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Mem. nº 061/DREA/GAB /CIRCULAR                                 SGD 2021/27009/020245 

 

                       Araguaína, 22 de março de 2021 

 

Às Unidades de Ensino Estaduais  

 

Assunto: Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright 

Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers – DAI) 

 

Senhor(a) Diretor(a) 

 

1. Estamos encaminhando para divulgação aos professores de inglês de sua Unidade 

Escolar, o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright 

Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers - DAI).  

 

2. É uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos que oferece 

oportunidade para que professores efetivos de inglês do ensino médio regular da rede pública 

estadual e/ ou municipal realizem um curso de aperfeiçoamento de cinco meses nos Estados 

Unidos. 

3. Existe uma comissão brasileira do programa, a Comissão Fulbright no Brasil, para 

promover intercâmbios educacionais entre estudantes brasileiros e americanos. Fundada em 

1957, a entidade binacional é um dos parceiros do governo brasileiro na implementação do 

programa Ciência sem Fronteiras. A colaboração entre os dois programas proporciona 

oportunidades de bolsas de estudo em universidades como Harvard. 

4.  A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes ficará responsável pelo processo de 

seleção estadual que contará com o Inquiry Project além de outros critérios estabelecidos pelo 

edital, tais como, ser licenciado em Língua Inglesa, lecionar a disciplina no Ensino Médio e 

ter pelo menos cinco anos de experiência no ensino da Língua. 
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5.  Após a seleção estadual, o Coordenador do Programa Fulbright DAI designado pela 

Secretaria deverá enviar, até o dia 26 de abril/2021 o nome de, no máximo, 4 professores para 

participar da seleção nacional. 

 

6.  Seguem 10 anexos para conhecimento, orientação e participação. 

 

7.  As informações completas, sobre Fulbright DAI, estão disponibilizadas no 

endereço: https://www.irex.org/project/fulbright-distinguished-awards-teaching-program-

international-teachers-fulbright-dai onde poderá ter acesso ao regulamento, orientações para 

elaboração do Inquiry Project, calendário e outros esclarecimentos. 

 

8.  Maiores esclarecimentos com Rosana Fernandes, ramal 3411-5021 / 99231-0054 pelo 

e-mail: rosanamorales@seduc.to.gov.br . 

 

            Atenciosamente,  
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