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Fulbright DAI - Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for 
International Teachers 2023-2024 

Programa de aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa 
 
Este documento serve para guiar as Secretarias em sua seleção Estadual e informá-las 
sobre todos os processos da seleção. Esperamos poder ajudar esclarecendo dúvidas e 
passando informações que foram importantes aos Bolsistas selecionados nas últimas 
chamadas do programa. 
 

1. Fase Estadual: 
 
De acordo com uma abordagem de recrutamento expansiva para o Programa Fulbright 
DAI, a fase Estadual é de responsabilidade de cada secretaria, serão elas que definirão as 
estratégias de como selecionar os professores mais capacitados para a etapa Nacional. 
 

1.1. Processo de seleção 
 
Cabe a cada SEDUC determinar qual formato de inscrição será usado. Sugerimos o uso 
do formulário de inscrição, enviado junto com os documentos de divulgação (FY23 
Fulbright DAI Application), para que os professores interessados possam participar do 
processo seletivo. Ele além de completo no que diz respeito as informações necessárias, 
possui uma forma dinâmica de ser preenchido. 
 
É importante, as Secretarias estabelecerem um tempo hábil para que os Professores 
possam entregar suas inscrições e após a entrega, ocorra a seleção dos (até) quatro 
melhores projetos. 

Além dos outros critérios estabelecidos em edital, o Inquiry Project deve ser avaliado pela 
Secretaria de Educação. Este projeto é um dos critérios que possui maior peso na análise 
da candidatura. Diga aos Professores para traçarem objetivos, métodos e/ou 
metodologias claras, que sejam capazes de expressar seu real interesse no programa e 
o impacto do mesmo em sua comunidade e, em sua profissão. Eles não devem ter medo 
de detalhar esse ponto importante da candidatura. 

O Inquiry Project: O Bolsista Fulbright DAI tem o objetivo de desenvolver e concluir um 
projeto relevante para a prática em sala de aula, desenvolvimento profissional de 
professores ou para melhorar a educação em sua comunidade escolar. O Professor 
candidato deve descrever um projeto que gostaria de realizar enquanto estiver nos 
Estados Unidos. Os participantes normalmente usam entrevistas, observações, reuniões 
e outras atividades para concluir seus projetos. O projeto de investigação destina-se a 
ser baseado na prática e não foi concebido para apoiar o desenvolvimento de 
dissertações ou outras atividades de pesquisa como doutorado. 
O projeto pode incluir o desenvolvimento de uma unidade de estudo sobre um tópico 
específico ou o uso de metodologias específicas, a criação de workshops de 
desenvolvimento profissional para colegas, a criação de novos materiais educacionais ou 
um plano de ação para instrução diferenciada ou a manutenção de populações menos 
favorecidas, estudantes de famílias de baixa renda ou outros jovens em situação de risco, 
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na escola ou outros tópicos de sua escolha. Embora não possamos garantir que uma 
universidade anfitriã tenha professores exatamente na área de interesse de cada  
professor, a equipe fará o possível para conectá-lo a pessoas e recursos relevantes ao seu 
projeto. 
 

1.2. Envio dos nomes dos Professores selecionados 

Fica o Coordenador do programa em cada SEDUC responsável por nos encaminhar os 
nomes dos até quatro professores selecionados em seu Estado. 

Os requisitos previstos em edital são obrigatórios e todos os critérios definidos devem 
ser seguidos para que o Professor não seja desclassificado na análise de mérito. 

2. Fase Nacional 

Essa fase é conduzida pela Comissão Fulbright Brasil e a SEDUC é informada de todas 
as etapas do processo para que possa auxiliar e acompanhar de perto cada candidato. 

2.1. Inscrição online dos Professores indicados pela SEDUC 

Após recebermos os nomes dos indicados para a fase Nacional, a Fulbright irá enviar um 
guia de inscrição online para cada SEDUC, este guia deve ser enviado aos professores 
selecionados que terão uma data limite definida em cronograma do edital, para o 
preenchimento no site de suas candidaturas. A SEDUC deve auxiliar os candidatos no 
preenchimento do formulário online. 

Esta inscrição será usada para a análise de mérito da Fulbright e, pelo IREX, parceiro 
Americano e responsável pelo Programa nos Estados Unidos para a etapa de seleção 
Internacional dos professores. Por isso o preenchimento deve ser criterioso. 

2.2. Análise de Mérito 

Todas as candidaturas online dos Professores indicados pelas Secretarias de Educação 
serão analisadas por consultores especializados e que escolherão os melhores projetos 
para serem entrevistados. 

TOEFL: Lembramos que os candidatos para a etapa Estadual não precisam apresentar 
exames de proficiência, por ser um teste oneroso, os selecionados na análise de mérito 
receberão vouchers da Fulbright para a realização do TOEFL ITP ou IBT de forma 
gratuita. Apenas os candidatos que atingirem a nota prevista em edital participarão do 
processo de entrevistas. 

2.3. Entrevistas 

Os educadores são indicados para participar do Programa Fulbright DAI pelos 
entrevistadores com base em sua experiência profissional, formação acadêmica, 
potencial de liderança e ideia de projeto de investigação com impacto em sua 
comunidade local. Além da nota do TOEFL exigida em edital. 
 

3. Fase Internacional 
 
Os nomes dos Professores selecionados nas entrevistas são encaminhados ao nosso 
parceiro Americano que irá conduzir a etapa Internacional do processo. 
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A seleção final de Professores Distintos Fulbright é feita pelo Fulbright Foreign 
Scholarship Board (FFSB). O FFSB é um conselho independente nomeado pelo 
presidente que tem a responsabilidade de supervisionar todos os programas de 
intercâmbio acadêmico da Fulbright. 
 
Por isso a importância de um formulário bem preenchido e um Inquiry Project bem 
detalhado. 
 

4. E a experiência nos EUA 
 
1) O Bolsista irá projetar e completar um projeto de pesquisa individual ou em grupo de 
relevância direta para sua prática educativa. 
2) Participar de aulas avançadas de graduação ou pós-graduação em uma universidade 
anfitriã dos EUA. 
3) Observar as aulas, co-ensinar e compartilhar seus conhecimentos com colegas 
americanos em escolas primárias ou secundárias dos EUA. 
4) Participar de uma comunidade de aprendizagem profissional online com outros 
participantes para compartilhar práticas educacionais com uma rede global de colegas; 
e 
5) Envolver-se em outras atividades educacionais e culturais enquanto estiver no 
programa nos Estados Unidos. 

 

Espero ajudar com esses esclarecimentos.  

Carolina Martins 

 
 
Comissão Fulbright: www.fulbright.org.br 
Contato: Carolina Martins fulbrightdai@fulbright.org.br  
 


