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1. Convocatória para inscrição de Projetos Edição 2019 “Journey Through Brazilian
Experiences”
O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa que estará aberto, de 10 de janeiro a 3 de feveriro
de 2019, o período de inscrições de projetos culturais que poderão ser selecionados para integrar o
calendário da edição de 2019 da temporada cultural do Consulado-Geral: "A Journey Through
Brazilian Experiences". Cada projeto escolhido será divulgado por meio das ferramentas de
marketing e mídias sociais do Consulado-Geral e poderá, sempre em respeito às regras vigentes,
utilizar os logotipos do Consulado-Geral e da própria "Journey 2019" em seu material de
divulgação. Cabe ressaltar que o Consulado-Geral não dará apoio financeiro de nenhum tipo.
As
inscrições
deverão
ser
feitas
exclusivamente
por
meio do preenchimento do formulário: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Formul%C3%A1rio%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Projetos%20(1).pdf.
O
formulário preenchido deverá ser enviado para o e-mail cultura.miami@itamaraty.gov.br. Para
confirmar que seu formulário foi encaminhado com êxito ou entre em contato novamente pelo
mesmo e-mail a partir do dia 6 de fevereiro.
2. “Journey Through Brazilian Experiences”
A exposição de arte contemporânea brasileira
Aimless Geometry (Geometria sem Rumo), de
Marcos Coelho Benjamim, será inaugurada no
próximo sábado, dia 19 de Janeiro, das 17 às 20
horas na unidade Miami da Galeria Murilo Castro
(15407 West Dixie Hwy, North Miami Beach –
FL, 33162, telefone 305 705 3323).
O evento integra a Edição 2019 da “A Journey
Through Brazilian Experiences”, temporada
cultural do Consulado-Geral do Brasil em Miami,
que reunirá: Artes, Arquitetura, Negócios,
Cinema, Dança, Educação, Moda, Gastronomia,
História, Literatura, Música, Esportes, Fotografia,
Teatro e Turismo, para ressaltar a influência
brasileira no Estado da Flórida.

3. Downtown Doral Charter Upper School está com inscrições abertas
Inaugurada em agosto
de 2015, a Downtown
Doral
Charter
Elementary
School
(DDCES)
oferece
aulas com currículo
bilíngue da pré-escola
à 5ª série. No ano que
vem, a escola ganhará
uma nova unidade, a
Downtown
Doral
Charter Upper School,
e passará a oferecer o programa bilíngue da sexta série ao ensino médio. Essa é a primeira escola da
Flórida a proporcionar ensino em português/inglês do Kindergarten ao High School. As inscrições
para o ano letivo de 2019-2020 estão abertas até 1º de março e podem ser feitas pelo site
http://www.ddcus.org .
A proposta da instituição é oferecer a oportunidade de imersão cultural e linguística em português,
possibilitando que os alunos estejam aptos a ler, escrever e falar fluentemente a língua, bem como
compreender com abrangência as tradições e culturas de países de língua portuguesa. Com esse
objetivo, o currículo da escola não conta apenas com ensino formal diário da língua, mas também
com atividades letivas em outras disciplinas conduzidas em português, como matemática, ciências e
estudos sociais. Para mais informações, acesse http://www.ddces.org
Cabe esclarecer que as vagas são limitadas e sujeitas a pré-requisitos estabelecidos pela escola.
4. Sistema de agendamento e-consular
O sistema de agendamento de serviços do Consulado-Geral do Brasil em Miami pode ser acessado
pelo seguinte endereço: ec-miami.itamaraty.gov.br.
No sistema e-consular, o cidadão brasileiro deverá enviar pelo próprio sistema a documentação
necessária para cada serviço (fazer o “upload”). Quando a documentação for avaliada e estiver
validada, será aberta a agenda para marcação do serviço. O tempo para validação do serviço varia
conforme a demanda das solicitações.
Confira o passo-a-passo:
1) Faça o login no sistema e-consular (ec-miami.itamaraty.gov.br) com seu e-mail.
2) Verifique seu e-mail: será enviada mensagem do e-consular. Acesse o link na mensagem de email para entrar no sistema.
3) Atualize seus dados. Crie uma senha para poder acessar o sistema. Escolha o serviço. Será aberto
formulário eletrônico que solicitará as informações e documentação necessárias.
4) Preencha as informações e faça “upload” da documentação necessária, conforme exigido em
cada campo do formulário eletrônico.

