ACCESS FOR TEACHERS
O programa é ofertado pela Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil em parceria com a ABA
Global Education e oferece bolsas de estudo destinadas para estudantes e professores economicamente
desfavorecidos (estudantes de Letras – Inglês e Pedagogia e professores de Inglês de escolas públicas
com até cinco anos de experiência). As inscrições vão até o dia 12 de fevereiro de 2019.

O QUE É O PROGRAMA?
O Programa Access For Teachers é uma iniciativa do Governo dos Estados Unidos no Brasil e visa a
promover o aprofundamento da Língua Inglesa para estudantes de letras-Inglês e pedagogia e
professores de inglês recém-formados, fornecendo uma base de conhecimentos de língua inglesa
através de aulas e sessões intensivas. O programa busca desenvolver nos participantes habilidades em
inglês que possam levar a melhores perspectivas educacionais. Os candidatos selecionados também
ganham a capacidade de competir e participar de futuros intercâmbios e estudos nos Estados Unidos.
Originalmente concebido para adolescentes de comunidades de baixa-renda, o Programa Access já
forneceu bolsas de estudo para mais de 180.000 estudantes em 86 países desde a sua criação.

QUANDO SERÁ O PROGRAMA?
O programa terá a duração de um ano acadêmico, tendo início no dia 22 de fevereiro de 2019. Além de
aulas regulares, terá sessões intensivas e atividades curriculares que ocorrerão em sábados específicos,
sendo estes: 23 de fevereiro, 09 de março, 06 de abril, 04 de maio, 01 de junho, 06 de julho, 03 de
agosto, 14 de setembro, 05 de outubro, 09 de novembro e 07 de dezembro.

ONDE VAI ACONTECER?
As aulas serão ministradas na ABA Aflitos - Av. Rosa e Silva, 1510.

QUAL O PERFIL DO PARTICIPANTE?
> Estudantes de 17 a 30 anos economicamente desfavorecidos. Os candidatos devem apresentar
documentação que comprove a renda total do domicílio;
> Devem provar sua ligação com uma instituição em pelo menos uma das seguintes situações:
1) estar matriculado em um programa de Letras-Inglês ou Pedagogia; E/OU
2) ser um professor de escola pública (concursado ou contratado) nos primeiros 5 anos de carreira;

> Os candidatos devem possuir um bom desempenho acadêmico, devendo apresentar seus históricos
escolares do Ensino Superior;
> Possuir familiaridade com o idioma do programa (inglês);

> Ter compromisso, iniciativa, gostar de trabalhar em grupo e características de liderança. Também é
importante que os candidatos demonstrem interesse em promover o conhecimento adquirido.

Quando: até 12 de Janeiro, 2019
Onde: ABA Global Education – www.estudenaaba.com

Informações: 81 3427 8820/8822/8823
globeducar@abaweb.org

COMO PARTICIPAR?
As inscrições estão abertas até 12 de fevereiro, 2019 e os interessados devem seguir os seguintes
passos:
> Preencher FORMULÁRIO INICIAL AQUI.
> Os candidatos devem anexar uma carta escrita à mão explicando por que estão se candidatando a este
curso e o impacto que o mesmo poderá trazer para sua vida profissional.
> Enviar os documentos exigidos para o e-mail globeducar@abaweb.org, são eles:
1) Histórico escolar de graduação;
2) Comprovante de atividade profissional, se empregado: contracheques, declaração da instituição onde
trabalha etc.;
3) Comprovantes de renda: declaração de imposto de renda e/ou contracheque do participante e
demais residentes de sua casa e conta de energia;
4) Carta de intenção;
5) Cópia do RG ou CNH.

Todos os documentos devem ser digitalizados e enviados por e-mail.

COMO SERÁ O PROCESSO SELETIVO?
> Análise dos documentos enviados;
> Os candidatos pré-selecionados serão submetidos a uma entrevista oral;
> Os candidatos deverão realizar o teste de nivelamento ABA.
A lista dos selecionados será divulgada até 20 de fevereiro de 2019.

SOBRE A MISSÃO DIPLOMÁTICA DOS ESTADOS UNIDOS NO BRASIL E A ABA
A Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil considera a educação como uma forte base
para o desenvolvimento do Brasil, tendo sido uma prioridade para a Missão Diplomática dos EUA no
Brasil há muitos anos. Os Estados Unidos e o Brasil têm uma parceria forte, dinâmica e crescente. Com
uma forte cooperação para a promoção do crescimento econômico e prosperidade, realizando grandes
investimentos em maior acesso à educação, tecnologia e empregos para todos os brasileiros.
Há 30 anos no mercado, a ABA Global Education criou um ecossistema educacional com o
objetivo de preparar crianças, jovens e adultos para o mundo globalizado, cada vez mais
interdependente, para torná-los competentes globalmente. A missão, visão e os valores da ABA estão
fundamentados em três pilares: dignidade, profissionalismo e consciência global. Os serviços oferecidos
estão organizados em centros educacionais de padrão mundial, apoiados por um núcleo de suporte com
centros especializados. A ABA é reconhecida pela Embaixada dos EUA como instituição de excelência
desde 1995.
A ABA é parceira do The English Access Scholarship Program desde o seu início, em 2008. Os
resultados da aprendizagem foram surpreendentes. O inglês fez uma diferença real na vida dos
participantes do programa. A maioria deles relatou ter recebido melhores oportunidades de emprego
devido às habilidades de inglês adquiridas através do programa.
Uma observação sempre presente nas palavras daqueles que já foram estudantes do Access é a
sensação de crescimento; não só na língua inglesa, mas também como cidadão, cujos olhos olham para
o futuro e veem além de suas próprias fronteiras. Nosso objetivo é, entre outros, desenvolver esses
mesmos sentimentos em nossos alunos-professores com o Programa Access for Teachers.

Quando: até 12 de Janeiro, 2019
Onde: ABA Global Education – www.estudenaaba.com

Informações: 81 3427 8820/8822/8823
globeducar@abaweb.org

