ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA FULBRIGHT-DAI – FULBRIGHT
DISTINGUISHED AWARDS IN TEACHING PROGRAM FOR INTERNATIONAL
TEACHERS 2018/2019
PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DA LÍNGUA
INGLESA
O Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa, FULBRIGHT-DAI, é uma
iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América que oferece a
oportunidade para que professores do Ensino Médio da rede pública participem de um curso de
aperfeiçoamento da Língua Inglesa, com duração de um semestre acadêmico em uma
universidade americana, visando:
- fortalecer a excelência no ensino da língua Inglesa e oferecer aos participantes um
conhecimento mais aprofundado das melhores práticas em metodologias de ensino,
planejamento de aula e uso da tecnologia em educação;
- promover entre os educadores um conhecimento mais amplo sobre os Estados Unidos:
- desenvolver relações produtivas e duradouras entre educadores e professores e educadores
dos Estados Unidos e de outras partes do mundo;
- contribuir para a melhoria do ensino nos países dos participantes, transformando seus
professores em líderes/multiplicadores que, ao retornarem para seus respectivos países,
aplicarão e compartilharão suas experiências e novas habilidades com seus colegas e alunos.

REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

- Ser professor de Inglês do Ensino Médio na rede pública do seu Estado;
- dispensar, atualmente, 50% do tempo de sua carga de trabalho, em sala de aula, lecionando
Inglês no ensino médio da rede pública;
- possuir, no mínimo, bacharelado ou licenciatura em Inglês;
- ter, no mínimo, 05 anos de experiência comprovada em sala de aula;
- ter, no mínimo, 02 anos de trabalho como professor de Inglês, para poder compartilhar o
aprendizado adquirido durante o intercâmbio nos estados Unidos;
- demonstrar o compromisso de continuar lecionando a língua Inglesa na rede pública após a
participação no programa DAI;
- ter pouca ou nenhuma experiência acadêmica e/ou profissional no exterior;
- ter fluência oral e escrita em Inglês – apresentar comprovante de proficiência em língua Inglesa;
e
- ser cidadão brasileiro e não ter nacionalidade americana.

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS ATÉ O DIA 02/03/2018
TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA ENCONTRA-SE NO BANNER DO FULBRIGHT-DAI, NO
PORTAL DA SEED.

Maiores informações entrar em contato com a Assessoria Internacional, pelos
telefones: 99959-4356 – Nadia ou 99974-2855 – Célia Gil.

