolvedor de ECU

Engenheiro de 
Eletrônica de 
Bordo   etc.

Este é um curso para quem deseja aprender habilidades de TI em pouco tempo. Selecione as aulas 
apropriadas a suas necessidades e habilidades. Você poderá aprender programação, desenvolvimento 
de sistemas, sistemas de informação ou estudar para qualificação de processos seletivos, dependendo 
de seu objetivo.

Somente para estudantes internacionais Curso de Informação Internacional
Curso de Arte e Design Internacional　Curso de Informação no Turismo Internacional

Informação & Comunicação
Information & Communication
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Estudantes que completarem o Curso de Controle Automotivo Internacional e o Curso Internacional em TI receberão um diploma 
reconhecido pelo MEXT e poderão abrir caminho para emocionantes carreiras em TI e tecnologias automotivas, seja no Japão ou 
em seus países de origem. Pessoas interessadas em trabalhar em uma companhia japonesa podem obter aconselhamento de carreira 
da equipe de guia de emprego da KCG.

Estes três cursos oferecidos no Campus Rakuhoku são para estudantes que desejam ingressar na KCGI. Estudantes podem ser aceitos 
com base nos requisitos gerais de ingresso universitário ou com base na graduação em escolas técnicas e instituições similares em 
seus países de origem. As turmas são organizadas com base na proficiência dos alunos no idioma japonês e a progressão das aulas 
é ajustada de acordo. As habilidades e conhecimentos adquiridos nestes cursos preparam os estudantes para ingresso na KCGI. Muitos es-
tudantes que são admitidos nestes cursos provêm de instituições educacionais parceiras da KCGI no exterior. 

Curso de Controle Automotivo Internacional

Curso Internacional em TI

Curso de Informação Internacional

Estudantes deste curso fortalecem as habilidades no idioma japonês das quais precisarão para estudos especializados enquanto aprendem 
os fundamentos de TI. Os alunos selecionam cursos que melhor atendem às suas ambições a partir de uma ampla gama de cursos 
eletivos, a fim de adquirir habilidades avançadas em TI. São oferecidas unidades de japonês técnico e outras unidades de língua japonesa, 
permitindo aos alunos cultivarem a proficiência no idioma necessária para estudos de tecnologia de computadores e para negócios.

Fundamentos Práticos em Apresentações
Fundamentos Práticos em VBA
Prática Geral no Preparo de Documentos  
Fundamentos Práticos no Preparo para 
Exames de Qualificação  
Panorama de Sistemas Empresariais  
Panorama de Sistemas de Informação 
de Gestão  

Tópicos Especializados

Curso de Arte & Design Internacional

Curso de Informação no Turismo Internacional
As turmas são formadas com base na proficiência dos alunos no 
idioma japonês. A progressão das aulas é ajustada de acordo.

Primeiro
Ano

Segundo
Ano

Destinado sobretudo a estudantes internacionais vindos de países que não 
utilizam caracteres chineses, este curso fortalece o nível de japonês do qual os 
alunos precisarão nos estudos especializados enquanto oferece uma base sólida 
em TI. São lecionadas unidades de japonês técnico, permitindo aos alunos 
cultivarem as habilidades necessárias com o idioma japonês para o aprendizado 
sobre tecnologia de computadores e para a realização de negócios.

Os alunos selecionam cursos que melhor atendem às suas ambições a partir de 
uma ampla gama de cursos eletivos, a fim de elevar suas habilidades em TI a 
um nível superior. Estudantes que completarem estes cursos receberão um 
diploma avançado reconhecido pelo MEXT e poderão abrir caminho para 
emocionantes carreiras, seja no Japão ou em seus países de origem.

Primeiro
Ano

Enquanto fortalecem a proficiência em japonês da qual precisarão para estudos 
especializados, os alunos obtêm uma base sólida em engenharia automotiva e 
TI, incluindo programação, sistemas de computação e circuitos digitais.

Segundo
Ano

Os alunos estudam e treinam habilidades práticas de programação, engenharia 
de conf iguração de s is temas,  fundamentos de c i rcu i tos  d ig i ta is  e  
microprocessadores, bem como controle automotivo.

Terceiro
Ano

Os estudos teóricos, porém de caráter prático deste ano acadêmico melhoram o 
conhecimento dos estudantes sobre tecnologias embutidas. Estudantes que 
completarem estes cursos receberão um diploma reconhecido pelo MEXT e 
poderão abrir caminho para emocionantes carreiras, seja no Japão ou em seus 
países de origem. 

Aprenda japonês enquanto estuda tecnologias embutidas relacionadas 
a automóveis.
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Introdução à Gerência de Redes  
Introdução a Ferramentas Gráficas
Introdução a Python
Fundamentos de Sistemas Computacionais  
Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas
Introdução a PHP
Projeto de Bases de Dados etc.

