
Letícia Fernanda, linguista (Letras - Inglês/Português)
pela UFLA, participou de vários projetos durante sua
vida acadêmica, dentre eles, o programa SUSI nos EUA
onde ficou 5 semanas estudando empreendedorismo
social,. Nesse período, pôde intensificar seus estudos
sobre questões raciais no continente americano. 
Com isso, juntamente com os discentes de Letras e
Filosofia, Taynara de Paula e João Vitor Rodrigues, e o
professor Gasperim Ramalho (DEL), co-fundou o Gurupo
de Estudos Amefricanos Zacimba Gaba – CNPQ onde
atuam como um quilombo para aqueles da comunidade
que discutem as relações raciais no Brasil e a vivência
negra no espaço acadêmico. Diante disso, Letícia
decidiu colocar em prática sua pesquisa e se candidatou
a um programa de doutorado no W.E.B. Du Bois
Department of Afro-American Studies pela
Universidade de Massachusetts - Amherst. Agora,
doutoranda e egressa da UFLA, continuará investigando
epistemes e práxis de coloniais de ensino de línguas e
aprofundará seu conhecimento sobre a história, cultura
e literatura da diáspora negra.
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No dia 06/05/2022, o professor Gasperim Ramalho
(DEL/FAELCH), atual representante do Setor de
Diversidade e Diferenças (SDD) da PRAEC, participou do
evento virtual "INTERNATIONAL CONFERENCE ON
GLOBALPARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT", organizado pela Universidade Filipina
José Rizal. Como prelecionista convidado para
representar o Brasil em um diálogo com pesquisadores
das Filipinas, Vietnã, Indonésia, EUA e outros países, o
professor apresentou algumas políticas voltadas para
equidade, diversidade e inclusão e a relação delas com
o desenvolvimento sustentável no Brasil e a
importância da parceria com outros países.
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Nos dias 28 e 29 de abril, aconteceu o I Simpósio do
Programa de Bolsa de Pesquisa e Inovação Agrícola
para a África na Universidade Federal de Viçosa – UFV.
Representantes da Universidade Federal de Lavras
(UFLA), UFOP, UFV, Unifei, UFG e Unesp (instituições de
ensino que compõem o FARA), o professor Mohammad
Ahmad Makarfi, atual embaixador da Nigéria no Brasil
e representantes do TETFund (Tertiary Education Trust
Fund) se reuniram para tratar sobre o fortalecimento
institucional dos Centros de Excelência do TETFund e o
desenvolvimento de uma estratégia de ajustamento
para um modelo ARIFA (Forum for Agricultural
Research in Africa) em toda a África, em parceria com
outros Fundos Fiduciários Africanos de Educação,
incluindo África do Sul, Gana e Libéria.
Durante o evento foi assinado um acordo entre a UFLA
e o FARA com o objetivo de fortalecer e ampliar as
ações no âmbito do programa. Pela UFLA,
participaram o Prof. Paulo Eduardo Ribeiro Marchiori
(PPG Fisiologia Vegetal), os estudantes Ogobuchi
Daniel Okey, do programa de mestrado em
Engenharia de Sistemas, e Ibrahim Olajide Orunsolu,
Murtala Isyaku e Surajo Isah Aliyu, do programa de
mestrado em Agronomia/Fisiologia Vegetal.
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