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Anunciamos o início das inscrições para o Programa de 

Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa – Fulbright 

Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers – 

DAI. Trata - se de uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos 

que oferece oportunidade de estudos com bolsa, para que professores de inglês 

do ensino médio da rede pública participem em um curso de aperfeiçoamento de 

cinco meses nos Estados Unidos visando, por exemplo, 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. 

 

O programa tem duração de um semestre acadêmico em uma 

universidade americana, entre os meses de janeiro e maio de 2020, e envolve 

estágio supervisionado em uma escola de ensino médio local, para que os 

participantes possam interagir e praticar com os colegas de profissão e alunos 

nos Estados Unidos. 

 
REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 
 
 

• Ser professor efetivo de língua inglesa do ensino médio; 
• Ser professor ativo, com dedicação exclusiva e estágio probatório concluído, 
do ensino médio regular da rede pública estadual e/ ou municipal; 
• Dispender atualmente no mínimo de 50% do tempo de sua carga de trabalho 
em sala de aula lecionando língua inglesa na rede pública de ensino médio 
regular; 
• Possuir licenciatura em língua inglesa, com conclusão após 31 de dezembro 
de 2008; 



• Ter, no mínimo, cinco anos de prática de ensino de inglês após a conclusão da 
licenciatura em letras inglês; 
• Será dada prioridade a candidatos com pouca ou nenhuma experiência 
acadêmica e/ou profissional no exterior; 
• Ter proficiência em inglês (ver item 6 do link abaixo); 
• Ser cidadão brasileiro, não cumulada com cidadania norte-americana; 
• Os educadores que participaram do Programa de Líderes Internacionais em 
Educação (ILEP) não são elegíveis para o Fulbright DAI. 
 

O cronograma, modelo de formulário para inscrições e outras informações estão 

no link abaixo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tZic0Jnh65BZRdar83955vVPzw4YPRxd  

 Os documentos (que constam no link acima) devem ser encaminhados 

para as PCNPs de Língua Portuguesa, Joyce ou Rosane, impreterivelmente até 

18/02/2019, no e-mail: joyceariozo@professor.educacao.sp.gov.br ou 

rosanep@professor.educacao.sp.gov.br  

 

 

Atenciosamente, 

Joyce Camila Ariozo Fava – PCNP Língua Portuguesa 

Rosane de Paiva Felício – PCNP Língua Portuguesa 

 

De acordo 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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