Depois de oferecer aos estudantes uma base sobre as habilidades e conhecimentos 
computacionais exigidos pelas empresas, este curso ensina as técnicas mais recentes 
para permitir que eles desempenhem um papel ativo no mundo da arte digital. No 
tópico de mangás e animes, este curso aborda métodos de produção analógica e a 
história dessas formas artísticas enquanto ensina aos alunos sobre como lidar com 
produção de arte digital, sobre locais de trabalho de produção, sobre publicação e 
sobre como atuar com eficácia na distribuição de conteúdo. No gênero de estudos 
de design arquitetônico, o curso começa fornecendo as bases nesse campo e ensina 
como utilizar TI para produzir uma arquitetura sustentável, destarte formando os 
alunos como designers arquitetônicos.

Introdução a Ferramentas Gráficas
Prática em Design
Fundamentos de Animação 3D
Prática no Preparo para Exames 
de Qualificação
Prática em CAD

Tópicos Especializados

Fundamentos de Produção de Conteúdo para Web 
Prática Geral no Preparo de Documentos 
Panorama sobre Arquitetura
Fundamentos de Animação Web
Fundamentos de Design de IU/EU
Fundamentos de Pintura   etc.

Indica-se que, enquanto o mercado global para o turismo possui uma escala muito 
maior que a da indústria automotiva, o Japão infelizmente está atrás de outros países 
nessa primeira área. Aproveitando as vantagens de estar localizada em Quioto, uma 
das principais regiões turísticas do Japão, a KCG preparou um currículo no qual os 
estudantes aprendem a aplicar TI em novos serviços de turismo e modelos de negócio. 
Neste curso os alunos aprendem a fornecer soluções realistas, tal como na provisão 
de informação de turismo, digitalização de históricos de atividades turísticas, bem 
como análise e previsão de atividades turísticas.  Os estudantes matriculados neste 
curso podem almejar carreiras como gerentes de turismo e supervisores de turismo 
de entrada.

Panorama de Estudos de Turismo
Prática em Fotografia
Panorama de Gerência de Atração 
de Turismo  
Empreendimentos de Transportes de Turismo
Comunicação no Turismo  

Tópicos Especializados

Prática no Preparo para Exames 
de Qualificação A/B
Novos Empreendimentos em Turismo
Prática de Campo Cultural de Quioto
Prática em Estatística Dinâmica no Turismo
Turismo de Entrada   etc.
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Quatro Estações
A KCG organiza vários eventos para os estudantes durante o ano.

1

Fevereiro

▪ Fim do período acadêmico de outono
▪ KCG AWARDS
▪ Exames do período acadêmico de outono
▪ J-ken (Joho kentei), Série de 
  Certificação em Tecnologia da 
  Informação
▪ Férias de primavera
▪ Guia de emprego
▪ Sessão de informação sobre empresas 
  no campus
▪ Minicursos de inverno

2

Novembro

▪ Festival cultural
▪ Guia de emprego
▪ Palestras acadêmicas
▪ Apreciação da arte
▪ Testes de certificação em Artes-CG
▪ Consulta com pais

1 1
Agosto

▪ Fim do período acadêmico de primavera
▪ Exames do período acadêmico de 
  primavera 
▪ Oficina de verão do RIT
▪ Férias de Verão
▪ Seminário para o Exame Nacional 
  no verão
▪ Minicursos de verão
▪ Estágio em empresas 
▪ Encontros para consultas sobre carreira
▪ Guia de emprego

8

Maio

▪ Aniversário da fundação (1º de maio)
▪ Torneios desportivos
▪ Sessão de informação sobre empresas 
  no campus

5
Cerimônia de ingresso

Concerto musical

Dia da escalada

Encontro de atletas das faculdades profissionalizantes 
em Quioto

Encontros para consultas sobre carreira

Minicursos de verão Dia Japonês

Dia da escalada

Minicursos de inverno

Festival cultural Cerimônia de graduação

KCG AWARDS

Festa de despedida

Julho

▪ Palestra cultural
▪ Testes de certificação em Artes-CG
▪ Guia de emprego
▪ Sessão de informação sobre empresas 
  no campus
▪ Festa de Verão

7
Festival Gion 
(Santuário Yasaka e 
outros pontos de Quioto)

Fogueira Cerimonial Gozan 
(Daimonjiyama etc.)

