
  



 
 
 

  

	

Criando Conexões 2019: 
Empoderamento pela Diversidade Japão 

8 e 9 de Junho de 2019 
Local: Nagoya Escola Internacional de Nagóia 

Organizado por the Connections Forum  
 

Sábado 
 

 
 

 
 

8:15 – 9:00  Aberturadosportões (Pegue cartões de identificação e guias de conferência; Café / chá e bebidas) 

9:00 – 9:20  Boas Vindas 
 
Matthew Parr, Luci Willis, Nagoya International School 
Andrea Carlson, Creating Connections 2019 Chair, Aichi Prefectural University 

 
9:20 – 9:35  
 

 
Discurso de Abertura		
 

Dr. Osamu Takahashi 
Presidente do Conselho,  
Associação Municipal de Bem-Estar 
Social da Toyota 

 

9:35 –  10:05 
 

Apresentação Keynote 
 

Mergulhe na Diversidade! 
Kanako Makino 
Diretora da Associação DIVE-tv 
 

 

10:15 – 12:05  
 

Sessão 1 

12:05 – 12:50  
 

Almoço 

12:50 – 13:50 Painel de Discussão: Capacitando a Comunidade LGBTQIA e 
 

14:00 – 15:50 
 

Sessão 2 
 

16:00 –17:00 
 

Sessão 3 
 

17:00 Fechamento, seguido de um jantar  

 



 

Session 2: 14:00 – 15:50    

ROOM -A ROOM -B ROOM -C LIBRARY 

＊14:00-15:00 
Trauma: Impacto, Prevenção e Cura  
Kem Humphreys                        
Conselheiro Geral Escolar, Escola 
Internacional de Nagóia  
Jillian Mickleborough-Sugiyama 
Conselheira Certificada do Canadá a 
serviço da região Nagóia/Chubu Tokai  
 
＊15:05-15:35 
Hikikomori na Sociedade Japonesa  
Minori Utsunomiya                    Professor, 
Departamento de Educação e Bem-estar 
Social, Universidade da Província de Aichi  
 
＊15:35-15:50 
Discussão resumida em grupo 
Líder da discussão: Andrea Carlson 
Professora Associada da Universidade da 
Província de Aichi 

＊14:00-15:00 
TEA (Transtorno do Espectro Autista): Expandido o 
Mundo Social 
Jennie OʼGrady 
Terapeuta, Comunicação Independente e 
Linguagem 
 
＊15:05-15:50 
Uma Discussão Sobre a Natureza e Utilidade de 
uma Avaliação Clínica Neuropsicológica 
Dr. Joe Enright, Ph.D., C.Psych. 
Psicólogo Clínico / Neuropsicólogo, Prática 
Independente em Aichi e Clínico Contratado 
com a TELL Japan 
 
 
 

 ＊14:00-14:30                                                                      
Filhos da Imigração                                                       
Marcio Saiki                                                       
Professor de fotografia (ATEC,) ex-diretor 
da NPO Escola São Paulo, membro do 
conselho (Associação Dive.tv) 
 
＊14:40-15:10 
A Experiência de uma Ex-Criança com 
um Passado Intercultural                                            
Chika Kim 
Interprete na area da medicina 

＊15:20-15:50 
Escola de Minoridade Étnica Infantil e 
Apoio a Aprendizagem de Idiomas: 
Tendências e Desafios 
Michi Ann Saki 
Professora Assistente da Faculdade de 
Representação e Cultura do 
Departamento de Inglês da Faculdade 
de Artes Liberais Feminina de Doshisha 

＊14:00-14:30                                                            
Saindo para fora - Ponto de vista de 
Filhos e Pais -                                         
NPO Sociedade de Conexões entre 
Amigos e Familia LGBT 
 
＊14:40-15:10 
Talvez LGBT 
Riina 
Departamento de Nagoya Aozora 
 
＊15:20-15:50 
Apoiando a Comunidade LGBTQIA em 
nível Universitário                                
Louise Haynes                                   
Instituto de Educação Superior e 
Pesquisa, Universidade Municipal de 
Nagoya 
 

 

