PROGRAMA LÍDERES INTERNACIONAIS EM EDUCAÇÃO
(INTERNATIONAL LEADERS IN EDUCATION PROGRAM – ILEP)

1º WORKSHOP "CONHECENDO O ILEP"
INTERNATIONAL LEADERS IN EDUCATION PROGRAM
A Secretaria de Estado de Educação (SEED) por intermédio da sua Assessoria Internacional,
convida professores de inglês da rede estadual, que estejam em efetivo exercício de
regência de classe, para conhecer mais sobre as possibilidades de intercâmbio oferecidas
através de uma parceria entre a Embaixada Americana e a SEED(CONSED).
Se você é professor de Inglês da rede estadual, pode ser um dos brasileiros selecionados
para participar de um programa de 5 meses nos EUA com tudo pago, aprimorando seu
conhecimento linguístico e pedagógico, conhecendo o sistema educacional americano,
tendo uma experiência de vida universitária e de regência de classe em turma de high
school, simultâneamente, tudo isso, convivendo com pessoas de diversas nacionalidades.
Os professores de inglês Leonardo Dalbosco (ILEP 2017) do C.E. Profº José Carlos de Sousa
(Aracaju), e Marcelo Reis (ILEP 2014) do C.E.AImirante Barroso (Muribeca), irão ministrar o
evento relatando sobre a experiência do ILEP. Neste Workshop os participantes conhecerão
os objetivos do programa, o processo de seleção e as atividades que serão desenvolvidas
durante o curso. Além disso, serão apresentadas algumas dicas que podem aumentar as
chances do candidato ser selecionado. Ao final haverá o momento para que os interessados
possam dirimir quaisquer dúvidas existentes.
O evento ocorrerá no auditório Professora Herminia Caídas, na sede da SEED, localizada na
Rua Gutemberg Chagas, 169 - Dia, Aracaju – SE, no dia 20 de Novembro de 2017, das 9h às
12h. Os professores poderão se inscrever preenchendo uma ficha de inscrição que se
encontra no site www.seed.se.gov.br, no link do ILEP, e enviar através do e-mail da
Assessoria Internacional, ai@seed.se.gov.br , no período de 23/10/2017 a 15/11/2017.
Os professores participantes, ao final da programação, receberão uma declaração
confirmando a participação no evento, para efeito de comprovação junto à equipe diretiva
das escolas em que trabalham.
Para maiores esclarecimentos, os interessados devem entrar cm contato com a Assessoria
Internacional na Av. Murilo Dantas nº: 881, Galeria Farol Center, Sala nº 30 Bairro
Farolândia, Aracaju/Se, ou através do telefone 3253-8112.
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROFESSOR
NOME:
__________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
RG nº: _____________________________ CPF nº: ________________________________
ESCOLA ONDE ESTÁ LOTADO: _________________________________________________
DRE: ______________________________ MUNICÍPIO: ____________________________
LECIONA EM TURMAS DE.:
( ) ENSINO FUNDAMENTAL ( ) ENSINO MÉDIO ( ) ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
DATA DE ADMISSÃO NA SEED: ________/_________/________

ARACAJU/SE, _________/_________/_________

________________________________________________
ASSINATURA DO PROFESSOR