Dica: É mais fácil fazer o preenchimento e o "upload" das fotos dos documentos pelo telefone
celular.
5) Confirme a correção dos dados e envie para validação.
6) Aguarde a resposta do Consulado-Geral. A equipe do Consulado-Geral enviará mensagem de
validação ou solicitação de complementação de informações.
Atenção: a mensagem de validação não será imediata, é necessário aguardar a comunicação do
Consulado-Geral.
7) Caso o preenchimento do formulário eletrônico esteja incompleto ou incorreto, a equipe do
Consulado-Geral enviará mensagem indicando o que está faltando. Repita os passos e providencie
as informações demandadas.
8) Caso você receba mensagem de validação, sua solicitação foi aceita. Na mensagem haverá um
link para acessar a agenda de serviços.
9) Agende seu serviço na data desejada, ou opte pelo envio da documentação por correio, se o
serviço solicitado assim permitir.
É importante lembrar que o Consulado-Geral somente atende mediante agendamento prévio. Os
agendamentos já realizados no sistema https://cgmiami.appointy.com/ serão mantidos.
Outra sugestão é fazer a solicitação de serviços pelos correios. Informações sobre quais serviços são
disponíveis e como solicitá-los pelos correios podem ser acessadas no seguinte endereço:
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/servicos_pelo_correio.xml.
5. Certificados do ENCCEJA 2017
Os certificados das provas do ENCCEJA 2017 realizadas em Miami ainda não foram
disponibilizados pelo INEP, responsável pela realização da prova. O Consulado-Geral do Brasil de
Miami, assim que receber os documentos, entrará em contato com os participantes.
6. Pedidos de passaporte pelo correio
O prazo para entrega de documento solicitado pelo correio é apenas uma estimativa. O prazo pode
ser afetado por diversos fatores, como dificuldades técnicas imprevisíveis ou aumento na demanda
por serviços. Os serviços requeridos por correio devem ser iniciados por meio do e-consular (ecmiami.itamaraty.gov.br), e deve-se aguardar a validação. Dessa forma, previne-se que os
requerimentos sejam recebidos com documentação faltante ou errada, o que motiva devolução e
custos adicionais para o cidadão.
O Consulado-Geral recomenda que os cidadãos brasileiros não deixem para renovar ou solicitar
seus documentos na última hora. Também é importante verificar sempre se a documentação
encontra-se em dia antes de assumir compromissos, como a compra de passagem aérea.
Recomenda-se fortemente que o brasileiro dê preferência à solicitação de serviços pessoalmente,
mediante agendamento, no Consulado-Geral, pois, caso a documentação esteja correta, os
documentos são emitidos no mesmo dia. Para agendar, acesse: ec-miami.itamaraty.gov.br. Caso
ainda tenha dúvidas ou perguntas, acesse a seção Fale Conosco (http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/fale_conosco.xml).

7. Agenda Comunitária e Cultural

Comunidade em Ação
O Centro Comunitário Brasileiro inicia o ano de 2019 com
o evento Comunidade em Ação, que acontece no dia 27 de
janeiro. A Feira de Saúde, Solidariedade e
Empreendedorismo tem como principal atrativo a
oportunidade de realizar exames de saúde gratuitamente
ou a preços populares. Aferição da pressão arterial,
exames de glicose, colesterol, atendimento fisioterapêutico
e psicológico são alguns dos serviços oferecidos sem
custo. O espaço vai ter música ao vivo, recreação infantil,
sorteio de brindes e barracas de comidas típicas
brasileiras. Os interessados em expor no evento devem
entrar em contato pelo e-mail meuccb@gmail.com.

Feijoada Anual da Brazilian Chamber of Commerce

A Câmara de Comércio Brasil-EUA da (BACCF)
realizará a sua tradicional Feijoada Anual no dia 9 de
fevereiro (sábado), no restaurante Chima Brazilian
Steakhouse, em Fort Lauderdale. Esse é um dos eventos
mais importantes organizado pela BACCF, ocasião em a
Câmara agradece a seus associados pelo apoio e
apresenta o seu Conselho Administrativo para o ano de
2019. Mais informações podem ser obtidas através do email info@brazilchamber.org.

8. Guias para imigrantes brasileiros
O Consulado-Geral publicou em sua página eletrônica os guias "Orientações
práticas para imigrantes brasileiros nos EUA" e "Recomendações
migratórias para brasileiros viajando aos EUA". Os guias podem ser
acessados
em:
http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/orientacoes_praticas_para_imigrantes_brasileiros_nos_eua.xml
O primeiro texto é voltado para brasileiros em situação migratória irregular
nos EUA. A segunda publicação, por sua vez, visa a informar ao brasileiro
sobre como se portar nos postos de controle migratório, bem como
desestimular a imigração irregular para os EUA.
No site do Consulado-Geral já existem cartilhas de orientações sobre
diversos assuntos, inclusive orientação jurídica, detenção de brasileiros, e informações sobre
imigração.
O Consulado-Geral está à disposição para prestar assistência e orientação jurídica a todos os
cidadãos brasileiros, independentemente de sua situação imigratória. O Setor de Assistência a
Brasileiros pode ser contactado pelos telefones: (305) 285-6208, (305) 285-6251 e (305) 285-6258,
e pelo endereço eletrônico assistencia.miami@itamaraty.gov.br.
9. Uso do logotipo do Consulado-Geral
O Consulado-Geral apoia institucionalmente diversos eventos da comunidade brasileira na Flórida.
Quando uma parceria é oficializada, o logotipo do Consulado-Geral pode ser usado no material de
promoção e divulgação. No entanto, o logotipo do posto não pode ser utilizado sem autorização
prévia. Em caso de dúvidas, escreva para o e-mail do Setor de Imprensa –
imprensa.miami@itamaraty.gov.br.
10. Ouvidoria Consular
A Ouvidoria Consular do Ministério das Relações Exteriores é responsável pelo processamento de
comentários, sugestões, elogios e críticas referentes a toda a atividade consular das repartições
brasileiras no exterior - aí incluídos atendimento em geral, rede consular, assistência,
processamento de documentação e demais atividades afins.
Como contatar:
•
Por e-mail: ouvidoria.consular@itamaraty.gov.br
•
Por correio ou pessoalmente: na Ouvidoria Consular - Palácio do Itamaraty - Anexo I Térreo Divisão de Assistência Consular - Esplanada dos Ministérios - Bloco "H"- Brasília/DF
Brasil 70170-900.
•
Por meio do preenchimento e entrega do Formulário de Opinião do Público.
Para mais informações, clique aqui e leia a seção “Ouvidoria Consular”, na página do ConsuladoGeral.

