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Ofício 414/DREA/GAB/CIRCULAR 

 

Araguaína, 12 de setembro de 2012. 

 

Ao (À) Senhor (a) 

DIRETOR(A)  DE UNIDADE ESCOLAR 

 

Assunto: Inscrição para o Programa de aperfeiçoamento para professores de Língua Inglesa 

nos EUA. 

 

Senhor (a) diretor (a),  

 

A CAPES, Embaixada do EUA e Comissão Fulbright tornam pública a seleção ao 

Programa de aperfeiçoamento para professores estaduais de língua inglesa nos Estados 

Unidos da América.  

O programa busca capacitar professores de língua inglesa da educação básica em 
efetivo exercício na rede pública de ensino e estreitar as relações bilaterais entre os dois 
países. O edital no link rege-se pela legislação aplicável à matéria, em especial, a Lei nº 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, bem como pelas normas previstas neste. 
  

Estão sendo ofertadas 20 vagas para o Tocantins. O candidato deverá preencher o 
formulário de inscrição on-line, a partir de 11 de setembro de 2012, anexando à 
documentação complementar solicitada. O formulário está disponível em: 
www.fulbright.org.br. Concluído o preenchimento do formulário on-line, esse deverá ser 
encaminhado clicando no botão submit, até a data limite, 15 de outubro de 2012.  

 
O Programa oferece curso intensivo de (06) seis semanas em uma das 22 universidades 

para grupos e até 25 professores nos Estados Unidos, a ser realizado de 12 de janeiro a 22 de 

fevereiro de 2013.  Com atividades acadêmicas e culturais, para professores de língua inglesa 

da Educação Básica em efetivo exercício na rede estadual de ensino com objetivos de 

valorização do servidor, fortalecimento no domínio da língua, compartilhar metodologias e 

oferecer uma experiência in loco.   

 O programa prevê apoio financeiro para a participação dos professores contemplando 

os seguintes benefícios: 

• Alojamento no campus universitário; 

• Alimentação; 

• Seguro saúde; 
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• Passagem aérea de ida e volta;  

• Ajuda de custo, no valor de U$ 500,00 (dólares americanos) 

• Taxas e materiais escolares. 
  

Solicito que divulgue o Programa de Aperfeiçoamento na Língua Inglesa na Unidade 

Escolar e que os candidatos mantenham o prazo do Programa. Para se candidatar os 

professores devem:  

• Ser professor de Língua Inglesa, efetivo na rede pública de ensino básico, com estágio 
probatório concluído; 

• Possuir nacionalidade brasileira e ser residente permanente no Brasil. 

• Preencher o formulário on-line; 

• Realizar o teste gratuito de proficiência em inglês  - TELP Polos: Palmas: 27/10/2012 
                                                                                                      DRE- Araguaína: 01/11/2012 

 
 

Informações adicionais, entrar em contato com a Professora Ms. Elisa Alencar 

elisa.alcantara22@gmail.com, (63) 8116-2225,  Assessora de Currículo de Língua Inglesa Geane 

Teixeira, pelo telefone (63) 3411-5023 e celular (63) 9211.4801 ou pelo e-mail 

gneteixeira@gmail.com e Professora Adjunta Valéria Medeiros (coordenadora do Programa 

ETA, CAPES/Fulbright/UFT)  (63) 8115.3895 / 9287.1112  valeria.medeiros@uft.edu.br .  

As informações e instruções para a seleção acesse ao link: 

http://www.fulbright.org.br/content/view/128/169/   . 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 

Diretor Regional DE Ensino de Araguaína 

 

 

 


