GUIA
DO ALOJAMENTO

Endereço: 1-11-4 Ohte-machi Maebashi Gunma Japan
Telefone:+81-27-243-2222

Fax:+81-27-243-2223

E-mail: contato@nippon-academy.ac.jp
WEB: http://www.nipponacademybrasil.com

Esse documento serve como guia para estudantes que usufruem do dormitório
disponibilizado pela Nippon Academy. Através dele, é possível esclarecer dúvidas relacionadas às
responsabilidades e direitos dos alunos. Caso suas dúvidas não tenham sido sanadas ao final da
leitura, por favor entre em contato conosco para auxiliá-lo.

Tipos de Dormitório:

A Nippon Academy disponibiliza 3 formatos de alojamento, sendo esses Individual, Duplo
e Share House. Os alojamentos estão localizados ao redor da cidade, com distância máxima da
escola de 3km. Antes de mudar-se para o alojamento é necessário pagar a taxa de entrada e a
luva. Assim é feito um contrato de moradia de 6 meses, que não pode ser quebrado. Caso o aluno
queira sair do alojamento antes desses 6 meses, é esperado o pagamento dos meses restantes do
contrato. O contrato será renovado automaticamente, por isso, se o aluno decidir sair do alojamento,
precisa dar um aviso prévio de 2 meses.

Segue abaixo, tabela com valores referentes à cada tipo de alojamento:
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Os alojamentos incluem banheiro completo, máquina de lavar roupa, geladeira, panela de
arroz elétrica, chaleira elétrica, beliche, mesa, cadeira, TV, micro-ondas e fogão. No entanto, nem

todos os alojamentos possuem utencílios domésticos, tais como pratos, copos e talheres. Além
disso, a escola oferece um kit de futon (colchão) por um valor extra, que pode ou não ser adquirido
pelo aluno. Por isso tenha em mente que haverão gastos iniciais importantes.
A escola é responsável pelos alunos e suas ações, por isso é expressamente proibida a
entrada de alunos do sexo masculino nos alojamentos femininos e vice-e-versa.

Individual / Duplo
- As contas de água, luz e gás chegarão ao alojamento via carta, e os alunos devem pagalas por conta própria em locais que proporcionem esse serviço (lojas de conveniência). Caso não
saiba como pagar, um funcionário poderá acompanhá-lo.
- Não acumule lixo, mesmo que seja limpo! Normalmente lixos como garrafas plásticas,
vidro, latas e tecido só são coletados uma à duas vezes ao mês, e por conta disso o lixo acumula
com muita facilidade. Como os apartamentos são muito pequenos, em pouco tempo, o lixo passa
a ocupar um espaço precioso. Fique atento!
- De forma alguma, alunos que sejam namorados ou noivos, podem dividir um alojamento
duplo. É proíbido engravidar no Japão com visto de estudante, tenha isso em mente.

Share House
- O alojamento pode agrupar entre 4 à 16 pessoas da mesma etnia, no entanto, não é
possível escolher em qual alojamento cada aluno vai ficar. Caso um grupo de alunos queira ficar
no mesmo alojamento, é possível alocá-los juntos, conforme disponibilidade.
- A Share House proporciona um ambiente confortável para o aluno além de poupar gastos.
Mas é importante ressaltar que os alunos precisam ter consciência dos gastos poupados e evitar
desperdiçar água e energia. A escola é quem arca com essas despesas, e dependendo do valor
escola cobrará esses valores do alunos ao final do contrato. Fique atento!

Regras do Dormitório

1. Antes de sair de casa todos os dias, confira se você desligou o ar condicionado e apagou as
luzes. A conta de luz depende muito do uso eficiente deles.
2. Siga o Calendário de Coleta e tire o Lixo no dia e local correto. É recomendada a retirada do
lixo semanalmente, para não atrair insetos e outros animais indesejáveis.
3. Cuidado com o som depois das 22h. Não fale alto nas varandas e nos corredores. Festas no
dormitório são expressamente proibidas.
4. Mantenha-se atento ao abrir a porta para estranhos, principalmente a equipe da NHK e de
organizações religiosas.
5. Mantenha o dormitório limpo e faça uma planilha de limpeza com os colegas de quarto,
dividindo por cômodos como cozinha, banheiros, sala de estar etc.
6. Mantenha suas janelas e portas trancadas sempre. Se você perder sua chave do dormitório,
você terá que pagar um valor extra por uma chave nova. Não esqueça de informar a escola
assim que perceber que a perdeu.
7. Não jogue lixo orgânico na pia. Lave a louça apos o uso para evitar que as baratas se tornem
colegas de quarto. Manter esse estilo de vida é saudável para você e seus vizinhos.
8. O papel higiênico é descartado na descarga da privada. APENAS o papel higiênico.
9. Os eletrodomésticos e móveis dentro do dormitório não pertencem à você. Não remova-os do
dormitório. Use-os com cuidado e se houver algum problema, entre em contato com a escola.
10. Caso queira mudar de dormitório, entregue-nos um aviso no mínimo 2 meses antes de sair. O
quarto DEVE ser limpo mesmo que seus colegas de quarto ainda morem lá.
11. Estacionamentos são privados, verifique onde você pára sua bicicleta.

