Requisitos para ser professor(a) de imersão em Utah
1. O candidato deve ter autorização legal para trabalhar nos EUA. Atualmente, nenhum
dos distritos de Utah oferece visto de trabalho H1B para novos professores. Candidatos
devem ser residentes permanentes ou cidadãos dos EUA. Os que se formarem de uma
universidade americana com OPT (Optional Practical Training) de um ano podem ser
permitidos a dar aulas por um ano.
2. O candidato deve ter um bacharelado com licença atual para dar aulas de K–12
(ensino básico).
A licença pode ser de elementary (ensino fundamental) ou de secondary (ensino médio).
● Se a licenciatura foi recebida fora dos Estados Unidos, o candidato deve completar o
processo de Foreign Credentials como descrito
http://www.schools.utah.gov/cert/License-Requirements/Foreign-Credentialed.aspx.
o Para aqueles que estudaram numa universidade no Brasil, um curso de
licenciatura de 4 anos geralmente é suficiente para dar aulas nos EUA. Um
magistério ou um curso normal geralmente não é suficiente.
● Por enquanto, os programas de imersão para português não aceitam candidatos que
querem completar um Alternative Route to Licensure.
3. O candidato deve demonstrar proficiência no português por meio dos dois (2)
requisitos a seguir:
• Atingir um resultado de Advanced-Mid na OPI (entrevista de proficiência oral)
administrada pela ACTFL. Este requisito faz parte da política do estado e não pode
ser omitido. A OPI é administrada de duas maneiras:
o Fazer a OPI administrada pela Language Testing International
(http://www.languagetesting.com/) ($135 - $260), cujos resultados serão
válidos na maioria dos estados nos EUA.
o Fazer a OPI administrada pela Utah Foreign Language Association
(http://organizations.weber.edu/ufla/Forms/UFLAPT.pdf) ($75), cujos
resultados serão válidos somente no estado de Utah.
• Demonstrar proficiência na leitura e na escrita por UMA das seguintes maneiras:
o Receber um bacharelado ou licenciatura de uma universidade num país
lusófono
o Atingir uma nota de 80% na prova FLATS da BYU (http://flats.byu.edu)
o Atingir um resultado de “Intermediário Superior” na prova Celpe-Bras da UVU
4. Depois de completar os requisitos acima, o candidato deve candidatar-se para os dois
endorsements a seguir:
• World Language Endorsement: http://www.schools.utah.gov/cert/EndorsementsECE-License/World-Language.aspx
• Dual Language Immersion Endorsement:
http://schools.utah.gov/cert/Endorsements-ECE-License/Dual-Immersion.aspx
***Perguntas? Por favor entre em contato com Jamie Leite, Diretora de Imersão em Português:
jamieleite@gmail.com

