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Departamento de Neurofeedback decodificado

Departamento de Neurociência Computacional

Instituto Internacional de Telecomunicações Avançadas

Tempo de estágio: De 6 a 12 meses com início a qualquer momento.

Descrição da instituição: 

O ATR é o Instituto central da cidade de Keihanna, na região de Kansai.

Lá é promovido pesquisas pioneiras e inovativas em informação e em campos

da comunicação com colaboração global de industrias, instituições acadêmicas

e  o  governo.  Pesquisas  notórias  tem  sido  continuamente  produzidas  em

campos  como  o  da  neurociência  computacional,  interação  homem-robô,

wireless  e  comunicação  assim  como  outras  ciências.  O  ATR  tem  o

planejamento de construir e desenvolver um ecossistema global inovador na

cidade  de  Keihanna,  e  está  trabalhando  para  comercializar  resultados  de

pesquisas.

O CNS almeja  compreender  funções cerebrais  por  meio  de modelos

computacionais,  bem como desenvolver  máquinas  com interfaces  cerebrais

(BMI)  com  a  finalidade  de  aprimorar  a  inteligência  artificial  e  aplicações

clínicas, tais como a recuperação de funções motoras humanas 

Jornada de trabalho: 7 horas e 30 minutos

Descrição de trabalho/Responsabilidades:  ATR-CNS (Supervisionado pelo

Dr. Aurelio Cortese) 

Nesse projeto o é foco está em compreender mecanismos neurais  e

computacionais que permitem a tomada de decisão. Será investigado o papel

da metacognição na arbitrariedade entre estratégias alternativas baseadas em

sinais de erro, mais especificadamente, é esperado descobrir como padrões de

atividades que representam aprendizagens ou indicadores de erro no basal

gânglios e córtex cingulado, possam ser utilizados explicitamente pelo córtex

pré-frontal para rever ações e parâmetros de decisões. O trabalho pode ser
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baseado na estatística e técnicas de learning machine aplicadas em fMRI e/ou

ECoG datasets, modelos computacionais de comportamento e/ou simulações

de redes neurais.

Habilidades  requeridas  e  qualificações:  o  candidato  deve  ter  bom

conhecimento de programação (de uma ou mais dentre:  Matlab,  Python, R,

c/c++)  conhecimento  de  pré-processamento  fMRI,  técnicas  de  análise  de

dados, estatísticas, e/ou modelação computacional não são requisitos, porém

serão diferenciais. Não é requisitado conhecimento da língua japonesa.

Acomodação:  Apartamento cedido pela  instituição com cozinha e banheiro

provavelmente  compartilhados,  taxas  de  serviço  devem  ser  pagas  pelo

estudante  (não será  deduzido do salário).  Não será  permitido  mudar-se  do

apartamento nos seis primeiros meses do ano, a estadia em um hotel poderá

ser providenciada no lugar do apartamento.

Subsídio mensal: Licenciatura: JPY 224,000 /Mensal

Licenciado: JPY 245.000 /Mensal

▪ Antes das deduções do imposto sobre o rendimento (20% do montante do

rendimento), alugel de apartamento

(cerca  de  60.000  ienes/mês)  e  taxa  de  seguro  social  (cerca  de  30.000

ienes/mês)

▪ Custos de viagens de ida e volta e viagens de negócios: Pago

▪ Subsídio de alojamento: Aluguel - 11,000 ienes/mês

▪ Até um limite máximo de 30.000 ienes

▪ Segurança social

▪ Aplica-se se a duração do estágio for igual ou superior a 2 meses

▪ Incluindo seguro de saúde e pensão

▪ Coberto para o período exato do contrato de estágio

▪  O  seguro  de  saúde  permite  que  o  segurado  receba  cuidados  médicos,

incluindo

tratamento dentário por um médico com 30% do custo.

