DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS EUA
COMUNICADO DE IMPRENSA
Dez universidades latino-americanas recebem verbas do 100 mil Unidos pelas Américas
Planos inovadores de dez universidades em toda a América Latina para expandir o intercâmbio
de estudantes internacionais foram premiados com verbas de capacitação como parte da
iniciativa 100 mil Unidos pelas Américas. O objetivo da iniciativa é o de alcançar 100 mil
intercâmbios estudantis todos os anos entre os Estados Unidos e os países das Américas. Para
atingir esse objetivo ambicioso, os Estados Unidos estão solicitando dos governos, do setor
privado e do meio acadêmico que invistam no futuro do hemisfério. Esta primeira rodada de
verbas de capacitação concedidas de forma competitiva fornece financiamento inicial para
fortalecer a capacidade das universidades em administrar programas de estudo no exterior. As
verbas foram concedidas às seguintes instituições: FAE Centro Universitário (Brasil), Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (Brasil), Tecnológico de
Monterrey (México), Universidad Autónoma de Queretaro (México), Universidad EAFIT
(Colômbia), Universidade Federal de Viçosa (Brasil), Universidad de Guanajuato (México),
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (México), Universidad San Francisco de Quito
(Equador) e Universidad Santa Maria la Antigua (Panamá).
Cada prêmio de US$ 25 mil alavanca o compromisso feito pelas universidades de desenvolver
capacitação que aumenta o intercâmbio para enviar alunos para estudar nos Estados Unidos e de
receber estudantes advindos dos Estados Unidos. Essas bolsas representam um componente dos
esforços do Departamento de Estado e das duas principais organizações parceiras da iniciativa,
Parceiros das Américas e Nafsa: Associação de Educadores Internacionais, em ajudar
instituições educacionais nos EUA e em todas as Américas a desenvolver e fortalecer seus
programas que oferecem aos estudantes amplas oportunidades de estudar no exterior.
Outro componente importante é o treinamento. O primeiro de dois workshops de
desenvolvimento de capacitação será realizado em San Diego nos dias 25 e 26 de maio de 2014
para instituições de ensino superior das Américas. Detalhes e inscrições estão disponíveis no site
www.100kstrongamericas.org.
100 mil Unidos pelas Américas busca unir os investimentos de estudantes, universidades,
governos e setor privado em torno de um objetivo comum. A iniciativa destina-se a melhorar a
competitividade do hemisfério e a prosperidade que isso possa gerar.
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