Brazil Studies Program of Excellence

Latin American and Caribbean Center (LACC)
South Florida is the leading hub for political, commercial and cultural exchanges between the
United States and the Latin American and Caribbean (LAC) region, the point where hemispheric
policy, academic/intellectual, private sector, civil society, and media debates and interactions
converge. Positioned at this regional crossroads, the Latin American and Caribbean Center
(LACC) at Florida International University (FIU) plays a vital role in comprehending and
addressing the challenges facing the Americas.
A number of other US cities also have large LAC populations, but none has more direct or closer
ties to the region as a whole than Miami. Through its airport and its port, Miami handles the
largest share of people and goods moving between the US and Latin America. More often than
not, South Florida serves as a focal point for political, commercial, financial, diplomatic,
migratory and cultural relationships between the US and its neighbors of the Western
Hemisphere. North American and international communities look to Miami and LACC for good
reason: the diverse and complex community that is Miami today reflects much of what the United
States will become in 20 years, with all the imminent opportunities and challenges.
With six urban campuses, the university has steadily expanded its scope to become more
accessible and reach a wider audience. As the seventh largest public university in the country
(with a total enrollment of 52,000), FIU is a Title V-designated institution (defined in the Higher
Education Act as a not-for-profit institutions of higher learning with a full time equivalent
undergraduate student enrollment that is at least 25% Hispanic, with grant benefits accruing from
this legal status). FIU is breaking the mold of higher education, providing top-notch training and
creating opportunities and supporting social inclusion for all racial, economic and ethnic groups.
Being an integral component of FIU’s School of International and Public Affairs (SIPA), LACC
offers a number of academic programs, including a nationally recognized Master of Arts in Latin
American and Caribbean Studies and several certificate degrees. Located in “The Gateway to
Latin America,” LACC’s students and faculty literally study within the heart of the region, both
physically and culturally, benefiting from unique opportunities for study and research.
Since 1979, when current FIU President Dr. Mark Rosenberg founded LACC, the university has
maintained a strong commitment to the Center and its focus on capacity-building through
interdisciplinary programming, teacher training, media and community outreach, innovative areas
studies/language instruction and scholarship, and policy-relevant research. LACC draws upon the
expertise of one of the largest concentrations of Latin American and Caribbean Studies scholars
of any university in the country, spanning a multitude of disciplines. The interdisciplinary nature
of LACC programs encourages students to think critically and creatively about major issues
facing the hemisphere. LACC faculty affiliates have produced important scholarship in such areas
as migration; U.S./Latin American relations; trade and integration in the Americas; indigenous
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cultures; economic stabilization and democratization; sustainable development; labor studies;
business and investment; religion; environmental technology, and arts and humanities. LACC is
part of a consortium designated by the US Department of Education as a National Resource
Center on Latin America. Accordingly, it is recognized as one of the top Latin American and
Caribbean Centers in the world.
Over its 35 years, the Center has perfected mechanisms to further integrate and promote the
aforementioned activities; track and support faculty production; expand outreach and
interdisciplinary research projects; and generate opportunities for faculty and students to
participate in key policy debates. In all of these initiatives, LACC’s goal is to ensure that its
program is strategically designed to support the larger objective of furthering understanding about
and engagement with the region. To meet these priorities, LACC partners with FIU’s professional
schools and research centers on programs to expand multidisciplinary course offerings, outreach,
international conferences, and student training and research as complements to the center’s larger
programming priority, Linking Technological and Institutional Infrastructure: US/Latin American
Foundations of the Future.
LACC’s outreach program is among the largest and most active of its kind in the US and is a key
part of its educational and training mission serving local, regional, national and international
audiences. Outreach to educators, media, government, business and the general public is a key
part of LACC's mission. In collaboration with its affiliates, other academic institutions, and a
range of public and private organizations, LACC boasts one of the nation’s largest and most
active LAC outreach programs. In 2012-2013, LACC sponsored or cosponsored 98 events,
reaching 20,775 people.
A core program develops programs that serve hundreds of K-12 public school teachers and
thousands of students annually. Fifty percent of public school teachers in Miami-Dade County –
the nation’s fourth largest school district and the recipient of the 2012 Broad Prize for urban
education – hold an FIU degree, contributing to LACC’s ability to affect positive growth in
primary and secondary education. LACC’s post-secondary, media and business outreach is
enhanced through major conferences, forums and training on critical issues in the Americas, such
as security and governance (including cybersecurity); energy and the environment; public health;
sustainable development, education, and disaster mitigation and response. In support of FIU’s
role as a public institution committed to serving the Miami-Dade community, the vast majority of
these events is free and open to the public.