Relativo à pensão, podem ser pedidos reembolsos de retirada após a saída do

Japão, se tiver sido pago a taxa durante 6 meses ou mais,  o montante do

reembolso é de cerca de 70.000 ienes.
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Não haverá cobertura de tarifas aéreas 

Documentos necessários para a aplicação: Currículo e carta de recomendação

Fim das inscrições: 10 de fevereiro de 2023

Documentos  necessários  para  a  aplicação:  Currículo  e  carta  de
recomendação

Instituto Internacional de Telecomunicações Avançadas

Banco de interação tecnológica 

Tempo de estágio: De 6 a 12 meses com início a qualquer momento.

Descrição da instituição: 

O ATR é o Instituto central da cidade de Keihanna, na região de Kansai.

Lá é promovido pesquisas pioneiras e inovativas em informação e em campos

da comunicação com colaboração global de indústrias, instituições acadêmicas

e  o  governo.  Pesquisas  notórias  tem  sido  continuamente  produzidas  em

campos  como  o  da  neurociência  computacional,  interação  homem-robô,

wireless  e  comunicação  assim  como  outras  ciências.  O  ATR  tem  o

planejamento de construir e desenvolver um ecossistema global inovador na

cidade  de  Keihanna,  e  está  trabalhando  para  comercializar  resultados  de

pesquisas.

O ITB está conduzindo uma pesquisa conjunta com diversas instituições

para implementar socialmente os resultados Ciência de Interação Aprofundada

para criar produtos que  enriqueçam a vida das pessoas .

Jornada de trabalho: 7 horas e 30 minutos

Descrição de trabalho/Responsabilidades:  ATR (Supervisionado pelo Dr.

Takahiro Miyashita)

Estão em desenvolvimento plataformas de software e um hardware além de

tecnologias relevantes para a tele operação de robôs chamados de Avatars

Cibernéticos (CA) para alcançar participações ativas e gratuitas na sociedade
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para todos. Está em foco, especialmente o desenvolvimento de CAs moveis

com suas tecnologias de comunicação a fim de atingir uma telecomunicação

segura.   Para  tanto,  o  estudante  do  estágio  trabalhará  juntamente  com  a

instituição com o proposito de desenvolver sistemas de redes com conexões

wireless  LANs  para  operações  estáveis  dos  CAs  (robô  semiautônomo

teleoperado).  O  estudante  será  responsável  pela  implementação  de

programações do projeto.

Habilidade  requeridas  e  qualificações:  Habilidades  avançadas  de

programação  são  um  dos  requisitos.  Você  deverá  ser  proficiente  em

programação  networking  em  C/Python,  é  preferível  que  tenha  experiência

desenvolvendo  sozinho,  software  com  no  mínimo  5000  linhas  ou  no

desenvolvimento  de  comunicações  networking  ou  wireless.  Proficiência  no

idioma japonês não é um requisito.

Acomodação:  Apartamento cedido pela  instituição com cozinha e banheiro

provavelmente  compartilhados,  taxas  de  serviço  devem  ser  pagas  pelo

estudante (não será deduzido do salário).  Não será permitido se mudar do

apartamento nos seis primeiros meses do ano, a estadia em um hotel poderá

ser providenciada no lugar do apartamento.

Subsídio mensal: Licenciatura: JPY 224,000 /Mensal

Licenciado: JPY 245.000 /Mensal

▪ Antes das deduções do imposto sobre o rendimento (20% do montante do

rendimento), alugel de apartamento

(cerca  de  60.000  ienes/mês)  e  taxa  de  seguro  social  (cerca  de  30.000

ienes/mês)

▪ Custos de viagens de ida e volta e viagens de negócios: Pago

▪ Subsídio de alojamento: Aluguel - 11,000 ienes/mês

▪ Até um limite máximo de 30.000 ienes

▪ Segurança social

▪ Aplica-se se a duração do estágio for igual ou superior a 2 meses

▪ Incluindo seguro de saúde e pensão

▪ Coberto para o período exato do contrato de estágio
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▪  O  seguro  de  saúde  permite  que  o  segurado  receba  cuidados  médicos,

incluindo

tratamento dentário por um médico com 30% do custo.

Relativo à pensão, podem ser pedidos reembolsos de retirada após a saída do

Japão, se tiver sido pago a taxa durante 6 meses ou mais,  o montante do

reembolso é de cerca de 70.000 ienes.

