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Araguaína, 13 de novembro de 2019.

Às Unidades Escolares.
Assunto: Programa STEM TechCamp Brasil 2020.

Senhor (a), Diretor (a),

1.
A Embaixada do EUA no Brasil, em parceria com o Laboratório de Sistemas
Integráveis de Tecnológico (LSI-TEC) e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (Poli-USP) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), estão
lançando o Programa STEM TechCamp Brasil 2020.
2.
Este programa tem como objetivo estruturar uma rede de multiplicadores
formada por gestores das Secretarias Estaduais de Educação e professores líderes de ações
escolares em Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática (CTEM, em inglês STEM),
com potencial e liderança para articular, aprimorar ações existentes, elaborar e implantar
novas ações voltadas à aprendizagem ativa de STEM nas redes públicas de educação básica
do Brasil.
3.
Como parte do processo, o professor selecionado pelo programa irá participar,
no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020, de atividade presencial em São Paulo, na
Universidade de São Paulo, com despesas de passagens, estadia e atividades de formação do
programa cobertas pelo STEM TechCamp Brasil 2020. Ainda, como parte da proposta, o
programa selecionará alguns profissionais para participarem de uma atividade de formação
nos Estados Unidos.
4.
Solicitamos a Vossa Senhoria divulgação do programa, tendo em vista a ímpar
oportunidade de formação colocada à disposição dos profissionais da rede.
5.
As inscrições ao processo seletivo estarão abertas até dia 18 de novembro de
2019
e
poderão
ser
efetuadas
por
meio
do
endereço
eletrônico
http://febrace.org.br/stemtechcampbrasil/2020 que traz as informações completas sobre o
formulário de inscrição
6.
Ante ao exposto, colocamos a Assessoria de Gestão Pedagógica e Educacional
à disposição para eventuais esclarecimentos, bem como, o servidor José Alcione por meio do
telefone 3411-5021.

Atenciosamente,

