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No início de 2014, o Utah State Board of Education assinou um Memorando de Entendimento com a 
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do estado do Paraná (SETI). Como resultado desta 
parceria, representantes de Utah e da SETI- Paraná criaram o “Programa Internacional para Professores”, 
convidando professores paranaenses para lecionar no Programa de Imersão em Língua Portuguesa em 
escolas públicas do estado de Utah, EUA. A SETI abriu uma chamada convidando professores do Estado 
do Paraná para se candidatarem ao Programa, que disponibilizará ao professor selecionado e seus/ suas 
dependentes um visto J-1, que o habilita a trabalhar nos Estados Unidos por um período de três anos.  
O Utah State Board of Education gostaria de formalmente agradecer à Superintendência da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior do estado do Paraná por seu apoio contínuo ao longo deste processo e os 
seus incansáveis esforços em prol das dezesseis escolas e dos quase de dois mil e quinhentos alunos 
participantes do Programa de Imersão em Língua Portuguesa. Após esse cuidadoso processo, vimos 
formalmente divulgar o nome dos seis professores selecionados para iniciar o trabalho em julho de 2021:  

1. Ana Cristina Bonetti Brasil Soares 
2. Karina Resende Nativo 
3. Marina Luísa Rohde 
4. Mayra Luiza Migliorini 

Cada um dos finalistas receberá uma carta de boas-vindas do Utah State Board of Education detalhando 
sua designação oficial, a escola e série na qual atuará. O processo seletivo, neste ano, foi particularmente 
desafiador devido a qualidade dos candidatos, que demonstraram, não apenas ter conhecimentos, como 
também experiência profissional. Agradecemos a todos os professores que se candidataram e esperamos 
dar continuidade a eficiente parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do estado 
do Paraná́.  

Atenciosamente,  

Shauna Winegar, Utah Portuguese Dual Language Immersion Director  
Silvia Juhas, Utah Portuguese Dual Language Immersion Coordinator  

 

 

 

 


