
 

 

Caros gestores: 

Solicitamos o apoio de todos no compartilhamento das informações sobre o 

Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa Fullbright 

com o objetivo de garantir ampla divulgação aos Professores de Língua 

Inglesa com aulas atribuídas no Ensino Médio.  

Informamos que segundo “COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO 

SUBSECRETARIA/EFAPE - 2023 - Nº 47” do Boletim Semanal 

Subsecretaria Nº 09 de 10 de março de 2023, tal programa está com 

inscrições abertas conforme abaixo: 

• Ação: divulgação do Programa de Aperfeiçoamento Fulbright.  

• Formato: remoto – inscrições pelo link 

https://forms.gle/aYnLy14resfVGU6CA.  

• Público-Alvo: Professores de Língua Inglesa com aulas atribuídas no 

Ensino Médio.  

• Data: inscrições de 07 a 22 de março de 2023.  

•Mais informações:  

• O Programa Fulbright de Aperfeiçoamento para Professores de Língua 

Inglesa (Fulbright DAI) é uma oportunidade para que professores efetivos 

de Língua Inglesa do Ensino Médio regular da rede pública estadual e/ ou 

municipal realizem um curso de aperfeiçoamento de até 5 (cinco) meses 

nos Estados Unidos.  

• O programa possui duração de um semestre acadêmico em universidade 

americana e inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, 

planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e uso de tecnologias 

em educação.  
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• As atividades nos Estados Unidos acontecerão entre agosto e dezembro de 

2024 e incluirão também estágio supervisionado em escola de ensino médio 

para que os participantes do programa tenham a oportunidade de interagir e 

praticar seus novos conhecimentos com colegas de profissão e alunos nos 

Estados Unidos.  

• O professor interessado encontrará maiores informações no formulário de 

inscrição.  

Atenção: o formulário deverá ser acessado por meio do e-mail 

institucional do Google uma vez que a foto e o nome associados a sua 

conta Google serão registrados ao enviar o formulário. 

 

Agradecemos a colaboração de sempre. Qualquer dúvida, entrar em contato 

com Núcleo Pedagógico.  

 

 