LACC also fulfills an educational role for the local business community, particularly through the
Latin American Forum, which convenes top-ranking executives to exchange ideas about current
developments in Latin America that shape the regional business and economic outlook. Similarly,
the center’s Americas Advisory Circle enables private sector representatives to contribute their
support and expertise to LACC’s programs, receiving access in exchange to a wide range of
resources and events that deepen their knowledge of topics essential to understanding new
business opportunities and market trends.
Most notably, the Center is in a unique position to mobilize in response to events in Latin
America and the Caribbean. In times of crisis, such as humanitarian disasters, disputed elections
or social upheaval, the media, policy, business and academic communities turn to LACC for
information and resources. LACC faculty affiliates provide expertise, interviews, and source
contacts to journalists on a regular basis. The LACC Director alone grants an average of 15
interviews per month in English and Spanish to a variety of local, national and international
media. LACC graduate students also appear on Spanish-language news programs as area experts.
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LACC’s successful outreach not only translates into ongoing institutional support for new
programs but also translates into exciting and unique opportunities for externally funded
innovative academic programming that directly benefits students. An example is The FIU – UNA
Brazil Undergraduate Study Abroad program. Funded by the US Department of State, the
program provides students in Science, Technology, Engineering, Math, and
Education with funding to participate in a semester-long study abroad academic exchange
experience in Miami, Florida, and Belo Horizonte, Brazil respectively. The program model
highlights the value of a sustainable, well-founded, comprehensive semester-long exchange
partnership that ultimately exposes students to meaningful learning opportunities above and
beyond their respective academic areas of study; such opportunities include intensive language
training, community engagement, and ongoing academic collaboration between FIU and UNA.
More information may be found at: https://ugrad.fiu.edu/studyabroad/Pages/BrazilInitiatives.aspx Also, the Capacity Building Program for US Undergraduate Study Abroad Gant
Competition – a three year program – was developed by the Portuguese program, in partnership
with the Office of Study Abroad, with the goal of supporting the development of programs for US
undergraduate study abroad through exchanges of faculty, administrators and STEM students.

Brazil Studies Program
As a long-standing priority area for development and as one of LACC’s recently established
Programs of Excellence, the Brazil Studies Program enhances academic and scholarly work
throughout the university by strengthening ties between FIU and Brazil’s academic, government,
civil society and private sector institutions. This entails an active program whereby LACC
leverages FIU’s intellectual and financial resources to not only engage partners in Brazil, but to
promote and deepen a multi-dimensional understanding of Brazil/US and Brazil/Florida
relations, including the historical, political, economic, commercial, cultural, scientific, and
diplomatic aspects.
The network of relationships between Brazil and the United States, particularly Brazil and
Florida, are dense and critically important to both countries. More specifically, there are now
approximately 300,000 Brazilians residing in Florida —the largest Brazilian community in the
US. This significant development reflects, in part, the remarkable increase in trade, financial
relations, and investment linking Florida with Brazil over the last several years, most notably the
substantial increase of Brazilian corporate presence and operations in the southern part of the
state. LACC has led in building cross-community and cross-culture bridges by drawing upon its
strong framework of multiple departments across disciplines, by promoting Portuguese language
and Brazilian studies instruction (with a degree major), the study and research of Brazilian
language and culture at elementary, secondary and post-secondary levels, and by leading with
conferences on Brazilian economy, politics and society.
Programming includes, but is not limited to:
-Miami K-12 Portuguese Strategic Planning Committee: In response to increasing demands in
South Florida for expanded K-12 training in Portuguese and in an effort to build upon existing
strengths and further institutionalize existing partnerships in support of Brazilian Studies, LACC,
the Consulate General of Brazil in Miami, Miami-Dade County Public Schools, the Portuguese
International Parents Association and the American Organization for Teachers of Portuguese cofounded the Miami K-12 Portuguese Strategic Planning Committee. The Committee serves as
forum to design, fund and implement critical and sustainable programming related to Portuguese
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and avoid duplication of efforts. Current collaborative projects provide support for primary,
secondary and post-secondary teacher training and professional development, curriculum
development, library collection development, strategic hires, and outreach; the development of
dual-enrollment opportunities is a new priority area of focus for 2016.