Session 1: 10:15 – 12:05     

ROOM -A ROOM -B ROOM -C LIBRARY 
＊10:15-10:45 
Casos de Abuso e Violência Doméstica de 
Residentes Internacionais no Japão  
Sumire Kanda 
Assistente Social Multicultural  
 
＊10:50-11:30 
 Construindo Conexões Criativas: 
Abordagens baseadas na força no apoio 
à juventude multicultural no Japão 
Frank Ocampos 
Assistente social, Family Center Viola, 
Cidade de Kisarazu, Chiba, Japão 
 
＊11:35-12:05 
Aliados para Bem-estar Emocional  
Andrea Carlson  
Professora Associada da Universidade da 
Província de Aichi  
Luci Willis  
Diretora de Bem-Estar da Escola Integral, 
Escola Internacional de Nagoya 

＊10:15-10:45 
Espectro da Desordem Autista em Meninas - 
Uma perspectiva dos Pais                                          
Rach Thomas                                          
Professor MYP Drama and DP Theater, Escola 
Internacional de Nagóia 
 
＊10:50-11:10 
Uma Nova Abordagem Sobre o Autismo 
Takeshi Naruse, NPO Appleseed 

＊11:10-11:30 
Iniciativas para a Independência e a 
Participação Social de Crianças com Distúrbios 
do Desenvolvimento 
Yasutaka Suba,  NPO法人 5-CHA 
 
＊11:35-12:05 
Funções Executivas. O Que São Elas e Como 
Sustentar Seu Desenvolvimento                            
Sarah Pearlz                                    
Coordenadora de Serviços Estudantis, Escola 
Internacional de Nagóia 

＊10:15-11:00 
Acorde Para o Sono                                                
John Paul McCarthy                                             
Chefe de Educação Física e Saúde na, 
Escola Internacional de Nagói 
 
＊11:00-11:30 
Estresse Percebido e Conexões de 
Qualidade do Sono 
Deborah Broadby, Universidade de 
Nanzan 
Josh Brunotte, Universidade da Prefeitura 
de Aichi 
 
＊11:35-12:05 
Escolhas Alimentares Diárias e Bem-estar 
Emocional a Longo Prazo 
Dra. Maria Vassieva                                 
Professora Adjunta, Universidade de 
Nagóia, Escola de Ciência, Dvisão de 
Ciências Biológicas  

＊10:15-11:00 
Criando Espaços Seguros 
Reid Pierce 
Professor EAL (Inglês como linguagem 
adicional) do Ensino Fundamental, 
Escola Internacional de Nagóia 
 
＊11:00-11:30 
Saindo Para fora na Classe de Aula:           
O Poder em Se Abrir                                    
Yoshi Grote                                        
Professor, Universidade Industrial de 
Kyoto 
 
＊11:35-12:05 
Salas de Aula no Armário: Como é 
Melhor Para os Professores e Alunos 
LGBTQ?                                                   
Ryan Andrew                                   
Professora de Língua Inglesa / Literatura 
e Teoria do Conhecimento, Escola 
Internacional de Nagói 



 

 
 

Apresentação Keynote 
 
Vamos Mergulhar na Diversidade (9:35 -10:05)   Kanako Makino   Diretora da Associação DIVE-tv 

Um exemplo, é necessário coragem para colocar tinta vermelha em uma água perfeitamente azul. Porém, seria fácil aceitar se a idea fosse de ter a água colorida. 
Também, em uma sociedade colorida é mais fácil para pessoas se abrirem.Originalmente, não existem pessoas idênticas da mesma cor, nem uma sequer. 

 
  Sessão 1: Room A: 10:15 – 12:05 
 
1-A-1)  Casos de Abuso e Violência Doméstica de Residentes Internacionais no Japão (10:15 – 10:45)   Sumire Kanda   Assistente Social Multicultural 

Nesta sessão, discutirei primeiramente casos de abuso e violência doméstica entre residentes internacionais que moram no Japão. Em seguida, descreverei os tipos de questões sociais que 
criam barreiras para as vítimas que recebem ajuda e compartilharei informações sobre onde o suporte está disponível.  

