
INSTITUTIONAL SUPPORT AND REFERENCE FORM 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E SUPORTE INSTITUCIONAL 

 

This institutional support and reference form is to be completed by your supervisor at the school where 

you are employed. The form must be hand signed. 

An English translation should be provided if the form and reference letter are not written in English.   
Este formulário de referência e suporte institucional deve ser completado por seu superior (coordenador ou diretor) na escola 

onde você está lotado. O formulário deve ser escrito a mão.  

Uma tradução para o inglês deve ser providenciada se o formulário e a carta de referência não estiverem escritas em Inglês.  

 

To be completed by the applicant 
A ser preenchido pelo candidato 

 

Name of Applicant - _______________________________________________________________ 
Nome do candidato 
 

Name of Supervisor - ______________________________________________________________ 
Nome do superior (diretor ou coordenador) 
 

Job Title of Supervisor - ____________________________________________________________ 
Título do superior – Coordenador ou Diretor 
 

Name of the School - _______________________________________________________________ 
Nome da Escola 
 

City of the School- _________________________________________________________________ 
Cidade da Escola 
 
Telephone of Supervisor - __________________________________________________________________ 
Telefone do Superior (Diretor ou Coordenador) 
 

E-mail of Supervisor- _______________________________________________________________ 
E-mail do Superior (Diretor ou Coordenador) 



 

 

O Programa Internacional de Líderes em Educação providenciará a aproximadamente 64 professores a oportunidade 

única de desenvolvimento com vasta experiência nas suas áreas, elevando seus talentos na sala de aula, além de 

aprimorar seus conhecimentos sobre os Estados Unidos. ILEP terá início em Janeiro de 2018 e conclusão em Maio de 

2018. ILEP é um programa com duração de um semestre sem diploma, sem créditos, para desenvolvimento 

profissional numa universidade dos Estados Unidos. O programa compreenderá em seminários acadêmicos com novas 

estratégias e metodologias em ensino, liderança, desenvolvimento de currículo, planejamento de aula e treino em 

tecnologias educacionais. Os participantes frequentarão dois cursos que serão oferecidos pelo Departamento de 

Educação da Universidade e também farão parte da comunidade universitária em geral. O programa inclui uma prática 

de pelo menos 90 horas com professores parceiros em uma Escola de Ensino Médio próximo a Universidade, para 

encorajar os participantes em conhecer o ambiente das salas de aula dos Estados Unidos. Como parte do programa 

acadêmico, os participantes irão trabalhar em grupos para desenvolver um modulo único para desenvolvimento dos 

professores. Enriquecimento cultural, aconselhamento e suporte serão providenciados pelo programa. Após o retorno 

para casa, os professores que completarem o programa com sucesso estarão capacitados para competir por prêmios 

para construção de materiais essenciais para o Ensino, treinamento de outros professores, colaboração em projetos 

entre escolas Americanas, entre outras atividades que irão engrandecer sua experiência de intercâmbio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To be completed by the supervisor 
Para ser completado pelo superior (coordenador/diretor) 

 

1. Please check the top 3 qualities that your teacher demonstrates  
Por favor, marque as 3 maiores qualidades que o seu professor demonstra 

 

(    ) Tolerance (Tolerância) 

(    ) Respect (Respeito) 

(    ) Openness ( Franqueza ) 

(    ) Care for students (Cuidado com os alunos) 

(    ) Promotion of ideias to improve the school (Promove ideias para melhorias na escola) 

(    ) Passion for teaching (Amor pelo ensino) 

(    ) Teamwork (Trabalho em grupo) 

(    ) Leadership (Liderança) 

(    ) Flexibility (Flexibilidade) 

(    ) Positive Reputation (Reputação positiva) 

(    ) Gender Equity (Igualdade de gêneros) 

 

 

 

 

No espaço abaixo, escreva ou digite uma carta de recomendação expressando por que este professor deveria participar no 

programa ILEP e como você acha que tanto o professor quanto a escola poderiam se beneficiar. Quais são os talentos em 

sala de aula e características profissionais que distinguem este professor dos outros professores da sua escola? 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, por meio desta, confirmo que as respostas neste formulário são minhas e representam minha opinião profissional sobre esse 

professor.  

Assinatura do Supervisor (deve ser a mão) 

Data  

 