▪ J-ken (Joho kentei), Série de 
  Certificação em Tecnologia da 
  Informação
▪ Encontro de atletas das faculdades 
  profissionalizantes em Quioto
▪ Sessão de informação sobre empresas 
  no campus
▪ Orientação sobre período acadêmico 
  de outono
▪ Concerto musical   ▪ Exames de saúde Setembro

9
Noite de apreciação da lua 
(Templo Daikakuji)

Festival Aoi 
(Santuários Shimogamo e 
Kamigamo) 

Outubro

▪ Início do período acadêmico de outono
▪ Exame Nacional de outono
▪ Dia da escalada
▪ Guia de emprego

1 0Festival das Eras 
(Santuário Heian-jingu)

▪ Palestra cultural
▪ Guia de emprego
▪ Férias de inverno Dezembro

1 2Takigi Nô de 
Quioto (Santuário 
Heian-jingu)

Janeiro

▪ Retomada das aulas
▪ Concerto musical
▪ Guia de emprego

1Tiro com arco à longa 
distância (Templo 
Sanjusangendo)

Festival das Flores de 
Ameixeira (Santuário 
Kitano-tenmangu)

▪ Minicursos de primavera
▪ Cerimônia de graduação
▪ Festa de despedida
▪ Sessão de informação sobre empresas 
  no campus
▪ Seminário para o Exame Nacional de 
  primavera Março

3
Festival das Tochas 
(Templo Seiryoji)

Festival de Bordos de 
Arashiyama (Arashiyama)

Abril

▪ Orientação para os estudantes de 
  primeiro ano
▪ Cerimônia de ingresso
▪ Exames de saúde
▪ Início do período acadêmico de 
  primavera
▪ Festa de boas-vindas às turmas de 
  calouros e apresentação dos clubes
▪ Exame Nacional de primavera
▪ Gincana para calouros
▪ Dia da escalada
▪ Sessão de informação sobre empresas 
  no campus

4

Desfile de Apreciação das 
Cerejeiras de Toyotomi 
Hideyoshi (Templo Daigoji)

Principais Eventos em Quioto 
ao Longo do Ano

Junho

▪ Concerto musical
▪ Sessão de informação sobre empresas 
  no campus

6Takigi Nô de Quioto 
(Santuário Heian-jingu)
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◆ Programas oferecidos (conteúdo e capacidades)
Início 
do semestre Programas e Cursos Capacidade de matrículaConteúdo

Abril Programa Preparatório (1 ano) 60 alunos

60 alunosOutubro Programa Preparatório (1.5 anos)

Curso propedêutico para aprendizado de japonês, inglês e matemática 
para pessoas que vão ingressar em instituições de ensino superior japonesas 
(escola de graduação, universidade, escola vocacional especial).

Centro de Treinamento de Língua Japonesa de Quioto 
(KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center)

・No KJLTC: No curso especial para estudantes estrangeiros da KCG no Centro de Treinamento de Língua Japonesa de Quioto, o ensino do idioma é 
proporcionado aos estudantes que seguem para instituições de ensino superior. O KJLTC é notificado pelo Ministério da Justiça.

・Este é um curso propedêutico designado pelo Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia. Mesmo que em seus países de origem os 
estudantes tenham recebido uma educação contabilizando menos de 12 anos escolares, ao completar este cursos eles poderão obter qualificação para 
ingressar em instituições japonesas de ensino superior, incluindo nos cursos do núcleo da KCG.

・Com a preparação para ingresso no curso regular da KCG, a disciplina de Treinamento Aplicado em Operações de Software (TI básico) é requerida. O 
crédito obtido será incluso nos créditos do curso regular na KCG.

・Alunos com proficiência suficiente poderão ter aulas de computação profissional do curso regular da KCG. 
・Os alunos que entrarem no curso regular da KCG após conclusão deste curso se tornam público alvo na redução ou isenção das taxas escolares e taxa 

de matrícula.

Programa Preparatório de Um Ano (início em abril)

Disciplinas relacionadas à língua japonesa

Disciplinas para o Teste de Proficiência em Língua Japonesa (JLPT) e Exame de Admissão em Universidades Japonesas para Estudantes Internacionais (EJU).

Programa Preparatório de Um Ano e Meio (início em outubro)

*Público alvo do treinamento: Aqueles que possuem os níveis N3 a N5 do Teste de Proficiência em Língua Japonesa (JLPT, em inglês).

As aulas de disciplinas relacionadas à língua japonesa são divididas em níveis, considerando o exame de entrada e os resultados ao fim de cada semestre.
Recomendamos que faça o JPLT de nível N2 ou N1 realizado em julho e dezembro. Também encorajamos os estudantes a prestar o Exame de Admissão em Universidades Japonesas 
para Estudantes Internacionais (EJU, em inglês).

◆ Introdução ao Curso

Curso 
propedêutico

Currículo

"Curso propedêutico" do Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia.
Os programas do KJLTC são autorizados pelo Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia. Ainda que estudantes não 
preencham o critério de 12 anos escolares em seus estudos referentes ao ensino fundamental e médio em seus países, tornar-se-ão elegíveis 
para admissão em instituições de ensino superior do Japão com a conclusão de nossos programas.