-Portuguese Language Proficiency Testing at FIU: As part of its Program of Excellence,
LACC prioritizes the importance of providing the tools necessary to support language proficiency
testing for those working directly in Brazil and for those involved with or interested in Brazil, in
general. LACC faculty affiliate, Professor Augusta Vono, is credentialed to administer the
Government of Brazil's Celpe-Bras Portuguese proficiency test. FIU is one of only four CelpeBras testing sites in the US and serves students, government employees and professionals from
across the US and the LAC region. LACC's Program of Excellence provides funding for CelpeBras re-certification training as well as ACTFL-OPI training.
An important initiative linked to language training is FIU’s Strategic Language Institute that just
recently launched its Portuguese language instruction program targeting professionals in the
private sector and government. Its mission is to provide quality conversational instruction to all
individuals who have chosen a strategic language, in this case Portuguese, as their medium of
communication for academic or professional pursuits and to promote international and
intercultural understanding.
-International Academic Programs: As a cornerstone of its outreach to post-secondary
institutions, LACC provides funding to support various FIU international learning opportunities
related to Brazil. Such programs have included the Mercosur Professional Development in
International Business, which targets university and community college faculty, and the Business
in Brazil Study Abroad which targets undergraduate and graduate marketing and management
students, as well as Latin American Studies students; both co-sponsored by FIU CIBER and
LACC.
-LACC Interdisciplinary Affiliated Faculty Colloquium Series: This series provides an
important forum for the promotion and dissemination of LACC faculty research related to
Portuguese and Brazilian Studies. Related colloquia have highlighted LACC faculty research on
focuses on politics, law, culture, media and business in contemporary Brazil and featured
presentations from FIU faculty including, Manuel Gomez, Law; Ana Maria Bidegain, Religious
Studies; Victor Uribe, History; William Newburry, Business; Nicola Gavioli and Augusta Vono,
Modern Languages, and Raul Reis, Dean, Journalism and Mass Communication.
-LACC Outreach Events and Community Programming: LACC works closely with the FIU
Portuguese Program, FIU Modern Languages, FIU Brazilian Culture Club, FIU Journalism and
other partners on a variety of outreach events throughout the year. Recent events have examined
the marketing strategies of Embraer, Brazilian politics, economic growth and new global
leadership opportunities for Brazil, infrastructure and security demands in preparation for major
global events such as the World Cup and the Olympics, culture and artistic performance in
Carnival, and freedom of the press in Brazil.
FIU intends to maximize the full potential of its Brazil Studies Program in the immediate future.
The FIU/LACC mission to São Paulo, Brasília and Rio de Janeiro, conducted March 10 to 14,
2014, was dedicated to this particular objective, and will engage key representatives and
institutions in the Brazilian Government, civil society, and the business and academic
communities on the value of the Program for Brazil. As already mentioned, the university´s
unique geographical location in the hemisphere, as well as Florida’s being home to the largest
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Brazilian community in North America (with the largest concentration of Brazilian commercial,
business and investment interests in the US), makes the FIU Program promising and strategic for
Brazil in geo-political, diplomatic, and economic terms.
FIU/LACC also intends to deepen the focus of the Program on understanding Brazil/US relations
and Brazil/Florida relations - not only in the diplomatic/political sphere, but also in the following
areas: science and technology (and, especially, the environmental sciences), trade and commerce,
finance, history, literature, culture and the arts, business and sustainable investment, labor studies
and labor relations, international and comparative legal studies, and immigration studies. And
FIU definitely has strengths and assets in all of the disciplines just mentioned. Moreover, a deeper
strategic and multi-dimensional focus on Brazil/US relations in general, as well as Brazil/Florida
relations in particular, makes the FIU Program unique and distinct in relation to the Brazilian
studies centers of other US universities.
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Programa de Excelência de Estudos Brasileiros

Latin American and Caribbean Center (LACC – Centro de Estudos da América Latina e do
Caribe)
O sul da Flórida é o principal centro para o intercâmbio político, comercial e cultural entre os
Estados Unidos e a região da América Latina e do Caribe e ponto de convergência das interações
e debates políticos, acadêmicos/intelectuais, do setor privado e da sociedade civil do hemisfério.
Situado nesse ponto de cruzamento de regiões, o LACC (Latin American and Caribbean Center –
Centro de Estudos da América Latina e do Caribe) na Florida International University (FIU)
desempenha um papel fundamental para a compreensão e abordagem dos desafios que enfrentam
as Américas.
