
No mês de março foi formalizada uma cooperação entre
a UFLA e o Institute of Development Studies, localizado no
Reino Unido, o qual tem como principal objetivo realizar
projetos e pesquisas no escopo da redução da pobreza e
de injustiças, bem como dissuadir a ideia de um mundo
mais sustentável e igualitário para todos. 
A cooperação abrirá portas para pesquisas colaborativas
no âmbito da agricultura sustentável e equidade
alimentar. 
Veja a notícia publicada pelo Institute of Development
Studies acerca da cooperação e os acompanhe nas redes
sociais: Twitter: @IDS_UK | Facebook: @idsuk.
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 A DRI está realizando uma consulta ao corpo discente da
UFLA acerca do interesse em cursar disciplinas lecionadas
em Inglês. A ação faz parte da Política de
Internacionalização e do Projeto de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UFLA  e tem o objetivo de ampliar as
parcerias de cooperação com países de língua inglesa e
fomentar o uso deste idioma na instituição. É importante
que os estudantes respondam a uma rápida pesquisa
online, de menos de 3 minutos, para que possa ser feito
um diagnóstico mais preciso sobre a adesão e o interesse
em cursar tais disciplinas, caso elas sejam ofertadas. 
O formulário online da pesquisa pode ser acessado
clicando aqui, e deve ser realizado por meio do e-mail
institucional.

 Rafaela Mota, estudante de letras da UFLA, participou do
curso que teve duração de 3 meses, oferecido pela Hebei
Foreign Studies University, em parceria com o Grupo de
Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras,
que tinha o objetivo de apresentar aspectos da cultura
chinesa relevantes para a compreensão do modo de viver
desse povo. A aluna relatou que se apaixonou
perdidamente, despertando um interesse de ir à China
para intercâmbio, e de  estudar o idioma e aprender mais
sobre o assunto.
Assista o depoimento completo clicando aqui.
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https://www.ids.ac.uk/news/new-partnership-launched-for-sustainable-agriculture-in-brazil/
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