・O treinamento da proficiência na língua japonesa é necessária para o ensino superior japonês e preparação para o JLPT N1 e N2. 
・As aulas são divididas pelo nível do idioma japonês dos alunos.
・As aulas de japonês correspondem a pelo menos 20 horas semanais. (20 semanas para 1 semestre, 40 semanas para um ano)

Disciplinas básicas

Melhorar outras habilidades e adquirir conhecimento para estudar em uma instituição de ensino superior.

Disciplina Conteúdo

Japonês 1 (gramática, vocabulário) Gramática e vocabulário para uso geral e acadêmico

Disciplina Conteúdo

Japonês Geral Preparação para o Teste de Proficiência em Língua Japonesa (JLPT) e Exame de Admissão em Universidades Japonesas 
para Estudantes Internacionais (EJU).

Disciplina Conteúdo

Disciplinas básicas Inglês, Matemática, Ciências (Física, Química e Biologia), assuntos gerais (História, Geografia, Civismo), Base de TI (Computação)

Japonês 2 (compreensão oral, conversação) Compreensão oral e conversação para uso geral e acadêmico

Japonês 3 (leitura) Leitura de textos gerais e acadêmicos, jornais, revistas e obras literárias.

Japonês 4 (redação) Redação de relatórios, e-mails, Power Point e documentos de negócios.

Sobre o Japão Aprendizado sobre a cultura, sociedade e valores japoneses.

As aulas são divididas pelo nível do idioma japonês dos alunos.

※ 6 a 8 horas semanais.

◆ Qualificações para a Seleção
Os candidatos devem satisfazer as seguintes condições.
① O candidato deve ter se graduado do ensino médio ou equivalente, ou qualificações similares que certifiquem êxito na conclusão de testes e requerimentos da 

educação básica (a nível de ensino médio).
② O candidato deve ter habilidades equivalentes ao Nível N5 ou maior do Teste de Proficiência em Língua Japonesa (ou o equivalente a 150 horas de estudo de 

língua japonesa).
③ O candidato deve possuir as habilidades acadêmicas básicas necessárias para instituições de ensino superior japonesas (universidades ou faculdades de 

formação profissional).
④ O candidato deve: 1) ter menos de 23 anos de idade (para formados do ensino médio), 2) menos de 25 anos (para formados do ensino superior), ou 3) menos 

de 27 anos ( para formandos de pós-graduação)
⑤ O candidato deve ser capaz de pagar mensalidades, taxas escolares e custo de vida como estudante no Japão.
⑥ O candidato deve ser física e mentalmente saudável para realizar as tarefas estudantis e seguir as regras escolares. O candidato deve ter sempre bom 

comportamento e participar apenas de atividades que não infrinjam as leis e regulamentos japoneses.
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Após a graduação na KCG, outro caminho de carreira disponível 
para você além de buscar emprego imediatamente é avançar para 
outra instituição educacional do nosso grupo, a KCGI. A KCGI é 
a primeira faculdade de pós-graduação do Japão especializada em 
TI. Os estudantes que completam um programa na KCGI são 
agraciados com o título de Mestre em Ciências de Tecnologia da 
Informação (formação profissional). Esse título representa o ápice 
da área de TI aplicada no Japão.
Em geral, a qualificação para ingresso na KCGI requer formação 
em uma universidade com currículo de quatro anos ou um Diplo-
ma Avançado após o término de um curso de quatro anos em uma 
escola profissionalizante. Entretanto, alunos formados na KCG 
são considerados como qualificados para ingresso sob as seguin-

tes condições especiais (veja as Diretrizes de Candidatura). 
“Candidatos que tenham se graduado de um programa de três anos 
na KCG, que terão completado ao menos 22 anos de idade até 1º 
de abril do ano em que forem ingressar na KCGI e que sejam 
julgados como qualificados para ingresso com base na avaliação 
de seus resultados acadêmicos, portanto sendo reconhecidos como 
possuindo capacidade acadêmica igual ou superior à de alunos 
formados em uma universidade.”
Ingressar na KCGI após graduação na KCG, portanto, é o caminho 
mais rápido para atingir o ápice da área de TI aplicada. Nós 
recomendamos enfaticamente que você obtenha um Diploma 
Técnico Avançado na KCG e depois prossiga para obter o título de 
mestre na KCGI.

A KCGI oferece currículos para formar os profissionais em TI avançada que a indústria necessita. 
Aqueles que se graduam na KCGI podem esperar trabalhar em áreas relacionadas à TI tais como as 
listadas abaixo. 