Não haverá cobertura de tarifas aéreas 

Documentos  necessários  para  a  aplicação:  Currículo  e  carta  de

recomendação

Fim das inscrições: 10 de fevereiro de 2023
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Departamento de Design de Interação de Agentes

Laboratório de Ciência de Interação 

Instituto Internacional de Telecomunicações Avançadas

Tempo de estágio: Até 12 meses com início a qualquer momento. Programado

para  o  fim  de  março  de  2024  de  acordo  com  a  data  de  termino  do

financiamento.

Descrição da instituição: 

O ATR é o Instituto central da cidade de Keihanna, na região de Kansai.

Lá é promovido pesquisas pioneiras e inovativas em informação e em campos

da comunicação com colaboração global de industrias, instituições acadêmicas

e  o  governo.  Pesquisas  notórias  tem  sido  continuamente  produzidas  em

campos  como  o  da  neurociência  computacional,  interação  homem-robô,

wireless  e  comunicação  assim  como  outras  ciências.  O  ATR  tem  o

planejamento de construir e desenvolver um ecossistema global inovador na

cidade  de  Keihanna,  e  está  trabalhando  para  comercializar  resultados  de

pesquisas.

O ISL está investigando o princípio de interação cognitiva através de

R&D de uma rede de robôs com inteligência social.  O laboratório  lida com

assuntos sociais e interação moral para robôs, além disso com participação

ativa na sociedade com Avatares Cibernéticos.

 Jornada de trabalho: 7 horas e 30 minutos

Descrição  de  trabalho/Responsabilidades:   ATR-ISL-ID  (supervisionado
pelo Dr. Masachiro Shiomi e Dr. Hidenobu Sumioka)

Para atingir  uma interação social  com um robô,  o instituto  está preparando
robôs móveis que tem a capacidade de interação física. Para tanto, o estudante
do estágio deve trabalhar juntamente com a instituição a fim de desenvolver um
robô funcional que utilize ROS, e integre o sistema do robô com Unity com
simuladores de toques sociais. O estudante será responsável por implementar
a programação do projeto.
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Acomodação:  Apartamento cedido pela  instituição com cozinha e banheiro

provavelmente  compartilhados,  taxas  de  serviço  devem  ser  pagas  pelo

estudante  (não será  deduzido do salário).  Não será  permitido  mudar-se  do

apartamento nos seis primeiros meses do ano, a estadia em um hotel poderá

ser providenciada no lugar do apartamento.

Documentos  necessários  para  a  aplicação:  Currículo  e  carta  de

recomendação,  outros  (descreva  suas  experiências/habilidades  em

programação
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Departamento de inteligência ambiental

Laboratório de ciências de interação

Instituto Internacional de Telecomunicações Avançadas

Tempo de estágio: de 6 a 12 meses com início a qualquer momento.

Descrição da instituição: 

O ATR é o Instituto central da cidade de Keihanna, na região de Kansai.

Lá é promovido pesquisas pioneiras e inovativas em informação e em campos

da comunicação com colaboração global de industrias, instituições acadêmicas

e  o  governo.  Pesquisas  notórias  tem  sido  continuamente  produzidas  em

campos  como  o  da  neurociência  computacional,  interação  homem-robô,

wireless  e  comunicação  assim  como  outras  ciências.  O  ATR  tem  o

planejamento de construir e desenvolver um ecossistema global inovador na

cidade  de  Keihanna,  e  está  trabalhando  para  comercializar  resultados  de

pesquisas.

O ISL está investigando o princípio de interação cognitiva através de

R&D de uma rede de robôs com inteligência social.  O laboratório  lida com

assuntos sociais e interação moral para robôs, além disso com participação

ativa na sociedade com Avatares Cibernéticos.

Jornada de trabalho: 7 horas e 30 minutos

Habilidades  requeridas:  Proficiência  em  programação  em  Python,  PHP e

Javascript  são  requisitos,  assim  como  alto  nível  de  conhecimento  e

experiências em programação web, estatísticas, machine learning. 

