
 
	  

 
FULBRIGHT DISTINGUISHED AWARDS IN TEACHING PROGRAM FOR 

INTERNATIONAL TEACHERS – DAI 2018-2019 
 

PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA 

CRONOGRAMA 

até 02 de fevereiro Secretaria de Educação confirma participação no programa DAI e inicia a 
divulgação do programa nas escolas públicas de ensino médio. 

02 de março Prazo para o recebimento, via e-mail, das candidaturas na Secretaria de Educação 
participante no programa DAI 2018-2019. 

09 de março             Prazo para conclusão da seleção estadual, conduzida pela secretaria de educação. 
Poderão ser enviadas até quatro candidaturas completas, com a documentação de 
apoio institucional da Secretaria de Educação para dai@fulbright.org.br, 
conforme instruções abaixo: 
• Enviar uma mensagem por candidato; 
• Indicar no campo assunto da mensagem: DAI 2018-2019:  Nome do 

candidato, cidade, UF; 
• Anexar em apenas UM arquivo em formato PDF com toda a documentação 

do candidato.  

até 16 de março  Comissão Fulbright, Embaixada dos EUA e CONSED revisam o material dos 
candidatos e anunciam a lista dos professores selecionados para realizarem o 
teste TOEFL iBT. Serão fornecidos vouchers e o código ID da Comissão para 
realizar o teste.   

12 de abril  Prazo para o envio pelos candidatos do resultado do TOEFL iBT para a 
Comissão Fulbright. 

até 20 de abril Realização das entrevistas por videoconferência com os candidatos que 
obtiveram 61+ no TOEFL iBT. 

até 23 de abril Divulgação da lista dos candidatos brasileiros selecionados para a competição 
internacional.   

até 26 de abril Prazo para que os professores selecionados para a competição internacional 
enviem a candidatura online. 

maio/agosto O Comitê de seleção em Washington revisa o material dos candidatos de todos os 
países participantes. 



setembro Divulgação da relação dos professores brasileiros selecionados para o DAI 2018-
2019. 

setembro Os professores selecionados preenchem documentação complementar e iniciam a 
preparação para a viagem aos EUA. 

novembro Orientação pré-partida e entrevista de visto em Brasília – custos a serem cobertos 
pelo programa. 

janeiro 2019  Viagem para aos EUA. 
• Orientação geral – Washington, DC 
• Programa nas universidades-anfitriãs – cidades/estados a serem definidos 
• Avaliação final do programa – Washington, DC 

maio 2019  Retorno dos professores ao Brasil. 
Realização de seminários/palestras nos estados de origem dos professores para o 
compartilhamento do conhecimento adquirido durante o programa nos EUA. 

  


