
 
 

 
 
PROGRAMA LÍDERES INTERNACIONAIS EM EDUCAÇÃO 

(INTERNATIONAL LEADERS IN EDUCATION PROGRAM – ILEP) 
PARA PROFESSORES DE INGLÊS 

CRONOGRAMA DO PROGRAMA: 

13 de fevereiro Secretarias de Educação confirmam participação no programa ILEP e 
começam a divulgar o programa nas escolas públicas. 

20 de março Prazo para o recebimento, via e-mail, do material completo dos 
candidatos nas Secretarias Estaduais de Educação participantes no 
programa ILEP-2016. 

31 de março             Prazo para que os estados concluam a revisão do material enviado pelos 
candidatos e façam a seleção de até 04 candidatos para a próxima 
etapa seletiva. 

As Secretarias de Educação deverão enviar para a Embaixada dos EUA 
(via e-mail: ilepbrazil2016@gmail.com) o material completo dos 
candidatos que participarão no processo seletivo nacional. 

IMPORTANTE:  As Secretarias de Educação deverão seguir as 
seguintes instruções ao enviar a documentação completa dos seus 
candidatos: 

 Preparar um e-mail por candidato; 
 Colocar como assunto do e-mail: ILEP 2016:  Nome do candidato – 

cidade/estado do candidato; 
 Todos os anexos deverão ser enviados em formato PDF e, de 

preferência, em apenas um documento – para evitar que alguma 
página fique de fora do pacote.  

até 10 de abril  A Embaixada dos EUA e o CONSED revisam o material dos candidatos e 
anunciam a lista oficial dos professores selecionados para seguir adiante 
no processo seletivo (esse número dependerá da quantidade de 
vouchers que recebermos para a realização do exame TOEFL).   
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Os professores selecionados para essa fase do processo seletivo 
deverão fazer sua inscrição no exame TOEFL o quanto antes (a 
Embaixada fornecerá dados específicos para a inscrição no TOEFL). 

24 de maio  Prazo para que os professores enviem o resultado do TOEFL para a 
Embaixada dos EUA. 

10-11 de junho Embaixada dos EUA/CONSED fazem entrevistas orais com os 
candidatos com as melhores pontuações em todas as etapas. 

até 15 de junho Embaixada dos EUA/CONSED anunciam a lista oficial dos candidatos 
brasileiros selecionados para a competição internacional. 

Julho/Agosto O Comitê de seleção em Washington revisa o material dos candidatos de 
todos os países participantes. 

Setembro O IREX, organização contratada pelo governo americano para a 
implementação do programa nos EUA, envia para a Embaixada dos EUA 
a listagem completa dos professores brasileiros selecionados para o 
ILEP-2016. 

Setembro/Outubro Os selecionados preenchem documentação complementar e iniciam a 
preparação para a viagem aos EUA. 

Novembro Orientação pré-partida e entrevista de visto em Brasília – custos a serem 
cobertos pela Embaixada dos EUA. 

 Dezembro  Selecionados finalizam os preparativos para a viagem. 

Janeiro/2016  Viagem para aos EUA. 

 Orientação geral – Washington, DC 
 Programa nas universidades-anfitriãs – cidades/estados a serem 

definidos 
 Avaliação final do programa – Washington, DC 

Final de maio/2016 Retorno dos professores ao Brasil. 

Realização de seminários/palestras nos estados de origem dos 
professores para o compartilhamento do conhecimento adquirido durante 
o programa nos EUA. 
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