◆ Características únicas da KCGI 

◆ Campos de Atuação 

A KCGI oferece inúmeros cursos exclusivamente em inglês ("modo inglês") para que alunos possam completar seus programas e 
receber o título de mestre estudando exclusivamente em inglês. Muitos desses cursos são lecionados por instrutores estrangeiros do 
mais alto nível. Atualmente temos estudantes internacionais de 17 países e regiões diferentes no campus da KCGI (incluindo aqueles 
graduados em março de 2021). Um grande número desses estudantes decidiu assistir às aulas em inglês.

Uma gama completa de aulas no "modo inglês" para que estudantes possam completar seus estudos usando inglês apenas.

■ Projeto de currículo feito sob medida para atender às 
 necessidades da indústria e aos avanços em TI.  
■ Currículos que incorporam de modo exaustivo oportunidades 
 de aprendizado prático in loco.
■ Uma abordagem didática eficaz que combina e-learning com 
 aulas presenciais

■ Formação de profissionais em inúmeros campos 
 especializados de TI, gestão etc.
■ Inúmeros instrutores com experiência profissional no 
 estabelecimento de estratégias de TI no setor privado

Um equilíbrio sensato nos estudos de TI (TIC) e gestão 

■ Aceitamos novos alunos de uma vasta gama de campos, tanto 
 nas ciências exatas quanto humanas.  
■ Os alunos podem iniciar seus estudos com base no nível de 
 conhecimento que possuem ao se matricularem.

Mudando de carreira para trabalhar no campo de TI

■ Aulas ministradas por líderes no campo de TI em países do 
 mundo todo

Almejando desempenhar um papel no palco global

■ Encontrando sua carreira ideal graças a uma cuidadosa 
 orientação individual
■ Estabelecendo redes de contato com outros colegas graduados

Utilizando o que você estudou para desempenhar um 
papel vital na sociedade

◆ Currículo

Ingresse na Faculdade de Quioto de Pós-Graduação em Informática 
(KCGI : The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) para 
visar o nível mais elevado de estudos na área de TI. Programa de Mestrado

CIO
(Diretor de Informação) Gerente de Projeto Engenheiro de sistemas sênior,

arquiteto de sistemas web

Consultor de integração
de sistemas Profissional de web marketing Arquiteto de sistemas

Gerente de produção 
de conteúdo

Consultor de Segurança 
da Informação Analista de Dados

Uma base completa em habilidades práticas para o 
benefício da sociedade

Matrícula: Selecione um modelo de estudo

Mestre em Ciência da Tecnologia de Informação (Diploma Profissional)

Cursos Obrigatórios
● Comunicação Profissional na Indústria de TIC  ● Teoria da Liderança  ● Fundamentos de Projeto

Eletivos de Suporte

Projeto de mestrado

Cursos de Concentração
● ERP    
● Análise de Dados de Negócios    
● Empreendedorismo Global   
● TI em Turismo

● Desenvolvimento de 
   Sistemas Web    
● Administração de Redes    
● TI em Mangá e Anime
●  Inteligência Artificial

Escolha uma das Áreas de Concentração acima

Cursos de Indústria
● FinTech     
● Agricultura   

● Marinha
● Saúde e Medicina  

● Marketing de Conteúdo
● Educação

Currículo sob Medida

Monte seu próprio currículo, 
selecionando a partir de 
cursos não obrigatórios 
adequados aos seus 
objetivos educacionais
individuais.

ou



28

Sistema de Bolsa de Estudos
Taxa

Programa de Intercâmbio KCG para Estudantes Estrangeiros para Estudantes 
Estrangeiros Autofinanciados

As taxas escolares devem ser pagas dentro do prazo na conta bancária designada. (A taxa bancária japonesa compulsória 
é de <JPY 3.000>.)

O Instituto de Computação Quioto oferece um programa único de intercâmbio para auxiliar estudantes estrangeiros que aspiram pela 
engenharia em tecnologia em nível internacional. Estudantes internacionais em potencial que possuem excelentes desempenho acadêmico e per-
sonalidade, e que enfrentam dificuldades econômicas para financiar a própria educação podem se inscrever para uma bolsa de estudos.

