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O Memorial da Imigração e Cultura Japonesa da UFRGS foi criado em 2009, junto ao Núcleo de Estudos 

Japoneses do Instituto de Letras da UFRGS como programa de extensão.  Desde sua fundação tem desenvolvido 

diversas atividades, com oferecimento de atividades de extensão tais como seminários, palestras, cursos e 

exposições através do programa anual e projetos vinculados a este. O programa “Memorial da Imigração e Cultura 

Japonesa da UFRGS 2016” é a oitava edição da ação de extensão do qual possui diversas atividades junto a 

comunidade japonesa, instituições e escolas públicas envolvendo os alunos de graduação e pós-graduação na 

aplicação de seus conhecimentos. As instituições como Fundação Japão - FJ, Agência de Cooperação Internacional 
do Japão – JICA, Associação Sul Brasileira dos Ex-bolsistas do Japão – ASBBJ, federação nacional de Karatê 

Shotokan entre outras, participam em atividades e projetos pontuais, em parceria. O programa é coordenado pela 

professora Tomoko Kimura Gaudioso. Atualmente conta com dois bolsistas do PROREXT, EmiliaAnjos Tanaami, 

do curso de geologia e Cleiton Santiago Madruga, do curso de bacharelado em Letras, além de outros alunos de 

graduação tais como aluno de mestrado em história, alunos de graduação do Instituto de Artes, Matemática, 

Biologia e de Ciências Sociais, alunos internacionais que participam nos diversos projetos vinculados ao programa. 

Quanto a acervos, o Memorial possui mais de 1500 obras que compõe acervo bibliográfico, disponíveis para 

consulta local, tanto aos estudantes, pesquisadores e comunidade em geral interessados no assunto. As exposições de 

acervos tridimensionais ocorrem periodicamente, geralmente na semana Nacional de Museus, em maio, e Primavera 

de Museus, em setembro, quando os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto os objetos relacionados à 

cultura japonesa. Realiza igualmente as atividades educativas, em forma de oficinas e minicursos além de oferecer 
palestras. As atividades educativas do memorial são realizadas em diversos espaços, dentro ou fora da instituição, 

conforme solicitação do público como as escolas estaduais ou bibliotecas municipais. Entre as atividades oferece 

shodô - a arte da caligrafia japonesa, o origami – a arte de dobradura de papel, encadernação japonesa com 

reaproveitamento do verso de folhas usadas, oficinas de língua japonesa e outras atividades relacionados à cultura 

japonesa. O programa está sendo realizado com resultados satisfatório junto à comunidade, com expansão de suas 

atividades, tanto em relação a procura dos acervos e informações do público quanto a atuação no âmbito territorial, 

contemplando atividades que são requisitados pelas escolas no interior do estado. 
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