Obs.   Descreva suas habilidades e  experiências  em programação em uma

carta separada com detalhes. Caso não seja anexado sua inscrição não será

efetivada.

Subsídio mensal: Licenciatura: JPY 224,000 /Mensal

Licenciado: JPY 245.000 /Mensal
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▪ Antes das deduções do imposto sobre o rendimento (20% do montante do

rendimento), alugel de apartamento

(cerca  de  60.000  ienes/mês)  e  taxa  de  seguro  social  (cerca  de  30.000

ienes/mês)

▪ Custos de viagens de ida e volta e viagens de negócios: Pago

▪ Subsídio de alojamento: Aluguel - 11,000 ienes/mês

▪ Até um limite máximo de 30.000 ienes

▪ Segurança social

▪ Aplica-se se a duração do estágio for igual ou superior a 2 meses

▪ Incluindo seguro de saúde e pensão

▪ Coberto para o período exato do contrato de estágio

▪  O  seguro  de  saúde  permite  que  o  segurado  receba  cuidados  médicos,

incluindo

tratamento dentário por um médico com 30% do custo.

Relativo à pensão, podem ser pedidos reembolsos de retirada após a saída do

Japão, se tiver sido pago a taxa durante 6 meses ou mais,  o montante do

reembolso é de cerca de 70.000 ienes.

Não haverá cobertura de tarifas aéreas 

Documentos necessários para a aplicação: Currículo e carta de recomendação

Fim das inscrições: 10 de fevereiro de 2023

Documentos  necessários  para  a  aplicação:  Currículo  e  carta  de

recomendação,  outros(  descreva  suas  experiências/habilidades  em

programação e desenvolvimento de sistemas )

Acomodação:  Apartamento cedido pela  instituição com cozinha e banheiro

provavelmente  compartilhados,  taxas  de  serviço  devem  ser  pagas  pelo

estudante  (não será  deduzido do salário).  Não será  permitido  mudar-se  do

apartamento nos seis primeiros meses do ano, a estadia em um hotel poderá

ser providenciada no lugar do apartamento.
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Visto : Professor, artista, atividades religiosas, jornalista, investidor/gerente de

negócios,  serviços  jurídicos/contabilísticos,  serviços  médicos,  investigador,

instrutor,  engenheiro/especialista  em  humanidades/serviços  internacionais,

intra-empresa, cessionário, mão-de-obra qualificada, animador

1. Passaporte (original)

2. Formulário de Solicitação de Visto (original)

assinado conforme o passaporte

menores de 18 anos, assinatura do responsável

RG ou RNE do responsável acima (cópia simples)

3. Uma foto 4,5X4,5cm ou 3X4cm nítida e recente

4. Carteira de Identidade RG ou RNE (cópia simples)

5. Certificado de Elegibilidade (original e cópia simples)

Observações:

1. Validade do passaporte: via de regra mais de 3 meses.

2. Todos os documentos apresentados estão sujeitos à análise e se necessário,

outros podem ser solicitados.

3. O que é Certificado de Elegibilidade?

Em japonês: Zairyu Shikaku Nintei Shomeisho

Em inglês: Certificate of Elegibility

O Certificado de Elegibilidade é um documento emitido pelo Departamento de

Controle  de  Imigração  do  Ministério  da  Justiça  para  ser  apresentado  no

momento do desembarque, e tem a função de atestar que a atividade que o

estrangeiro  pretende  exercer  no  Japão  está  de  acordo  com  uma  das

qualificações de permanência (exceto curta permanência) definidas na Lei de

Imigração. (A solicitação do Certificado de Elegibilidade pode ser feita por um

procurador residente no Japão.)

Após a emissão do Certificado de Elegibilidade,  o procurador deve enviá-lo

para  o  candidato  estrangeiro  que  em  seguida  solicitará  o  visto  junto  à

Embaixada ou consulado japonês. O estrangeiro deve desembarcar no Japão

dentro de 3 meses a partir da emissão do certificado.

PS. As inscrições serão realizadas através da universidade. 
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