PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DE
LÍNGUA INGLESA
- PDPI FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Onde posso obter maiores informações sobre o Programa?
Nos sites www.fulbright.org.br e www.capes.gov.br você encontra o edital completo do PDPI.
2. Qual o prazo para envio da minha candidatura?
Você poderá enviar sua candidatura até 23h59min do dia 15 de julho de 2017.
2. Só posso participar se eu for professor concursado?
Sim, só poderão participar professores concursados. Professores contratados em caráter
temporário não poderão participar do programa.
3. Professores de língua inglesa que não estejam ministrando aula podem participar?
Não. Somente poderão participar professores que estejam ministrando aula de língua inglesa no
ato da inscrição.
4. Professores da rede particular podem participar?
Não. Apenas professores concursados que estejam ministrando aula de língua inglesa na rede
pública da educação básica no ato da inscrição.
5. Preciso ter um passaporte válido para fazer a inscrição?
Não. O candidato selecionado deverá enviar até 15 de outubro de 2017 uma cópia do passaporte
válido até, pelo menos, fevereiro de 2019.
6. Todos vão fazer o TOEFL ITP?
A realização do TOEFL ITP é obrigatória a todos os candidatos com candidaturas consideradas
válidas na primeira fase da seleção: Verificação da consistência documental e análise técnica.
Nesta edição não serão aceitos outros certificados de proficiência e, tampouco, o certificado do
TOEFL realizado em datas anteriores.

7. Haverá prova em todas Unidades da Federação? Onde consulto as datas?
Sim. Haverá prova em todos os 26 estados e no Distrito Federal.
Conforme previsto em edital, entre os dias 24 e 28 de julho de 2017, todos os candidatos deverão
acessar o site da Comissão Fulbright, em: http://www.fulbright.org.br ou
http://191.252.0.108/mastertest/site/ agendamentomoip.aspx para selecionar o local, data e
horário de realização do teste.
A realização do teste deverá – obrigatoriamente - ser na data e no horário escolhidos. O não
comparecimento ou atraso para a realização do TOEFL ITP na data e horário escolhidos podem
implicar na sua eliminação do programa.
8. Serão 17 vagas por Estado ou pode haver remanejo de vagas?
Serão selecionados até 17 professores por Unidade da Federação (UF), porém caso não sejam
preenchidas as 17 vagas da UF devido ao número insuficiente de candidatos qualificados para as
modalidades de cursos oferecidas, as vagas ociosas serão redistribuídas naquela mesma região
geográfica, respeitada a classificação dos candidatos após a etapa de priorização e independente
da UF de origem.
9. Professores que já ganharam a bolsa do PDPI em edições anteriores podem participar?
Apenas professores que tenham participado nos níveis Intermediário I ou II poderão participar na
modalidade de Desenvolvimento de Metodologias. Deverão, portanto, obter nota igual ou
superior a 550 pontos no TOEFL ITP. Caso não obtenham, serão automaticamente
desclassificados.
10. Professores egressos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) precisam apresentar
documento adicional?
Sim. Professores que tenham obtido sua licenciatura ou bacharelado de língua inglesa na
Universidade Aberta do Brasil (UAB) precisam, no momento da candidatura, enviar certificado
de conclusão do curso ou diploma.
11. Quando saem os resultados?
O resultado preliminar será divulgado até o dia 5 de setembro de 2017 e o resultado final até o
dia 15 de setembro de 2017.

12. Tenho familiares em um estado dos EUA, posso ficar neste estado?
A escolha das universidades será feita pela CAPES e Comissão Fulbright segundo critérios
acadêmicos de implementação da bolsa, sem nenhuma influência do bolsista.
13. Posso levar filhos ou outros familiares para os Estados Unidos durante o curso?
Não. Dependentes e familiares do candidato selecionado não poderão acompanhá-lo durante o
curso nos EUA, uma vez que ele estará em processo de imersão para melhor aproveitamento do
curso.
14. Posso ir aos Estados Unidos antes do início do curso ou extender minha viagem depois
do curso?
Não. Todos candidatos selecionados deverão, obrigatoriamente, ir e retornar dos EUA nas datas
determinadas pela CAPES e Comissão Fulbright e utilizando as passagens aéreas que lhes forem
fornecidas.