Várias outras cidades dos Estados Unidos também possuem grandes populações provenientes da
América Latina e do Caribe, mas nenhuma se compara a Miami em termos de vínculos mais
diretos ou mais próximos com essas regiões como um todo. Pelo aeroporto e pelo porto de Miami
transitam a maior quantidade de pessoas e mercadorias entre os Estados Unidos e a América
Latina. O sul da Flórida serve frequentemente de cenário onde se desdobram relacionamentos
políticos, comerciais, financeiros, diplomáticos, migratórios e culturais entre os Estados Unidos e
seus vizinhos do hemisfério ocidental. As comunidades norte-americanas e internacionais têm um
bom motivo para buscar Miami e o LACC: a diversificada e complexa comunidade da Miami de
hoje tem muito a dizer sobre o que se tornarão os Estados Unidos dentro de vinte anos, com todos
seus iminentes desafios e oportunidades.
Com seis campi urbanos, a universidade vem expandindo constantemente sua abrangência para se
tornar mais acessível e atingir um público maior. Sendo a sétima maior universidade pública do
país (com um total de 52.000 alunos matriculados), a FIU é uma instituição designada como
“Title V” (categoria que a Higher Education Act – Lei do Ensino Superior – define como uma
instituição de ensino superior, sem fins lucrativos, com alunos de graduação matriculados em
tempo integral, que inclui pelo menos 25% de hispânicos, e que recebe benefícios de subsídios
devido ao seu regime jurídico). A FIU está inovando radicalmente o ensino superior, fornecendo
formação de altíssima qualidade, criando oportunidades e apoiando a inclusão social para todos
os grupos étnicos, econômicos, e para todas as raças.
Como parte integral da Faculdade de Políticas Públicas e Relações Internacionais (School of
International and Public Affairs - SIPA), da FIU, o LACC oferece vários programas acadêmicos,
inclusive um Mestrado em Estudos da América Latina e do Caribe e vários outros diplomas.
Situados no “Portal para a América Latina”, os alunos do LACC e os membros do seu corpo
docente estudam literalmente no coração da região, em termos físicos e culturais, e se beneficiam
de oportunidades exclusivas de estudo e de pesquisa.
Desde 1979, quando o atual presidente da FIU, Dr. Mark Rosenberg, fundou o LACC, a
universidade mantém um forte compromisso com o Centro e seu foco em capacitação através de
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programas interdisciplinares, formação de professores, programas de envolvimento da mídia e da
comunidade, ensino de idiomas/áreas de estudo inovadoras e formação acadêmica, e pesquisa
com relevância política. O LACC utiliza o conhecimento especializado de uma das maiores
concentrações de Estudos da América Latina e do Caribe de qualquer universidade do país,
cobrindo uma ampla variedade de disciplinas. O caráter interdisciplinar dos programas do LACC
encoraja os alunos a pensarem de forma crítica e criativa sobre os principais problemas do
hemisfério. O corpo docente do LACC tem produção acadêmica importante em áreas como
migração; relação entre os Estados Unidos e a América Latina; comércio e integração nas
Américas; culturas indígenas; estabilização econômica e democratização; desenvolvimento
sustentável; estudos trabalhistas; negócios e investimentos; religião; tecnologia ambiental; e artes
e humanidades. O LACC é parte de um consórcio criado pelo Departamento de Educação dos
Estados Unidos como um Centro Nacional de Recursos sobre a América Latina. Como tal, é
reconhecido como um dos principais Centros de Estudos da América Latina e do Caribe do
mundo.
Durante seus 35 anos de existência, o Centro vem aperfeiçoando os mecanismos para integrar
ainda mais e promover as atividades que já mencionamos; rastrear e apoiar a produção do seu
corpo docente; expandir seus projetos de pesquisas interdisciplinares e para envolvimento da
comunidade; e gerar oportunidades para o corpo docente e para os alunos participarem dos
principais debates políticos. Em todas essas iniciativas, o objetivo do LACC é garantir que o
programa seja criado de forma estratégica para apoiar seu objetivo maior que é promover o
entendimento sobre a região e seu nível de engajamento. Para cumprir essas metas, o LACC
trabalha com os centros de pesquisa e faculdades da FIU em programas que aumentam as ofertas
de cursos multidisciplinares, envolvimento da comunidade, conferências internacionais, e a
formação de alunos e a pesquisa como complementos à principal prioridade dos programas do
centro, que é “Como relacionar a infraestrutura tecnológica e institucional: as bases do futuro dos
Estados Unidos e da América Latina”.