 
1-A-2)  Construindo Conexões Criativas: Abordagens baseadas na força no apoio à juventude multicultural no Japão   (10:50 – 11:30)   Frank Ocampos   Assistente social, Family Center Viola, Cidade 

de Kisarazu, Chiba, Japão   Orientadora, Serviços de aconselhamento Suzumenoki 
Quão foi o elogio que mais te marcou até hoje? Um adulto que logo não se lembra da experiencia de ser elogiado por outros não 
conhece uma forma de elogiar que alegra uma criança. Isso porque adultos não são muito bem sucedidos ao fazer algo no qual não se tem experiência. Crianças conseguem receber 
elogios, adultos, por outro lado, ao serem elogiados são modestos ou até mesmo rejeitam o elogio. Algumas pessoas sentem que o julgamento da outra pessoa não é bom ou que 
simplesmente não são boas o bastante. Por que será? Isso seria porque o Japão tem dentro da cultura que se alegrar e simplesmente aceitar um elogio não é algo bom. De fato, a forma 
de elogiar para alegrar o próximo e faze-lo crescer não é ensinado em ambientes escolares. Esse workshop tem como objetivo fazer as pessoas sentirem a importância de elogiar. 

 
1-A-3) Aliados para Bem-estar Emocional   (11:35 – 12:05)   Andrea Carlson, Professora Associada da Universidade da Província de Aichi   Luci Willis, Diretora de Bem-Estar da Escola Integral, Escola 

Internacional de Nagoya                        
Nesta discussão, falaremos sobre questões relacionadas ao apoio à saúde mental para comunidades multiculturais no Japão, incluindo:  
§ Que tipos de apoio emocional os indivíduos e famílias multiculturais mais precisam?  
§ Para quais problemas é mais difícil encontrar ajuda?  
§ Quais recursos estão disponíveis nas comunidades locais e além?  
§ Como podemos ser aliados de outras pessoas em nossa comunidade 

 
Sessão 1 / Room B: 10:15 – 12:05 

 
1-B-1) Espectro da Desordem Autista em Meninas - Uma perspectiva dos Pais (10:15 – 10:45)   Rach Thomas   Professor de Teatro e Atuação para MYP (Middle Years Program 11 a 15 anos)/ DP 

(Diploma Program 16 a 18 anos) 
Como professor de escola secundária por 20 anos, tendo trabalhado em uma ampla variedade de escolas em meu país natal, bem como em escolas internacionais em vários 
continentes, eu não sabia explicar a baixa auto-estima e os graves problemas de saúde mental de minha filha. Um post de mídia social me levou a explorar o Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) em meninas, e desde que ela foi diagnosticada recentemente com a idade de 15 anos, podemos finalmente entender suas lutas e potenciais anteriormente ocultos. 

 

 
Session 3: 16:00 – 17:00 

ROOM-A                                                    ROOM-B                                                                        ROOM-C                                                                      LIBRARY 

＊16:00-17:00 
Ajudando Jovens Com o Uso de Seus 
Dispositivos 
Lil Wils 
Psicoterapeuta britânico em consultório 
particular em Kobe: conselheiro de 
escola em meio período na Osaka 
YMCA International School 

 

 ＊16:00-17:00 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e 
Comunicação e Relações de Humano  
Joe Kanti 
Facilitador de Workshop, Palestrante, Colunista 
 
 

＊16:00-17:00 
Histórias de Diversidade étnica, 
Consciência Multicultural e Construção 
de Comunidade: Uma Discussão 
Interativa 
Michi Ann Saki 
Professora Assistente da Faculdade de 
Representação e Cultura do 
Departamento de Inglês da Faculdade 
de Artes Liberais Feminina de Doshisha 
 

＊16:00-17:00 
Uma Abordagem Positiva ao Ensino 
Sobre Sexualidade                            
Nagoya Action Heroes                  
Escola Internacional de Nagóia 

 
 
 



 
1-B-2) Uma nova abordagem sobre o Autismo (10:50 – 11: 10)   Takeshi Naruse   NPO Appleseed 

Os problemas de desenvolvimento como ̈Transtorno do Espectro Autistä e 
̈Transtorno do défit de atenção com hiperatividadë ainda são vistos de um ponto de vista negativo, apesar das revisões feitas pelo DSM e ICD como se o TEA e TDAH são desviados dos 
grupos ̈normal ̈ ou ̈maioriä. Apresentarei algumas perspectivas sobre o autismo e argumentos sobre os aspectos positivos, dos quais podem ser dificilmente aceitos pela grande maioria. Em 
direção ao crescimento mútuo da maioria neuro-típica e minoria neuro-atípica, terei como alvo uma forma híbrida de ver, pensar e viver. 