JPY210.000 JPY385.000 JPY500.000 JPY300.000 JPY5.000 JPY1.400.000

Taxas Regulares

Departamento

Todos os
departamentos

Taxa 
de Matrícula

Taxas de 
Equipamentos 

e Diversos
Mensalidades Taxas de

Laboratório
Taxas de

associação para
estudantes

Total

Todos os
departamentos

Todos los
departamentos

Primeiro ano

Segundo ano e
anos posteriores

JPY50.000

JPY0

JPY200.000

JPY200.000

JPY400.000

JPY400.000

JPY900.000

JPY900.000

Ano TotalDepartamento

Programa Especial de Bolsa de Estudos para Estudantes Internacionais da KCG 

Programa de Assistência para Estudantes Internacionais da KCG

Taxa 
de Matrícula

Taxas de 
Equipamentos 

e Diversos
Mensalidades Taxas de

Laboratório

JPY250.000

JPY300.000

Todos os
departamentos

Todos os
departamentos

Primeiro ano

Segundo ano e
anos posteriores

JPY10.000

JPY0

JPY200.000

JPY200.000

JPY400.000

JPY400.000

JPY1.000.000

JPY900.000

Ano TotalDepartamento Taxa 
de Matrícula

Taxas de 
Equipamentos 

e Diversos
Mensalidades Taxas de

Laboratório

JPY300.000

JPY300.000

Museu do
Computador da KCG
Certificado como o Primeiro Museu Satélite de Computadores Históricos
pela Sociedade Japonesa do Processamento de Informação
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Sobre o Museu do Computador da KCG

Patrimônio da tecnologia de processamento da informação NEAC-2206
(Autorizado em 2 de março de 2011)

Patrimônio da tecnologia de processamento da informação NEAC System 100
(Autorizado em 6 de março de 2012)

Patrimônio da tecnologia de processamento da informação TOSBAC-3400
(Autorizado em 2 de março de 2009)

Patrimônio da tecnologia de processamento da informação OKITAC-4300 System
(Autorizado em 2 de março de 2009)

Patrimônio da tecnologia de processamento da informação TOSBAC-1100D
(Autorizado em 10 de março de 2016)

Patrimônio da tecnologia de processamento da informação PDP 8 /I
(Autorizado em 17 de março de 2015)

Patrimônio da tecnologia de processamento da informação MZ-80K
(Autorizado em 6 de março de 2013)

Em 1963, alunos pesquisadores da Universidade de Quioto formaram um grupo de estudo sobre computadores para o IBM 
709/7090 e organizaram workshops. Na época, o departamento de sistema de informação ainda não existia nas universidades 
japonesas.
Desde então, o Instituto de Computação Quioto (KCG : Kyoto 
Computer Gakuin), primeira instituição educacional computa-
cional do Japão, tem formado graduados distintos, grandes 
contribuidores para a fundação da indústria da informação no 
Japão. Gostaríamos de apresentar nossos computadores, os 
mesmos que foram usados para nossa formação computa-
cional e de um grande valor cultural. Muitos desses preciosos 
aparelhos, incluindo aqueles certificados como "Patrimônio 
da Tecnologia do Processamento de Informação" pela Socie-
dade do Processamento de Informação do Japão, estão 
preservados no Museu do Computador da KCG.
O Museu foi certificado como o primeiro "Museu Satélite de 
Computadores Históricos" do Japão.
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Quioto, cidade dos estudantes
Quioto tem uma história de mais de 1200 anos, pois já foi a capital do 
país e ainda é centro cultural do Japão. 
Também é uma cidade internacional e lar de muitos jovens estudantes. 
Os campi da KCG são localizados em áreas convenientes para que 
possa acessar não apenas Quioto, mas também toda a região de Kansai, 
como Osaka, Nara, Kobe e Otsu.

Arredores do Campus Kyoto Ekimae 
(Campus Satélite Kyoto Ekimae da KCGI)

A Estação de Quioto (Kyoto), onde passam as linhas JR, 
Kintetsu e de metrô, é a porta de entrada para muitos visi-
tantes de todo o Japão. Tanto prédios modernos como 
históricos coexistem nesta área. Podemos sentir uma 
atmosfera contrastante

Locais
Toji
Templo Nishi Hongwanji
Templo Higashi Hongwanji
Templo Tofukuji
Torre de Quioto

Sanjusangendo
Museu Nacional de Quioto
Prédio da Estação de Quioto
Aquário de Quioto

Arredores do Campus Kamogawa
O Santuário Shimogamo, relacionado ao Aoi Matsuri, um 
dos três maiores festivais de Quioto, e o Palácio Imperial, 
são próximos do campus. É uma área rica em natureza.

Locais
Shimogamo Shrine
Imperial Palace in Kyoto
Tadasu no Mori(shrine forest)

Kyoto City Historical Museum

Arredores do Campus 
Hyakumanben da KCGI, da escola 
principal em Quioto
Templo Ginkaku-ji, representante da cultura Muromachi, 
Santuário Heian Jingu, relacionado ao Jidai Matsuri (um 
dos três maiores festivais de Quioto), Tetsugaku-no-michi, 
Caminho do Filósofo, conhecido pelas cerejeiras, Zoológico 
Municipal de Quioto, o segundo mais antigo do Japão, 
Museu da Cidade de Quioto, todos estão presentes nessa 
área, onde podemos estar em contato com a história e 
cultura japonesas.