O programa do LACC de envolvimento da comunidade é um dos maiores e mais dinâmicos desse
tipo nos Estados Unidos, e uma parte fundamental da sua missão educativa e de formação é servir
o público local, regional, nacional e internacional. Além disso, trabalhar para aumentar o
envolvimento e a participação de educadores, da mídia, do governo, dos negócios e do público
em geral é parte fundamental da missão do LACC. Em colaboração com suas afiliadas, outras
instituições acadêmicas e várias organizações públicas e privadas, o LACC oferece um dos
maiores e mais dinâmicos programas de envolvimento da comunidade do país. Em 2012-2103, o
LACC patrocinou ou copatrocinou 98 eventos e alcançou 20.775 pessoas.
Um programa central desenvolve programas que servem atualmente centenas de professores e
milhares de alunos de escolas públicas, para educação primária e secundária (K-12). Cinquenta
por cento dos professores das escolas públicas do Condado de Miami-Dade – o quarto maior
distrito escolar do país e que recebeu o Broad Prize 2012 para educação urbana – possuem
diploma da FIU, o que permite que o LACC tenha impacto no crescimento positivo da educação
primária e secundária. O programa de envolvimento do setor comercial, da mídia e da educação
pós-secundária do LACC é reforçado por meio de conferências importantes, fóruns e formação
sobre aspectos críticos das Américas, como segurança e governança (inclusive cibersegurança);
energia e meio ambiente; saúde pública; desenvolvimento sustentável, educação e resposta a
desastres e mitigação. Em suporte ao papel da FIU como instituição pública comprometida em
servir a comunidade de Miami-Dade, a grande maioria desses eventos é gratuita e aberta ao
público.
O LACC também desempenha um papel educativo para a comunidade comercial local,
principalmente através do Latin American Forum (Fórum Latino-americano), que reúne
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executivos de nível de alta gerência para debater temas atuais na América Latina que definem o
panorama econômico e comercial da região. O Americas Advisory Circle também permite que
representantes do setor privado forneçam suporte e contribuam, com seu conhecimento, a
programas do LACC, e tenham, em troca, acesso a uma grande variedade de recursos e eventos
que aprofundam seu conhecimento sobre tópicos que são fundamentais para entender as novas
oportunidades de negócio e as tendências dos mercados.
Merece destaque o fato de o Centro ocupar uma posição especial de mobilização em resposta a
eventos que ocorrem na América Latina e no Caribe. Em épocas de crise, como desastres
humanitários, eleições controversas ou distúrbios sociais, os setores acadêmicos, comerciais e
políticos, assim como a mídia procuram o LACC para obter informações e buscar recursos.
Membros do corpo docente do LACC compartilham seu conhecimento, concedem entrevistas e
recomendam contatos para jornalistas regularmente. O diretor do LACC concede uma média de
15 entrevistas por mês em inglês e espanhol a vários meios de comunicação locais, nacionais e
internacionais. Os alunos de pós-graduação do LACC também participam de programas
noticiosos em espanhol como especialistas na área.
O sucesso dos esforços do LACC para envolvimento da comunidade se traduz não só em apoio
institucional constante para novos programas, mas também em oportunidades exclusivas e
interessantes para programas acadêmicos inovadores financiados por outras instituições e que
beneficiam diretamente os alunos. Um exemplo é o programa Brazil Undergraduate Study
Abroad, uma parceria entre a FIU e a UNA que permite que alunos de graduação estudem no
exterior e no Brasil. Financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o programa
fornece aos alunos de ciências, tecnologia, engenharia, matemática e educação os fundos
necessários para que tenham uma experiência acadêmica de intercâmbio e estudem no exterior
durante um semestre em Miami, Flórida, e em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil,
respectivamente. O modelo do programa destaca o valor de uma parceria sustentável de
intercâmbio de um semestre de duração, bem fundamentada, abrangente, e que expõe os alunos a
oportunidades significativas de aprendizado fora das suas áreas de estudo respectivas; essas
oportunidades incluem formação intensiva em idiomas, engajamento com a comunidade, e
colaboração acadêmica constante entre a FIU e a UNA. Mais informações podem ser obtidas em:
https://ugrad.fiu.edu/studyabroad/Pages/Brazil-Initiatives.aspx Além desses programas, o
Capacity Building Program for US Undergraduate Study Abroad Grant Competition (Programa
de capacitação para bolsa de estudo para alunos americanos de graduação no exterior) – um
programa de três anos – foi criado pelo programa de português em parceria com o Departamento
de Estudos no Exterior, e seu objetivo é apoiar o desenvolvimento de programas para alunos
americanos de graduação através de intercâmbio de membros do corpo docente, administradores
e alunos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM - Science, Technology,
Engineering and Mathematics).