 
1-B-3) Abordagem para independência e participação social de crianças com deficiência  (11:10 – 11:30)   Yasutaka Suba   NPO法人 5-CHA 

A NPO 5-CHA (go-tcha) está realizando atividades para promover a independência e a participação social de crianças com transtornos do desenvolvimento - especialmente as crianças 
da zona cinzenta que são difíceis de obter apoio público, na cidade de Anjo. Nesta apresentação, reportaremos nossos esforços e resultados e perspectivas futuras. 

 
1-B-4) unções Executivas. O que são elas e como sustentar seu desenvolvimento (11:35 – 12:05)   Sarah Pearlz   Coordenadora de Serviços Estudantis, Escola Internacional de Nagóia 

Esta sessão abordará as habilidades que compõem o que chamamos de funções executivas e as maneiras pelas quais inadvertidamente os alunos e as crianças usam essas habilidades. 
Em seguida, teremos um diálogo sobre maneiras de aprender mais, acomodar e fortalecer as habilidades das funções executivas.  

 
Sessão 1 / Room C: 10:15 – 12:05 

 
1-C-1) Acorde para o sono (10:15 – 11:00)   John Paul McCarthy   Líder de Educação Física & Saúde, Colégio Internacional de Nagoya 

Esse workshop começará com o básico sobre o sono: Ciclo de sono, 
ritmo circadiano, micro-sono, luz azul e depravação de sono. Isso então nos levará a importância do sono considerando stress, memória, criatividade, desempenho atlético, ganho de 
peso e aparência, seguido de idéias para melhorar a higiene do sono. 

 
1-C-2) Estresse Percebido e Conexões de Qualidade do Sono (11:00 – 11:30)   Deborah Broadby, Universidade de Nanzan   Josh Brunotte, Universidade da Prefeitura de Aichi 

Muitos instrutores no Japão enfrentam desafios na sala de aula, como resultado das más escolhas relacionadas ao sono dos alunos e dos gatilhos de estresse. O Índice de Qualidade do 
Sono de Pittsburgh reconhecido internacionalmente (PSQI) e a Escala de Stress Percebida (PSS) foram usados para examinar essas questões entre os estudantes de língua inglesa  do ensino 
médio japonês para investigar comportamentos e conexões. Serão discutidos os resultados deste estudo, juntamente com conselhos sobre como os pais, educadores e administradores 
podem promover escolhas de saúde mais positivas dentro e fora da sala de aula. 

 
1-C-3) Escolhas alimentares diárias e bem-estar emocional a longo prazo  (11:00 – 11:30)   Dra. Maria Vassieva    Professora Adjunta, Universidade de Nagóia, Escola de Ciência, Dvisão de Ciências 

Biológicas  
Consideramos nosso cérebro separadamente do corpo - questões emocionais são abordadas apenas do ponto de vista da cabeça. No entanto, o resto do corpo afeta o cérebro e os 
intestinos são um importante ponto de conexão - através de seu sistema nervoso, hormônios e através da microflora deles. Nesta palestra, vamos explorar algumas das mais recentes 
descobertas sobre como o intestino afeta o cérebro e como cuidar da nossa saúde intestinal pode melhorar nosso bem-estar emocional. 

 
Sessão 1 / Library: 10:15 – 12:05 

 
1-L-1) Criando Espaços Seguros (10:15 – 11:00)   Reid Pierce   Professor EAL (Inglês como linguagem adicional) do Ensino Fundamental, Escola Internacional de Nagóia 

Começando por examinar as lutas e aspirações de pessoas de comunidades marginalizadas, trabalharemos conjuntamente para construir uma estrutura para tornar nossas comunidades 
seguras para todos os membros. 

