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Programa Study of the U.S. Institutes - Fundação Fulbright

A Fundação Fulbright reporta a abertura do "Study of the US Institutes", programas acadêmicos
intensivos voltados para professores do ensino médio e professores universitários sobre temas
específicos, que não são destinados a professores de inglês.
Os programas têm duração de cinco ou seis semanas (começam em junho de 2018) e buscam
fornecer aos professores das instituições de ensino do Equador uma melhor compreensão da
sociedade, cultura e instituições dos Estados Unidos da América, para que possam desenvolver
e/ou fortalecer o estudo de diferentes aspectos dos Estados Unidos nas instituições de ensino do
país.

O prazo para envio de documentação para participar deste programa é 8 de janeiro de 2018.

O programa cobrirá todas as despesas (visto, transporte, alojamento, alimentação, seguro
médico, fundo para envio de livros, custo do programa) dos participantes selecionados.

Um bom nível de inglês é necessário: esses programas são realizados em instituições de ensino
superior nos Estados Unidos da América, para os quais é necessário que os participantes tenham
um excelente domínio da língua inglesa que lhes permita compreender o conteúdo e participar
ativamente das aulas, além de ler e escrever sobre o material que recebem.
Um dos requisitos é apresentar a pontuação do teste TOEFL. Se você não fez o teste TOEFL nos
últimos dois anos, é necessário que você se inscreva agora para o exame de inglês que será
realizado em 5 de janeiro de 2018 em Quito e Guayaquil.
O prazo para se inscrever para este exame é 21 de dezembro de 2017.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, entre em contato com a Fundação
escrevendo e você também pode escrever para: programs@fulbright.org.ec ou visitando o site:
http://www.fulbright.org.ec/web/pag. php? c = 874
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