Programa de Estudos Brasileiros
O Programa de Estudos Brasileiros é parte dos recém-criados Programas de Excelência do LACC
e uma área cujo desenvolvimento é considerado prioritário há muito tempo. Ele fortalece o
trabalho acadêmico em toda a universidade, reforçando os vínculos entre a FIU e as instituições
do setor privado, acadêmico, do governo e da sociedade civil do Brasil. Isso resulta em um
programa dinâmico no qual o LACC utiliza os recursos financeiros e intelectuais da FIU para não
só engajar parceiros no Brasil, como também para promover e aprofundar o conhecimento
multidimensional das relações entre o Brasil e os Estados Unidos e entre o Brasil e a Flórida,
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inclusive sobre os aspectos históricos, políticos, econômicos, comerciais, culturais, científicos e
diplomáticos.
A rede de relacionamentos entre o Brasil e os Estados Unidos, principalmente entre o Brasil e a
Flórida, são densas e extremamente importantes para os dois países. Mais especificamente,
existem atualmente cerca de 300.000 brasileiros morando na Flórida – a maior comunidade
brasileira nos Estados Unidos. Esse desenvolvimento significativo reflete, em parte, o aumento
notável em comércio, relações financeiras, e investimentos que têm aproximado a Flórida e o
Brasil nos últimos anos, principalmente o aumento significativo da presença corporativa brasileira
e suas operações na parte sul do estado. O LACC tem sido líder na construção de pontes entre
culturas e entre comunidades, utilizando sua estrutura robusta de vários departamentos em
diversas disciplinas, promovendo o ensino dos estudos brasileiros e do português (como principal
campo de estudo, degree major), o estudo e a pesquisa do idioma português e da cultura brasileira
na educação primária, secundária e pós-secundária, e realizando conferências sobre a economia,
sociedade e política brasileiras.
Os programas atuais incluem, entre outros:
- Comissão de planejamento estratégico do Português para educação primária e secundária
em Miami: Em resposta ao aumento da demanda no Sul da Flórida por mais oportunidades de
formação em educação primária e secundária em português e em uma tentativa de aproveitar as
vantagens das parcerias existentes e institucionalizá-las ainda mais, em apoio aos estudos
brasileiros, o LACC, o Consulado Geral do Brasil em Miami, as escolas públicas do Condado de
Dade, a Portuguese International Parents Association e a American Organization for Teachers of
Portuguese fundaram juntas a Comissão de Planejamento Estratégico para Professores de
Português para educação primária e secundária. A Comissão serve como um fórum para criar,
financiar e implementar programas críticos e sustentáveis relacionados ao português e para evitar
esforços duplicados. Os projetos de colaboração existentes fornecem apoio para formação de
professores da educação primária, secundária e pós-secundária e para o desenvolvimento
profissional, desenvolvimento de currículo, desenvolvimento de coleta de material para
bibliotecas, contratações estratégicas, e programas para envolvimento da comunidade. O
desenvolvimento de oportunidades de dupla inscrição (dual enrollment) é uma nova área de
prioridade para 2016.
- Teste de proficiência em língua portuguesa na FIU: Como parte do seu Programa de
Excelência, o LACC prioriza a importância de fornecer as ferramentas necessárias para apoiar o
teste de proficiência em idiomas para os que trabalham diretamente no Brasil e para aqueles têm
interesse no Brasil ou envolvimento com o país, em geral. A Professora Augusta Vono, afiliada
ao LACC, é credenciada para administrar o teste de proficiência em língua portuguesa Celpe-Bras
do governo brasileiro. A FIU é um entre apenas quatro centros de teste do Celpe-Bras nos
Estados Unidos e presta serviços a alunos, funcionários do governo e profissionais de todos os
Estados Unidos e da região da América Latina e do Caribe. O Programa de Excelência do LACC
fornece fundos para o treinamento para nova certificação do Celpe-Bras, assim como treinamento
para ACTFL-OPI.