 
1-L-2) Saindo para fora na classe de aula: O Poder em Se Abrir (11:00 – 11:30)   Yoshi Grote   Professor, Universidade Industrial de Kyoto 

Nessa palestra, irei descrever como minha filosofia pessoal e profissional dividida mudou por causa da coragem de um aluno. Discutirei minha decisão de me abrir para meus alunos e um 
contorno dos efeitos positivos (aumento em confiança e  
curiosidade, a visibilidade LGBTQIA+ em minhas classes, no campus e o desenvolvimento da comunidade). 

 
1-L-3) Salas de Aula no Armário: Como é Melhor Para os Professores e Alunos LGBTQ?  (11:35 – 12:05)   Ryan Andrew    Professora de Língua Inglesa / Literatura e Teoria do Conhecimento, Escola 

Internacional de Nagói 
À medida que a aceitação social das comunidades LGBTQ aumenta, muitas escolas permanecem como lugares relativamente restritivos para se viver como indivíduos “fora”. Esta 
apresentação oferece a oportunidade de ouvir as perspectivas de professores e alunos LGBTQ sobre os desafios que enfrentam na escola, resume pesquisas sobre como podemos 
progredir e oferece uma oportunidade para discutir implicações em nossos próprios contextos culturais no Japão. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sessão 2 / Room A: 14:00 – 15:50 

 
2-A-1) Trauma: Impacto, Prevenção e Cura (14:00 – 15:00)   Kem Humphreys, Conselheiro Geral Escolar, Escola Internacional de Nagóia   Jillian Mickleborough-Sugiyama, Conselheira Certificada do 

Canadá a serviço da região Nagóia/Chubu Tokai 
Nossa compreensão sobre trauma e como isso afeta uma pessoa cresceu nos últimos 20 anos. O que mudou com toda essa pesquisa? O que cai sob o guarda-chuva do trauma? É 
limitado a veteranos de combate e sobreviventes de eventos catastróficos? Como o trauma afeta uma pessoa? Existe alguma verdade na declaração: "É coisa da sua cabeça!" Por que 
as pessoas não conseguem "superar isso"? E se é onipresente e impossível evitar, como podemos nós, como pais e educadores, melhorar a resiliência de nossos filhos e apoiar a 
recuperação de nós mesmos e dos outros. 

 
2-A-2) Hikikomori na Sociedade Japonesa (15:05 – 15:35)   Minori Utsunomiya   Professor, Departamento de Educação e Bem-estar Social, Universidade da Província de Aichi 

Hikikomori, que significa afastamento social agudo, refere-se à situação em que a participação social é confinada por vários fatores, e o lugar de morar fora de casa, como trabalhar ou 
freqüentar a escola, está perdido há muito tempo. Hikikomori é evitar o estresse forte e não é um problema especial. No entanto, se o hikikomori for prolongado, será difícil sair da situação 
e isso causará sérias dificuldades à vida. Assim, o Hikikomori é um problema de saúde mental diverso. Este estudo esclarecerá a situação atual de Hikikomori e discutiremos como apoiá-los 

 
2-A-3) Discussão resumida em grupo (15:35 – 15:50)   Líder da discussão: Andrea Carlson   Professora Associada da Universidade da Província de Aichi  
 

Sessão 2 / Room B: 14:00 – 15:50 
 
2-B-1) Jennie OʼGrady (14:00 – 15:00)   Terapeuta, Comunicação Independente e Linguagem 

Sabemos que crianças com autismo tem dificuldade em se conectar com os outros. Muito freqüentemente, porém, a terapia foca em acordos e completar tarefas mais que comunicação. 
Essa sessão irá demonstrar que atividades motivacionais e significativas, com pessoas importantes para a criança é um ponto de começo para terapia e não o objetivo. Isso irá introduzir 
estratégias básicas para que pais e professoras possam estar atentos e adquirir habilidades de interação sabendo o nível evolutivo e interesse da criança. Esse workshop é voltado para 
aqueles que criam ou trabalham com crianças de 3-8 anos de idade. 

