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Fulbright DAI - Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for 
International Teachers 2022-2023 

Programa de aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa 
 

1. O que é o Programa Fulbright DAI? 
O Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright 
Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers - DAI) 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. 
 

2. Quais são os componentes do programa Fulbright DAI? 
O programa possui duração de até um semestre acadêmico (5 meses) em universidade 
americana e inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, 
planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e no uso de tecnologias em 
educação.  
As atividades nos Estados Unidos acontecerão de agosto a dezembro de 2023 e incluirá 
também estágio supervisionado em escola de ensino médio para que os participantes 
do programa tenham a oportunidade de interagir e praticar seus novos conhecimentos 
com colegas de profissão e alunos nos Estados Unidos. 
 

3. Como posso me inscrever para o Programa? 
Cada secretaria ficará responsável pelo processo de seleção estadual. Entre em contato 
com a sua SEDUC para maiores informações.  
 

4. Por que meu Estado não está na lista? 
Sem a parceria das Secretarias Estaduais de Educação, na primeira etapa de seleção, o 
programa não é viável. Caso seu Estado não esteja na lista dos participantes, entre em 
contato com a Secretaria de Educação da sua região e manifeste seu interesse para 
edições futuras. 
 

5. Posso participar da seleção mesmo sem meu Estado ter aderido ao programa? 
Não, o programa Fulbright DAI é uma parceria com o CONSED e as Secretarias de 
Educação, responsáveis por conduzir a fase Estadual do processo de seleção. 
 

6. Como entro em contato com o Coordenador do Programa Fulbright DAI em 
meu Estado? 

Entre em nosso site e clique no nome do Estado para entrar em contato com o comitê 
de seleção da Secretaria Estadual de Educação para obter mais informações sobre 
o Programa de Aperfeiçoamento para Professores Inglês nos EUA. 
 

7. Além do edital, onde posso encontrar mais informações sobre o Programa 
Fulbright DAI? 

 
www.fulbright.org.br  
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https://www.irex.org/project/fulbright-distinguished-awards-teaching-program-
international-teachers-fulbright-dai  
 

8. Não tenho 5 anos de prática de ensino de inglês, posso me candidatar? 
Não, a Fulbright exige que o candidato tenha no mínimo 5 anos de experiência no ensino 
de inglês. 
 

9. Me graduei recentemente (menos de 5 anos), mas tenho mais de 5 anos de 
experiência de ensino, posso me candidatar? 

Não, a Fulbright exige que o candidato tenha no mínimo 5 anos de experiência após a 
conclusão da graduação. 
 

10. Sou professor temporário/ em estágio probatório, posso me candidatar? 
Não, a Fulbright exige que o professor seja efetivo. 
 

11. Sou professor efetivo de Instituto Federal, posso me candidatar? 
Não, a Fulbright exige que o professor seja efetivo da rede estadual e/ou municipal. 
 

12. Já fui professor (a) de inglês do ensino médio, mas atualmente sou professor 
(a) apenas de ensino fundamental, posso me candidatar? 

Não, apenas professores que dispendem atualmente de no mínimo 50% do tempo de 
sua carga de trabalho em sala de aula lecionando língua inglesa na rede pública de 
ensino médio regular são elegíveis. 
 

13. Sou professor de inglês de ensino médio para o EJA, posso me candidatar? 
Não, apenas professores de inglês do ensino médio regular.  
 

14. Posso levar dependentes comigo para os EUA? A bolsa fornece algum tipo de 
auxílio financeiro para dependentes? 

Cônjuge e filhos menores de 21 anos podem acompanhar o bolsista durante o período 
da bolsa. Entretanto, todos os custos com dependentes (passagem, moradia, 
alimentação, transporte e seguro saúde) deverão ser custeados pelo bolsista. Durante o 
período nos EUA o bolsista deverá dedicar a maior parte do tempo em atividades do 
programa Fulbright DAI e cumprir as obrigações do programa. 
Os bolsistas devem comprovar apoio financeiro, cobertura de seguro adequada para 
seus dependentes que atenda aos requisitos do Departamento de Estado dos EUA. 
Todos os custos com dependentes (passagem, moradia, alimentação, seguro saúde, 
transporte, matrícula em escola) deverão ser custeados pelo bolsista. 
 

