
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) torna pública
a chamada de pré-seleção para o curso “English as a
Medium of Instruction (EMI)”, um dos cursos online globais
(Global Online Course - GOC) da Online Professional
English Network (OPEN) ofertado pela Ohio University.
English as a Medium of Instruction (EMI) é um curso online
desenvolvido para apresentar a teoria e a prática do
ensino de conteúdo disciplinar em inglês.
Os interessados devem realizar a inscrição no período de
14 de junho 2021 até 21 de junho de 2021 (às 08:00 -
horário de Brasília) por meio de formulário online. Para
acessar mais informações clique aqui.

Vem aí o Edital Global de Intercâmbio Internacional
2022/1! Chamada destinada aos discentes regularmente
matriculados nos cursos presenciais de graduação para a
realização de mobilidade acadêmica internacional no
primeiro semestre de 2022 em nossas instituições
internacionais parceiras! O edital tem previsão para ser
divulgado em julho e serão disponibilizadas vagas por
instituições de ensino da Europa, América do Norte e
América Latina. 
O edital será publicado em nossa página oficial dri.ufla.br
e em nossas redes sociais! Facebook: @dri-ufla   
 Instagram: @dri_ufla
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"O curso apresenta conteúdos relacionados a como
melhorar a interação entre colegas e entre docentes e
estudantes, melhoria do vocabulário, como aumentar a
participação dos estudantes durante as aulas, elaboração
de plano de estudos, critérios para avaliação, elaboração
de material didático, entre outros. O curso tem uma
programação bem definida e um cronograma muito bem
estruturado de forma a favorecer a auto instrução dentro
do limite de entrega das atividades. As atividades são
interativas e variadas favorecendo um aprendizado
significativo. Assim, eu recomendo fortemente o curso EMI
para meus colegas docentes."

- Prof. Luciano José Pereira (DSA), Pró-Reitor de Pesquisa
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CURSO ENGLISH AS A MEDIUM OF
INSTRUCTION (EMI) - PRÉ-SELEÇÃO
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