 
2-B-2) Uma discussão sobre a natureza e utilidade de uma avaliação clínica neuropsicológica (1:05 – 15:50)   Dr. Joe Enright, Ph.D., C.Psych.   Psicólogo Clínico / Neuropsicólogo, Prática 

Independente em Aichi e Clínico Contratado com a TELL 
Japan 

O teste neuropsicológico envolve a administração de medidas padronizadas objetivas de cognição, habilidades e comportamentos, a fim de avaliar a integridade de vários domínios da 
função cerebral. Esta apresentação apresenta aos participantes o papel do neuropsicólogo clínico e a natureza e utilidade da avaliação neuropsicológica abrangente para auxiliar na 
identificação de forças, fraquezas e déficits cognitivos e auxiliar no diagnóstico diferencial de condições de psiquiatria,, de desenvolvimento, de aprendizagem e condições/desordens 
médicas. 

 
Sessão 2 / Room C: 14:00 – 15:50 

 
2-C-1) Filhos da Imigração (14:00 – 14:30)   Marcio Saiki   Professor de fotografia (ATEC,) ex-diretor da NPO Escola São Paulo, membro do conselho (Associação Dive.tv) 

No Brasil, pessoas costumavam dizer que eu era Japonês, porém, aqui no Japão, os japoneses dizem que sou brasileiro, então quem sou eu? Por cinco anos eu fui diretor de uma escola 
brasileira em Aichi. Crianças brasileiras de diferentes idades vão para esse tipo de escola ao invés de irem normalmente a uma escola japonesa. Por que isso acontece? Primeiro, é muito 
importante entender sobre como a imigração de brasileiros para o Japão desde 1990 aconteceu. Outra coisa a considerar é que esse tipo de imigração é singular, muito raro na história 
das relações humanas, uma imigração ao país de origem de pais e avós. 

 
2-C-2) A Experiência de uma Ex-Criança com um Passado Intercultural   (14:40 – 15:10)   Chika Kim    Interprete na area da medicina 

Nascido e criado como coreano no Japão, fui discriminado desde a infância Eu tenho uma vivência. Mas quando me tornei um estudante universitário, eu disse: " nunca fui discriminado". 
Houve um tempo em que e Por que isso? Ao compartilhar minha infância pessoal e experiências subsequentes, agora luto com várias discriminações. Para crianças e jovens que estão 
sofrendo, e também para suas próprias experiências dolorosas Sem dizer: "Eu já sou um adulto formado", desisti de procurar um caminho Nós também pensamos sobre o que é necessário 
para "ex-criança".  
Você tem um lugar onde possa expressar seus verdadeiros sentimentos? 

 
2-C-3) Escola de Minoridade Étnica Infantil e Apoio a Aprendizagem de Idiomas: Tendências e Desafios  (15:20 – 15:50)   Michi Ann Saki    Professora Assistente da Faculdade de Representação e 

Cultura do Departamento de Inglês da Faculdade de Artes Liberais Feminina de Doshisha 
Esta apresentação fornecerá ao público uma visão geral sobre a situação atual das crianças de minorias étnicas e a língua japonesa e o apoio à aprendizagem em uma determinada 
cidade na região de Kansai. Através da análise das experiências e histórias de professores de escolas públicas, voluntários de apoio de idiomas e de aprendizagem, organizações de apoio 
governamentais e não-governamentais, este estudo descobriu algumas das tendências e desafios do fornecimento de apoio ao idioma japonês e ao aprendizado. 

 
 
 
 



 
Sessão 2 / Library: 14:00 – 15:50 

 
2-L-1) Assumindo-se ~ a perspectiva dos pais aos filhos (14:00 – 14:30)   OS (Organização Civil) Reunião família LGBT e amigos 

Mães com filhas homossexuais (lésbicas), mães com crianças com transtorno de identidade de gênero (TIG), crianças que estejam vivenciando esta experiência, a mudança de mente de 
pessoas que assumiram-se e o psicológico de antes e depois de assumir-se. 

 
2-L-2) Talvez LGBT (14:40 – 15:10)   Riina   Departamento de Nagoya Aozora 

Que tipo de apoio as pessoas ao redor podem oferecer aos jovens (especialmente adolescentes) que estão preocupados com a localização de jovens que podem ser LGBT em Nagoya? 
A experiência de implantar um lugar para jovens em Nagoya por mais de dois anos. 

