Ofício Circular nº 133/2021

Florianópolis, 30 de março de 2021.

Senhor(a) Coordenador(a),
Senhor(a) Supervisor(a)
Senhor Coordenador Geral IEE
A Secretaria de Estado da Educação, aderiu ao Programa de Aperfeiçoamento para Professores de
LínguaInglesa -Fulbright DAI - Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International
Teachers 2021-2022. Este Programa tem por finalidade levar professores de inglês da rede pública de ensino
para os Estados Unidos, por um semestre, para realizar projetos individuais ou em grupo, auditar cursos para
desenvolvimento profissional em uma universidade anfitriã e observar e compartilhar seus conhecimentos
com professores e alunos da universidade anfitriã e das escolas primárias e secundárias locais.
Para que tenhamos êxito, e para que os professores de nossa rede possam participar da seleção,
solicitamos integral apoio de todas as Coordenadorias no sentido de divulgarem amplamente, incentivaram
plenamente e apoiarem totalmente a participação dos professoresefetivos e ativos que ministram a língua
inglesa no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, com estágio probatório já cumprido, e que assim
preencham as condições para obter afastamento com vencimentos para participar integral e ativamente do
intercâmbio de um semestre acadêmico nos EUA. Atualmente temos aproximadamente 895 professores
efetivos que ministram a língua Inglesa na rede Estadual, portanto, temos certeza, que como nos anos
anteriores, professores nossos serão selecionados.
Todos os documentos orientadores, que seguem em anexo, deverão acompanhar este oficio para
divulgação, que deverá ocorrer em todas as escolas estaduais e municipais que ofertam ensino médio em
sua região.
A primeira etapa de seleção é estadual, e portanto, os candidatos deverão enviar os documentos
(solicitados nos anexos), até o dia 16/04/2020, para o email:maike@sed.sc.gov.br. O resultado da seleção
estadual, será divulgado até o dia 26 de abril, data em que a comissão enviará os quatro nomes selecionados
para a Fulbrigth. Somente após este encaminhamento dos quatro nomes à Fulbright (pela Comissão), é que
os quatro professores classificados deverão realizar a inscrição online, na página da Fulbrigth, conforme
consta nos anexos.
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edital e não pulem as etapas exigidas.
Enviamos em anexo todo o material necessário para a divulgação da chamada e orientação dos
professores, com relação aos documentos necessários para enviar a seleção estadual, conforme segue:
1 - Chamada 2021-2022;
2 - Formulário de inscrição editável;
Obs.: Este formulário será usado para a seleção interna, caso necessário. Os Professores aprovados
de sua região (até quatro) devem realizar a inscrição online, como consta no cronograma; O guia de
aplicação online será enviado posteriormente.
3 - Modelo de currículo resumido;
4 - Institucional Support and Reference Form;
5 - Leave Approval Form; e
6 - Formulário de licença com vencimentos.
7 - Fulbright Frequently Asked Questions -DAI
8 - FY21 Fulbright DAI Program Slideshow
9 - O Inquiry Project - Bolsista Fulbright DAI.pdf
10 - FY21 Fulbright DAI Application.pdf
Para maiores informações, contatar com Maike C K Ricci por meio do email: maike@sed.sc.gov.br,
ou pelo WhatsApp 55 – 48 - 999245556.

Atenciosamente,

Maria Tereza Paulo Hermes Cobra
Diretora - DIEN
[assinado digitalmente]

Coordenadorias Regionais de Educação
Supervisões Regionais de Educação
Instituto Estadual de Educação

Letícia Vieira
Gerente - GEEMP
[assinado digitalmente]
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Pedimos por gentileza, que as CRE acompanhem os professores neste processo de modo que sigam o
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