15. Como é o processo de seleção da Fase Nacional? 
Após a seleção estadual o Coordenador do Programa Fulbright DAI designado pela 
Secretaria deverá enviar o nome de até 4 professores para participar da seleção nacional. 
Estes candidatos (até quatro) deverão realizar uma inscrição online com o auxílio da 
secretária de educação até a data prevista em edital. O material desta inscrição online 
(guia de aplicação online) será enviado pela Fulbright para os professores selecionados.  
O coordenador ficará responsável por instruir a inscrição, exclusivamente, pela internet, 
mediante o preenchimento do formulário de inscrição online, em inglês com os 
documentos exigidos no edital. 
Não serão aceitas inscrições em papel, apenas online e com a documentação completa. 
Além do vídeo previsto em edital, de caráter eliminatório. 
 

16. Existe algum manual de instrução para auxiliar no processo de inscrição 
online? 

Sim, o Manual de instruções para a inscrição online será disponibilizado pela Comissão 
Fulbright Brasil ao Coordenador do Fulbright DAI da secretaria assim que os candidatos 
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(até quatro) da etapa estadual forem listados para a Fulbright até a data prevista em 
edital. 
 

17. Preciso preencher todo o formulário de inscrição online? 
Sim, o formulário é extenso, mas o preenchimento total do formulário é obrigatório e em 
inglês. Todos os documentos exigidos em edital devem ser anexados junto a 
candidatura do Professor selecionado na etapa estadual. 
 

18. Preciso apresentar o TOEFL no momento da inscrição? 
Não, a Fulbright Brasil não exige o TOEFL no momento da inscrição. Ele deve ser 
submetido junto com a inscrição online de cada professor selecionado pela SEDUC. 
 

19. Não tenho o TOEFL, o que faço? 
A Fulbright fornecerá voucher para a realização do teste de forma gratuita para os 
professores selecionados por cada SEDUC. 
 

20. Não existe centro de aplicação do teste TOEFL em meu estado, o que fazer? 
Você deverá buscar um centro de aplicação do teste de proficiência mais próximo de 
seu estado. Quaisquer custos decorrentes da locomoção da cidade de residência para a 
cidade de realização do TOEFL serão de responsabilidade do candidato. 
 

21. Onde encontro a lista dos centros aplicadores do TOEFL? 
Acesse: https://www.ets.org/pt/toefl/  
 

22. A edição Home edition do TOEFL é aceita? 
Sim, o candidato pode realizar a edição da prova em sua casa monitorado por instrutor 
online. 
 

23. Preciso traduzir meus diplomas e históricos da licenciatura em língua inglesa/ 
portuguesa? 

Não, a Fulbright não exige tradução de históricos e diplomas. O candidato deverá 
apresentar os referidos documentos na língua oficial em que foi emitido. 
 

24. Preciso ter passaporte para me inscrever ao Programa? 
Não. Você pode apresentar a cópia de um Documento de identificação oficial com foto: 
carteira de identidade (frente e verso) ou carteira Nacional de Habilitação. Caso 
aprovado, iremos solicitar a emissão do passaporte. 
 

25. Posso enviar os documentos por correio? 
Não, nenhum documento deve ser enviado por correio. Todos os documentos listados 
no Edital devem ser enviados exclusivamente pela plataforma online de inscrição. 
 

26. Preciso gravar um vídeo? 
Sim, o candidato deverá enviar pela Plataforma da Fulbright um vídeo em inglês de até 
30 segundos sobre a seguinte questão: What the relevance of your inquiry project and 
what impacts it could bring to your community and home school? 
 

27. Posso permanecer mais/ menos de 5 meses nos EUA? 
Não, o programa exige a permanência de exatos 5 meses. 
 
 
Comissão Fulbright: www.fulbright.org.br 
Contato: Carolina Martins fulbrightdai@fulbright.org.br  
 


