
A Universidade Agrotecnológica Estadual do Ártico
(ASAU), o Instituto Estadual de Cultura e Artes do Ártico
(ASICA) e o Instituto Estadual de Cultura Física e Esportes
Churapha (ChSIPCS) realizarão, de 26 a 31 de agosto, a
Escola de Verão Internacional Online – 2021 sobre o
tema: “Desenvolvimento sustentável das áreas rurais”. 
O evento online consiste em palestras e workshops, com
profissionais do mais alto nível, líderes em pesquisas
nacionais e internacionais, que permitem formar
competências profissionais e interpessoais para os alunos.
Mais informações e o formulário para a inscrição podem
ser acessados clicando aqui.: 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) reuniu-se no
dia 08/07/2021 com os estudantes de graduação da
UFLA que realizarão Mobilidade Acadêmica Internacional
a partir dos meses de agosto e setembro de 2021 em
Portugal e na Dinamarca. Ao todo, cerca de 30 alunos
estão se preparando para suas mobilidades.
Na reunião, o Diretor de Relações Internacionais destacou
a importância da oportunidade e o papel de todos como
"Embaixadores da UFLA" pelo mundo. Além disso, os
estudantes foram instruídos sobre como proceder para
registrarem sua mobilidade na UFLA antes da viagem, a
fim de que, ao retornarem, possam solicitar a análise das
atividades internacionais para que elas sejam incluídas no
currículo acadêmico. 
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A Diretoria de Relações Internacionais divulga o Workshop
"3rd Skill-Based Workshop for the TOEFL iBT Test", que
apresentará as principais skills avaliadas em cada seção
do TOEFL iBT, bem como o formato de cada pergunta e
estratégias de preparação para ter sucesso no teste.
O evento acontecerá de forma virtual e gratuita nos dias
12 e 19 de agosto de 2021, das 16:00 às 18:00 (horário
de Brasília).
A DRI receberá as inscrições dos interessados até o dia
02/08/2021 pelo seguinte formulário: https://forms.gle/
wDBVoi8u5ey7viZB7 
Antes de preenchê-lo, certifique-se de fazer o login no seu
e-mail institucional. 
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 ASAU, ASICA E CHSIPCS REALIZAM ESCOLA
DE VERÃO INTERNACIONAL ONLINE – 2021
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