
O Curso Intensivo de Português como Língua Estrangeira
é oferecido aos discentes internacionais que têm pouco
ou nenhum conhecimento da língua portuguesa.
O curso intensivo tem sido ofertado anualmente e a
procura tem aumentado, ano a ano. Neste mês de agosto
de 2021 foi realizada a 7ª edição, com 20 discentes
matriculados, todos estudantes regulares da pós-
graduação e de diferentes nacionalidades (Colômbia,
Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguai e Peru). 
Atualmente a UFLA possui 132 estudantes internacionais
ativos na pós-graduação, de 22 países diferentes, e 20
ativos na graduação, de 12 países diferentes. 

Os cursos terão duração de 32h e as aulas acontecerão
por meio do campus virtual, no período de 06/09/2021
até 12/11/2021. Os cursos serão destinados aos
discentes, docentes, técnicos administrativos e
funcionários terceirizados da UFLA.
O interessado deverá escolher uma das turmas ofertadas
e realizar a sua inscrição pelo google forms, clicando aqui,
de 10h do dia 19/08/2021 até às 10h do dia 27/08/2021. 
Atenção: Antes de acessar o formulário o interessado
deverá realizar login no e-mail institucional.
Para esclarecimentos, entrar em contato com o Setor de
Idiomas: nucli.dri@ufla.br ou marina@ufla.br

BOLETIM DA
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Informe da Diretoria de Relações Internacionais - UFLA

A Diretoria de Relações Internacionais deseja boas vindas
à toda comunidade discente neste novo semestre letivo!
Vocês já conhecem nossa página? Lá vocês encontrarão
editais de mobilidade internacional, instruções para
registro de mobilidade acadêmica internacional, além de
oportunidades de cursos de Inglês e de Português como
Língua Estrangeira do nosso Setor de Idiomas. 
O endereço da nossa página é www.dri.ufla.br . O nosso e-
mail para contato é dri@ufla.br e o nosso telefone
(35)3829-1858.
Siga nossas redes sociais: Instagram - @dri_ufla e
Facebook - @ufladri.

SETOR DE IDIOMAS ANUNCIA NOVAS TURMAS
DE CURSOS GRATUITOS DE INGLÊS

Boletim 016

BOAS VINDAS E CONTATOS DA DRI

Agosto/2021
 

7ª EDIÇÃO DO CURSO INTENSIVO DE
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

ACONTECEU EM AGOSTO DE 2021

Profa. Debora Racy e discentes internacionais
durante a aula online do curso intensivo.

https://forms.gle/1t4TXK1nfxWt4Hug7
https://dri.ufla.br/noticias-da-dri/500-curso-english-as-a-medium-of-instruction-emi-pre-selecao
https://dri.ufla.br/noticias-da-dri/500-curso-english-as-a-medium-of-instruction-emi-pre-selecao

