
 

29 Arquiteto Certificado 
 

O arquiteto certificado é uma profissão na qual somente os aprovados no exame nacional podem atuar. 

É um trabalho que faz projetos de residências, escritórios, edifícios públicos e outras construções, e supervisiona as obras. 

Como há um crescente número de pessoas de nacionalidade estrangeira residindo no Japão por longos prazos, há mais cidadãos 

de nacionalidade estrangeira que constroem casas e/ou abrem empresas. Assim, caso surja um arquiteto certificado que 

compreende diversas línguas, os residentes de nacionalidade estrangeira no Japão podem fazer pedidos com mais 

tranquilidade. 

Para se tornar um arquiteto certificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prepare o quanto antes 

Além de um alto grau de proficiência na língua japonesa, é necessário um alto nível em ciências e matemática. 

Caso deseje obter o certificado, é vantajoso se matricular nos cursos de arquitetura e/ou engenharia civil. Uma vez que, caso 

deseje prestar o exame para Arquiteto Certificado 2 Kyu e for formado em uma faculdade ou faculdade júnior de arquitetura, 

não é necessário experiência de trabalho, mas se for de engenharia civil, é necessário 1 ano ou mais, e se for formado em um 

colégio de engenharia civil, são necessários 3 anos ou mais.  

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar? 

Pode-se trabalhar em escritórios de arquitetura, construtoras de residências, construtoras, cargos públicos, entre outros. E 

mais, ao adquirir experiência e obter resultados, é possível abrir um negócio próprio. 

As rendas anuais são: para o Arquiteto Certificado 2 Kyu é de aproximadamente 2.000.000 a 3.000.000 de ienes, e para o 

Arquiteto Certificado 1 Kyu, aproximadamente 5.000.000 de ienes. 

Quanto custam as escolas? 

As faculdades públicas custam 2.400.000 ienes (4 anos) ou mais, já as particulares, 5.000.000 de ienes (4 anos) ou mais. 

Caso deseje aprender arquitetura em escolas técnicas, custará 2.200.000 ienes (2 anos) ou mais. 
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