Associação Japonesa de Educação Internacional (AJEI)
Quem somos:
Fundada em 1990 por professores e pesquisadores que atuam na área de educação internacional,
a associação visa promover a “internacionalização da educação” assim como o “estabelecimento de uma
filosofia educativa baseado no amor pela humanidade.”
Atualmente conta com a participação de membros não somente japoneses mas de diversas
nacionalidades com quase metade da diretoria formada por membros de nacionalidade estrangeira, tais como
chinesa, coreana, inglesa, americana e brasileira.
Esta associação se destaca no Japão pelo fato de contar com professores, pesquisadores e alunos de
pós-graduação de diversos países que contribuem para a construção de uma ampla rede de pesquisa em
educação internacional.

Eventos e ações:
1) Congresso Anual
Realizado no mês de setembro, é o principal evento desta associação. Reúne acadêmicos de
diversos países não somente para a apresentação de trabalhos individuais mas também para a participação em
seminários, simpósios e palestras especiais .
2) Encontro Acadêmico
Realizado no mês de março, conta principalmente com a apresentação de trabalhos individuais e
visa contribuir como porta de entrada aos professores e alunos de iniciação científica e pós-graduação.
3) Boletim Informativo
Publicado no mês de dezembro, contém informações sobre os eventos e pesquisas além das normas
e resoluções da associação.
4) Revistas
a) “Kokusai Kyouiku”(Educação Internacional)
Publicado no mês de dezembro, visa a divulgação de trabalhos acadêmicos dos nossos associados.
b) “Kinen Nempo” (Edição Especial)
Edição especial, publicado a cada 5 anos.

Temas de pesquisas
- Sistema Educacional Japonês e de Diversos Outros Países
- Educação de Crianças Retornadas do Exterior
- Educação do Período Colonial de Diversos Países
- Educação de Estudantes Estrangeiros
- Educação e Intercâmbio Cultural
- Educação para a Coexistência Multicultural e Multi-étnica
- Educação Bilíngüe
- Educação Ambiental
- Educação e Migração Internacional
- Educação/Aprendizagem ao Longo da Vida
Esta associação está aberta a todos os cidadões, independente de sua nacionalidade e posição social ou
ideológica, interessados em promover e compartilhar pesquisas sobre os diversos temas relacionados à
educação internacional.

