
O Grupo de Cooperação Internacional de Universidades
Brasileiras (GCUB) mantem a parceria estabelecida com o
Instituto Cervantes de Brasília, principal instituição
responsável pela difusão do ensino do espanhol e da
cultura da Espanha e dos países hispânicos no mundo. O
instituto oferece inúmeros benefícios à comunidade
acadêmica das instituições associadas ao GCUB, como
prova de nivelamento e carnê virtual da biblioteca
gratuitos, descontos em todos os cursos e em realizações
de exames de proficiência.
Os interessados devem enviar à DRI uma planilha
preenchida de acordo com o benefício que deseja. A
planilha e outras informações, como calendário de cursos
e datas de inscrição, podem ser solicitadas pelo e-mail da
DRI: dri@ufla.br

O Grupo de Cooperação Internacional de Universidades
Brasileiras (GCUB) convida os alunos da UFLA para
participarem do Curso sobre Diálogo Intercultural, que
acontecerá do dia 14 de outubro ao dia 18 de novembro
de 2021 em formato virtual.
O objetivo é discutir a diversidade e o multiculturalismo,
promover relações, parcerias e conexões entre diferentes
grupos e organizações e disseminar conhecimento sobre
o diálogo. 
As vagas são limitadas e as  inscrições devem ser feitas
até o dia 11/10/2021.
Mais informações e o formulário digital para inscrição
podem ser acessados clicando aqui. 
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Na última sexta-feira (24), a UFLA recebeu a doação da
coleção de livros de Botânica “Flora de la real Expedition
Botanica del Nuevo Reino de Granada”, que resulta de
uma investigação florística e iconográfica que durou 30
anos no território do então chamado Vice-reino da nova
Granada, território hoje correspondente à Colômbia e ao
Equador. A obra foi entregue pelo cônsul-geral da
Espanha, que ressaltou: “O prestígio e o reconhecimento
da excelência acadêmica da UFLA foram fundamentais
para esta oferta que agora realizamos". A notícia na
íntegra pode ser acessada na página da UFLA, clicando
aqui.
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"DIÁLOGO INTERCULTURAL"

Boletim 017

UFLA RECEBE COLEÇÃO DE LIVROS
ENTREGUE PELO CÔNSUL-GERAL DA

ESPANHA

Setembro/2021
 

PARCERIA ENTRE GCUB E INSTITUTO CERVANTES
OFERECE BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS PARA A

COMUNIDADE ACADÊMICA

https://form.jotform.com/212516672418658
http://www.ufla.br/
https://dri.ufla.br/noticias-da-dri/500-curso-english-as-a-medium-of-instruction-emi-pre-selecao

