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1. Inscrições abertas para provas de certificação para estudantes brasileiros (ENCCEJA)
No período de 10 a 28 de dezembro de 2012, estarão abertas as inscrições para a primeira edição, nos
EUA, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA),
antigo "Exame Supletivo".
O Exame é uma avaliação voluntária e gratuita oferecida às pessoas que não tiveram a oportunidade
de concluir os estudos em idade apropriada para aferir competências, habilidades e saberes adquiridos
tanto no processo escolar quanto no extra-escolar. Candidatos aprovados no exame recebem
certificado de ensino fundamental ou de ensino médio válido em todo o território brasileiro.
O ENCCEJA é de particular importância para brasileiros que realizaram parte de seus estudos fora do
País e, assim, não possuem certificação reconhecida pelas autoridades brasileiras.
Organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o
exame será realizado na cidade de Boston, nos dias 30 e 31 de março de 2013.
Para obter mais informações sobre o ENCCEJA ou inscrever-se, acesse o sítio eletrônico do exame
no Portal do INEP (www.encceja.inep.gov.br) ou a página eletrônica do Consulado-Geral do Brasil
em Boston (http://boston.itamaraty.gov.br) .
2. "O Cinema" exibe o filme brasileiro “Heleno”em Miami
A organização “O Cinema” exibirá o filme brasileiro “Heleno”, de José Henrique Fonseca, no Miami
Theater Center.
Estrelado pelo ator Rodrigo Santoro, o filme conta a história da conturbada vida do jogador de
futebol Heleno de Freitas, ídolo do Clube Botafogo de Futebol e Regatas, na década de 1940.
As sessões ocorrerão no seguinte endereço e horários:
Endereço:
Miami Theater Center
9806 NE 2nd Ave.
Miami Shores, FL, 33138

Horários:
Quinta-feira, 6 de dezembro, às 19:00 e 21:00h
Sexta-feira, 7 de dezembro, às 16:00h
Sábado, 8 de dezembro, às 14:00 e 16:00h
Domingo, 9 de dezembro, às 17:00 e 19:00h
O "O Cinema" é uma organização independente sem fins lucrativos com duas locações em Miami
(uma, no Wynwood Arts District; outra, em Miami Shores), voltada para a exibição de filmes de arte,
independentes, estrangeiros, entre outros.
Mais informações sobre o "O Cinema" podem ser obtidas em sua página eletrônica: http://www.ocinema.org/
Mais informações sobre o filme brasileiro "Heleno" podem ser obtidas nos seguintes endereços
eletrônicos:
http://www.o-cinema.org/event/heleno/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-200595/
http://www.youtube.com/watch?v=tIZy1QbBipY
http://www.imdb.com/title/tt1720114/
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