Locais
Ginkakuji
Tetsugaku-no-michi
(Caminho do Filósofo)
Templo Nanzenji
Museu de Arte KYOCERA
da cidade de Quioto

Zoológico Municipal de Quioto
Santuário Heian Jingu
Eikando Zenrin-ji
Templo Chionji
Museu Nacional de Arte Moderna

Arredores do Campus Rakuhoku
É mais conveniente ir para a área do Rakuhoku a partir do 
centro de Quioto e da Estação de Quioto pelo metrô ou 
pelos ônibus municipais. O Santuário Kamigamo é próximo 
à rua Kitayama, repleta de prédios modernos. Também se 
pode apreciar a natureza no jardim botânico, lagoa 
Midoroga-ike e rio Kamo.

Locais
Santuário Kamigamo
Lagoa Midoroga-ike 
(também chamada Mizoroga-ike)

Jardim Botânico de Quioto
Rua Kitayama
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Instituto Rochester 
de Tecnologia

Abriu seus cursos em 2004, esta é a primeira 
faculdade de pós-graduação profissional do Japão 
exclusiva para TI (oferecendo cursos de mestrado). 
Estudantes da KCGI adquirem habilidades e 
conhecimentos avançados, incluindo sobre TI, 
gestão e áreas aplicadas, visando desempenhar 
papeis de liderança na sociedade e no palco 
mundial. Depois de completarem seus estudos na 
KCGI, os alunos obtêm o mais elevado título 
acadêmico nas áreas aplicadas de TI no Japão:  
Mestre em Ciências de Tecnologia da Informação 
(Formação Profissional).

O Instituto Rochester de Tecnologia é uma 
universidade de engenharia fundada em 1829, 
famosa como uma das primeiras universidades dos 
Estados Unidos a estabelecer cursos de 
TI (1991). Ela se orgulha de ter os mais altos 
resultados nos Estados Unidos nas áreas de 
computação gráfica, games e TI. Ela concluiu um 
acordo de universidade irmã com o Instituto de 
Computação Quioto (KCG : Kyoto Computer 
Gakuin) em 1996.

O Centro de Treinamento de Língua Japonesa de 
Quioto, uma instituição de ensino de língua 
japonesa, é homologado pelo Ministério da 
Justiça, e foi designado pelo Ministério da 
Educação, Cultura, Esportes, Ciência e 
Tecnologia como um instituto oficial de ensino de 
língua japonesa para estudantes sem 12 anos de 
educação básica em seus países de origem.

A Escola Automotiva de Quioto possui aulas de 
mecânica automotiva com técnicas avançadas, 
junto com conhecimento em TI e redes aplicáveis 
às tecnologias automotivas da próxima geração. 

KCG

KCGI

KCGM

KJLTC

Campi

Reconhecível pelo seu exterior aberto e 
ensolarado, o Anexo é equipado tanto com um 
estúdio de e-learning quanto com um espaço para 
prática de controle de automóveis e motocicletas, 
utilizado no Curso de Controle Automotivo. 
Juntos, o Prédio Principal e o Anexo do Campus 
Kyoto Ekimae formam o maior centro para 
educação em TI de ponta no coração de Quioto.

Este edifício imponente de 
paredes brancas está erigido 
a oeste da Estação de Quioto. 
Ele é a construção mais 
majestosa no campus.

O Campus Kyoto Ekimae está situado em uma área ideal para a vida estudantil. A localização é incrivelmente conveniente 
para se deslocar pela cidade, a apenas sete minutos a pé a oeste da Estação de Quioto. Encontra-se ao redor uma variedade 
de estabelecimentos comerciais úteis, incluindo restaurantes, grandes shopping centers e lojas de departamentos.

Campus Kamogawa

Na condição de campus da KCGI de 
mais longa tradição, o Campus 
Rakuhoku já encaminhou muitos 
graduados para o mundo do trabalho. 
Situado em meio à atmosfera tranquila 
do distrito Shimogamo, o Campus 
Rakuhoku oferece um ambiente ideal 
para aqueles que aspiram a investigação 
acadêmica.

Envolvido por luz do sol abundante e brisas 
suaves às margens do Rio Kamogawa, o 
Campus Kamogawa é uma instituição de 
ensino de artes digitais desinibida, que 
atrai jovens aspirantes a designers e outros 
indivíduos dotados de criatividade. O Rio 
Kamogawa que corre nas proximidades, 
bem como suas margens verdejantes, 
oferecem aos estudantes um clima 
relaxador que inspira a imaginação. 

