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O professor do Departamento de
Administração e Economia - DAE/UFLA, Profº.
Dr. Paulo Henrique Leme, participou do  9º
Treinamento Academia-Indústria, organizado
pela Swissnex no Brasil. 

PROFESSOR DA UFLA É SELECIONADO EM
PROGRAMA DE TREINAMENTO SUÍÇO

Prof. Dr. Paulo Henrique Leme . Fonte: acervo pessoal.

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA
PROGRAMA DA ONU 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI)
convida toda a comunidade acadêmica a
inscrever suas iniciativas sociais, ambientais e
educacionais no programa de Impacto
Acadêmico da Organização das Nações Unidas
(UN Academic Impact - UNAI).
A DRI pretende mapear e selecionar projetos
desenvolvidos na UFLA que sejam convergentes
com os princípios da UNAI e condizentes com os
valores da ONU.
A DRI acompanhará as inciativas inscritas e
selecionará as principais atividades de acordo
com os princípios da UNAI . Para cadastrar sua
iniciativa, basta acessar ao formulário clicando
aqui.

A Prof.ª Drª. Cristiane Alves Pereira,
Coordenadora Acadêmica na Diretoria de
Relações Internacionais - UFLA, fez uma
apresentação no painel "Modalidades de
Internacionalização Virtual: conceitos e casos"
na III Conferência Internacional junto ao IV
Seminário Internacional sobre Cooperação
Universitária. A conferência foi organizada pela
empresa U.Experience, especializada em
assessoria e consultoria em questões
internacionais de instituições de ensino superior
brasileiras, buscando promover o
aprimoramento e a ampliação da
internacionalização do ensino superior no país. 
O evento ocorreu de maneira online e teve por
objetivo promover oportunidades de cooperação
internacional, debates acerca de boas práticas
na educação superior e o fomento a conexões
internacionais entre as Instituições de Ensino
Superior participantes.

A Academia-Industry Training (AIT) promove a
cooperação entre Suíça e Brasil em pesquisa,
inovação e internacionalização, apoiando
participantes de ambos os países a
desenvolverem suas habilidades
empreendedoras e empresariais para
transformar suas pesquisas em inovações de
mercado.
O programa consiste em dois campos de
treinamento no Brasil: Rio de Janeiro e São
Paulo e, posteriormente, uma etapa de
treinamento na Suíça. 
A Swissnex no Brasil organiza o programa em
colaboração com a University of St. Gallen
(HSG), o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPQ) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI).

COORDENADORA ACADÊMICA DA DRI
APRESENTA EM CONFERÊNCIA

INTERNACIONAL 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe837dmygR7BcoyFiApoeE-YDFptrthez7Gi0fdYwhkmmTS5w/viewform