 
2-L-3) Apoiando a Comunidade LGBTQIA em nível Universitário (15:20 – 15:50)   Louise Haynes   Instituto de Educação Superior e Pesquisa   Universidade Municipal de Nagoya 

Spectrum é um grupo LGBTQIA de estudantes e aliados na Universidade Municipal de Nagoya. O grupo teve início em 2017 como um grupo informal que se reunia em almoços para 
discutir sobre problemas de gênero e sexualidade. Os membros já realizaram atividades acadêmicas no campus. Mudanças estão acontecendo em nossa universidade. Estamos 
desenvolvendo uma politica ampla que inclui todos os estudantes, faculdades e equipe. Professores em outras universidades no Japão estão trabalhando para aumentar a consciência 
relacionada ás necessidades de estudantes LGBTQIA. Nessa breve conversa será discutido esses tópicos e encorajará participantes a entrar na discussão sobre como universidades 
deveriam abordar a conscientização das variedades de estudantes, professores e funcionários. 

 
Sessão 3 / Room A: 16:00 – 17:00 

 
3-A-1) Ajudando Jovens Com o Uso de Seus Dispositivos (16:00 – 17:00)   Lil Wils   Psicoterapeuta britânico em consultório particular em Kobe: conselheiro de escola em meio período na Osaka 

YMCA International School 
O que torna os dispositivos tão difíceis de largar? Como podemos entender a atração das mídias sociais, sites de streaming, jogos etc.? Quais poderiam ser as conexões entre essa 
tecnologia e problemas de saúde mental, falta de motivação e fracasso acadêmico? O que podemos fazer para dar aos jovens (e a nós mesmos) as habilidades para resistir melhor ao 
uso excessivo? Esta discussão não tem respostas definitivas, mas pode ajudá-lo a analisar de forma diferente as questões colocadas pela tecnologia em nossas vidas 

 
Sessão 3 / Room B: 16:00 – 17:00 

3-B-1) Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Comunicação e Relações de Humano (16:00 – 17:00)   Joe Kanti   Facilitador de Workshop, Palestrante, Colunista 
Um workshop no qual todos os participantes participam de um grande número de palavraschave e trocam presentes uns com os outros. Um workshop para as partes de ASD se 
familiarizarem com expressões emocionais positivas. 

 
Sessão 3 / Room C: 16:00 – 17:00 

 
3-C-1) Histórias de diversidade étnica, consciência multicultural e construção de comunidade: uma discussão interativa   Líder da discussão:    Michi Ann Saki   Professora Assistente da Faculdade 

de Representação e Cultura do Departamento de Inglês da Faculdade de Artes Liberais Feminina de Doshisha 
Esta discussão em grupo envolverá a participação ativa dos presentes  no compartilhamento de suas histórias, encorajando a discussão e oferecendo suas perspectivas e idéias sobre a 
consciência multicultural e a construção da comunidade em suas comunidades locais. 
 
Sessão 3 / Library: 16:00 – 17:00 

 
3-L-1) Uma Abordagem Positiva ao Ensino Sobre Sexualidade (16:00 – 17:00)   Nagoya Action Heroes 

O  ̈Nagoya Action Heroes ̈ irá compartilhar suas experiencias de facilitar workshops com alunos do Colégio Internacional de Nagoya a respeito de amizades e relacionamentos românticos. 
Ao promover conversas assim, eles estabelecem bases para um programa educacional compreensivo, com respeito mútuo, amor e compaixão 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
      

 

	
Criando Conexões 2019: 

Empoderamento pela Diversidade Japão 
8 e 9 de Junho de 2019 

Local: Nagoya Escola Internacional de Nagóia 
Organizado por: The Connections Foru 

 
www.multiculturaljapan.com 

 
Domingo 

 

 
 

m 
 

   

8:15 – 8:50  

9:00 – 10:00 

 

10:10 – 11:10 

11:20 – 12:20 

 

11:20 – 12:20 

12:30 – 13:30 

                                                                                                                                                                                                                                     
Portas abertas (Pegue cartões de identificação e guias de conferência; Café / chá e bebidas)  

Consciência Plena e Saúde Mental                                                                                                                                                                    
Tetsuji Ietsugu, Ph.D., Professor, Nagoya University of Economics, Meikei Mindfulness Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Empoderamento Próprio para o Japão                                                                                                                                                    
Avril Haye Matsui, Instructor, Nagoya City University                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Como Estórias Nos Fortalecem                                                                                                 