Uma iniciativa importante associada ao ensino de idiomas é o Strategic Language Institute da
FIU, que iniciou recentemente seu programa de ensino de português com foco nos profissionais
do setor privado e do governo. Sua missão é fornecer ensino de conversação de alta qualidade a
todas as pessoas que tenham escolhido um idioma estratégico, nesse caso o português, como seu
meio de comunicação para empreendimentos acadêmicos ou profissionais e para promover o
entendimento intercultural e internacional.
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- Programas Acadêmicos Internacionais: Como pedra angular dos seus programas de
envolvimento da comunidade para instituições de ensino pós-secundário, o LACC fornece fundos
para apoiar várias oportunidades de aprendizado no exterior fornecidas pela FIU e relacionadas
ao Brasil. Esses programas tem incluido o Mercosur Professional Development in International
Business, para membros do corpo docente de universidades e institutos de ensino superior
especiais (community colleges), e o Business in Brazil Study Abroad, voltado para alunos de
graduação e pós-graduação em administração e marketing — assim como alunos de estudos
latino-americanos— ambos copatrocinados pelo LACC e pelo CIBER, da FIU.
- Série de Colóquios Interdisciplinares com membros do corpo docente afiliados ao LACC:
Esta série é um importante fórum para a promoção e divulgação das pesquisas do corpo docente
do LACC relacionadas aos estudos brasileiros e ao português. Outros colóquios relacionados
destacaram as pesquisas do corpo docente do LACC nos campos de política, direito, cultura,
mídia e administração no Brasil contemporâneo e ofereceram apresentações de membros do
corpo docente da FIU, entre eles: Manuel Gomez, Direito; Ana Maria Bidegain, Estudos
Religiosos; Victor Uribe, História; William Newburry, Administração; Nicola Gavioli e Augusta
Vono, Letras Modernas, e Raul Reis, reitor, Jornalismo e Comunicação de Massa.
-Programas e eventos do LACC para envolvimento da comunidade: O LACC trabalha de
perto com o Programa de Português da FIU, o Departamento de Letras Modernas da FIU, o Clube
de Cultura Brasileira da FIU, o departamento de Jornalismo da FIU e outros parceiros em vários
eventos para envolvimento da comunidade durante o ano todo. Eventos recentes examinaram as
estratégias de marketing da Embraer, a política no Brasil, crescimento econômico e novas
oportunidades de liderança mundial para o Brasil, demandas de segurança e infraestrutura em
preparação para eventos de alcançe global, tais como a Copa do Mundo e para os Jogos
Olímpicos, programação artística e cultural no Carnaval, e liberdade de imprensa no Brasil.
A FIU pretende investir a curto prazo no Programa de Estudos Brasileiros para que possa
concretizar seu potencial máximo. A missão da FIU/LACC que visitou São Paulo, Brasília e Rio
de Janeiro entre os dias 10 a 14 de março teve como objetivo trabalhar nesse sentido, e se reuniou
com os principais representantes e órgãos do governo brasileiro, da sociedade civil e com o setor
comercial e acadêmico para discutir o valor do Programa para o Brasil. Como já mencionamos, a
localização geográfica privilegiada da universidade no hemisfério e o fato de a Flórida abrigar a
maior comunidade brasileira na América do Norte (com a maior concentração, nos Estados
Unidos, de interesses comerciais, de negócio e de investimentos brasileiros) fazem com que o
Programa da FIU seja promissor e estratégico para o Brasil em termos geopolíticos, diplomáticos
e econômicos.
A FIU/LACC pretende também reforçar o foco do Programa no entendimento das relações entre
o Brasil e os Estados Unidos e entre o Brasil e a Flórida – não só no campo diplomático/político,
como também nas seguintes áreas: ciência e tecnologia (e, principalmente, ciências do meio
ambiente), comércio, finanças, história, literatura, cultura e artes, negócios e investimento
sustentável, relações e estudos trabalhistas, estudos jurídicos comparativos e internacionais, e
estudos sobre imigração. E a FIU possui sem dúvida a capacidade e os ativos necessários em
todas essas disciplinas. Além disso, um foco mais aprofundado, estratégico e multidimensional
nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos em geral, assim como nas relações entre o Brasil e
a Flórida, em particular, faz com que o Programa da FIU seja especial e diferenciado em
comparação aos centros de estudos brasileiros de outras universidades dos Estados Unidos.
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