Campus Rakuhoku 

Campus Kyoto Ekimae

Faculdade de DesignFaculdade Técnica

Faculdade de Design Campus Kamogawa
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

Faculdade Técnica Campus Rakuhoku
17 Shimogamo-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-0862

Prédio Principal Anexo

Campus Kyoto Ekimae
10-5 Nishikujo,teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8407
■Programa de Informática em Negócios & Administração (4 anos)
■Programa de Ciências da Computação (4 anos)
■Programa de Jogos Digitais & Entretenimento (4 anos)
■Programa de Mangá e Anime (3 anos)
■Programa de Informática Aplicada (3 anos)

■Programa de Computação Multimídia (3 anos)
■Programa de Redes de Computadores (3 anos)
■Programa de Desenvolvimento de Jogos Digitais (3 anos)
■Programa de Negócios em TI (2 anos)
■Programa de Administração e Gestão Médica (2 anos)
■Programa de Processamento de Informação (2 anos)
■Programa Fundamental de Desenvolvimento de 
   Jogos Digitais (2 anos)
■Informação & Comunicação (1 ano / 2 anos noturno)

■Programa de Engenharia da Informação (4 anos) 
■Programa de Engenharia da Computação (3 anos)  
■Programa Fundamental de Engenharia da Computação (2 anos)

■Programa de Informática em Arte e Design (4 anos)  
■Programa de Arte e Design (3 anos)  
■Programa Fundamental de Arte e Design (2 anos)

■Programa de Engenharia de Manutenção Automotiva

Av. Kitaoji-doriPara a Estação Kitaoji

Colégio 
Rakuhoku

Faculdade Técnica
Campus Rakuhoku

Santuário Shimogamo

Faculdade de Design
Campus Kamogawa

KJLTC

Estação 
de Quioto

Av. Shiokoji-dori

Av. Aburanokoji-dori
Av. H

orikawa-   dori

Rihga Royal Hotel Kyoto

Miyako Hotel
Kyoto Hachijo

Kyoto Tower

Saída Hachijo 
Lado Oeste

Saída Chuo

Trem-bala Tokaido 
ShinkansenMiyakomichi

Wacoal

BicCamera

Aeon Mall 
Kyoto

Certificada pela Província de Quioto    Escola profissionalizante (programa técnico)

Todos os prédios dos campi são conectados por um serviço de ônibus circulares gratuito e exclusivo. 
Deslocando-se com os ônibus, os estudantes podem assistir a aulas em prédios diferentes. 

Todos os prédios dos campi são conectados por ônibus circulares.

O Escritório de Nova Iorque foi estabelecido 
em 2000, tendo o New York World Trade 
Center como base para as operações 
internacionais do Grupo KCG. Apesar de 
terem sido afetados pelos ataques terroristas 
simultâneos em solo americano em 11 de 
setembro, o Escritório agora se localiza no 
Rockefeller Center, tendo reativado suas 
atividades.

Em 2019, a KCG inaugurou o Escritório de 
Hanói, sua primeira base no Vietnã.

O Escritório de Pequim da KCG foi estabelecido 
na Biblioteca Nacional da China em Pequim em 
2002 como base para intercâmbio com 
universidades chinesas, com as quais a KCG 
vem estreitando laços. O Escritório de Dalian da 
KCG foi estabelecido em 2008 e o Escritório de 
Xangai da KCG em 2018, através dos quais se 
fornece suporte educacional de TI para 
universidades chinesas, entre outras atividades. 

K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  U. S. A. K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  C h i n a K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n - Vietnam

Redes educacionais
A KCG visa oferecer educação internacional em TI de alto nível como instituto global educacional e líder em ensino de 
TI, criando uma rede próxima com outras instituições de ensino do Grupo KCG e colaborando com governos e 
universidades de outros países.

Escritório de Nova Iorque Escritório de Pequim
Escritório de Dalian
Escritório de Xangai

Escritório de Hanói

Rio Kam
o

Av. Kawabata-dori

Av. Kawaram
achi-dori

Av. Imadegawa-dori

Estação 
Demachiyanagi

Av. Higashioji-dori

FamilyMart

Linha Keihan
KCGI

Linha JR Kyoto

Linha Kintetsu 
Kyoto

KCGM

Campus 
Kyoto Ekimae

Av. Shim
ogam

o Hon-dori

Supermercado Yoshinoya

Confeitaria Livraria
Banco de Quioto

Instituto de Computação Quioto
(KCG : Kyoto Computer Gakuin)

Faculdade de Quioto de 
Pós-Graduação em Informática 
Faculdade de Pós-Graduação em Tecnologias de 
Informática Aplicada Especialização em Tecnologias de 
Negócios Web
7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8225

Escola Automotiva de Quioto 
73 Tojihigashi-monzencho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8428

Centro de Treinamento de Língua 
Japonesa de Quioto 
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

Av. Hachijo-dori