Cheryl Okubo, Art Therapist, MA, ATR-BC; Hearth Studio, Tsuchiura; Part-time Instructor, University of Tsukuba                                                                                                       	

Empatia: a Habilidade Fundamental Esquecida nas Comunicações                                                                                                                      
Jon Dujmovich, Keio University                                                                                                                                                                        

Conversas Transculturais: Um Discussão Sobre Vergonha e Como Apoiar-se Mutuamente                                                    
Sarah Pearlz, Coordenadora de Serviços Estudantis Escola Internacional de Nagóia 

 



 
Room: Commons 9:00 – 10:00 

 
 
Consciência Plena e Saúde Mental                     
Professor Tetsuji Ikechi 
Faculdade de Ciências Humanas  

Neste treinamento, explicaremos a Terapia Cognitiva de Atenção Plena, que é considerada altamente eficaz na prevenção na recorrência da depressão, de maneira fácil de entender 
para usuários iniciantes. Você também experimentará a "meditação" que está sendo implementada na área médica. 

 
 

Room: Commons 10:15 – 11:15 
 
Empoderamento Próprio para o Japão                                   
Avril Haye Matsui 
Instructor, Nagoya City University                                                                                                                                                                   

Como podemos avançar em nossas vidas? Como podemos alcançar nossos objetivos? O que aspiramos a ser quando nos formamos, quando as crianças saem de casa ou até quando 
nos aposentamos? Essas são perguntas que podemos pensar algumas vezes, mas muitas vezes não nos damos tempo para realmente contemplar cada uma delas. Ou estamos muito 
ocupados, ou nossa incapacidade de fornecer respostas a essas perguntas nos sobrecarrega e nos faz sentir impotentes! Nesta oficina, dedicaremos o tempo para considerar essas 
grandes questões em conjunto e como uma comunidade que se fortalece uma com a outra. Analisaremos áreas de vida significativas, consideraremos como queremos alterá-las ou 
melhorá-las e criar etapas gerenciáveis para fazê-lo. Quando você sair deste workshop, perceberá que o empoderamento é uma série de pequenos passos consistentes que começam 
simplesmente com um desejo de mudança. 

 
Room A 11:30 – 12:30 

 
Como Estórias Nos Fortalecem                                    
Cheryl Okubo 
Art Therapist, MA, ATR-BC, Atelier Doméstico Tsuchiura City, Universidade de Tsukuba 
 

Nesse workshop, membros brevemente ouvirão sobre como histórias nos trazem força e sabedoria para a vida, oque pode nos dar confiança para estar no mundo, não importa quando 
ou onde vivemos na terra. Em seguida, membros participarão 
ativamente nesse workshop, usando todos os sentidos e muita imaginação. Após um breve quebra gelo em pares, compartilharemos uma experiencia criativa em grupos de quatro 
pessoas. Cada membro aprenderá oque realmente é se conectar com um estranho e também levar consigo para casa uma história única e excêntrica. Os resultados surpreenderão! 

 
Room: Commons 11:30 – 12:30 

 
Empatia: a habilidade fundamental esquecida nas comunicações 
Jon Dujmovich 
Keio University 

Este workshop discutirá a importância da empatia em todas as comunicações, particularmente na empatia cultural em situações interculturais. A empatia é agora vista por muitos como 
uma habilidade crucial para líderes globais, mas raramente reconhecemos oportunidades de “treinar” essa habilidade em nossas vidas diárias. Quando a empatia é vista como uma 
habilidade que precisa ser continuamente desenvolvida e nutrida, as técnicas que promovem o crescimento e o desenvolvimento de habilidades podem levar a melhores comunicações 
e relações humanas em todas as áreas da vida. Os participantes deste workshop aprenderão a promover a empatia cultural através de vários métodos e exercícios simples que podem ser 
imediatamente incorporados nas interações diárias. 
 

Room: Commons 12:30 – 13:30 

Conversas Transculturais: Um Discussão Sobre Vergonha e Como Apoiar-se Mutuamente  (Discussão na hora do almoço)   da discussão: Sarah Pearlz                                                                                                                                                                                                                     
Coordenadora de Serviços Estudantis, Escola Internacional de Nagói 

 
 


