
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC) tornou público o edital nº31/2021 que
busca selecionar discentes para atuarem no Programa de Aprendizado Técnico (Proat) durante o ano de
2022.
O PROAT objetiva estimular os estudantes a desenvolverem atividades, metodologias e conhecimentos
que contribuam para o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a melhoria da qualidade da formação
dos estudantes de graduação, além de apoiar o desenvolvimento institucional.
A DRI oferece seis vagas no total, sendo duas para cada uma das áreas a seguir:

Cooperação Internacional: apoiar nas ações de tramitação de instrumentos de cooperação
internacional entre a UFLA e instituições estrangeiras por meio de: análise jurídica das minutas,
levantamento de documentos necessários à tramitação, comunicação com as instituições estrangeiras,
redação de memorandos às Pró Reitorias e de ofícios à Procuradoria. Todas as atividades serão
supervisionadas pelo Coordenador de Cooperação da DRI.
Administração: apoiar nas atividades administrativas da DRI, no Setor de Idiomas, por meio de:
organização de documentos, gestão de arquivos, atendimento ao público com orientações gerais de
atividades da DRI, ações de divulgação de editais de intercâmbio e de oportunidades de cursos do Setor
de Idiomas. 
Cooperação e mobilidade internacionais: apoiar nas atividades voltadas ao acolhimento e
acompanhamento de público estrangeiro e ações de divulgação do Boletim da Internacionalização da
DRI. As ações são de apoio: na organização dos eventos de recepção dos estudantes estrangeiros, na
gestão do Programa BROTHER UFLA, na divulgação de editais voltados ao público internacional,
atendimento ao público internacional para esclarecimento de dúvidas e elaboração do Boletim da
Internacionalização.

As inscrições devem ser feitas pelo SIG do dia 07/10/2021 ao dia 31/10/2021. 
O edital com todas as informações pode ser acessado clicando aqui. 

BOLETIM DA
INTERNACIONALIZAÇÃO

Informe da Diretoria de Relações Internacionais - UFLA

"Ter contato com os processos de mobilidade acadêmica abriu meus olhos para as diversas
oportunidades que a UFLA oferece à comunidade acadêmica. Pude conhecer de perto como a
instituição é influente internacionalmente e como é apreciada pelos parceiros." 
Gabriela Gomes- bolsista PROAT/DRI- Cooperação e Mobilidade Internacionais

ABERTO O EDITAL PARA BOLSAS DE ATUAÇÃO NA DRI ATRAVÉS DO
PROGRAMA DE APRENDIZADO TÉCNICO (PROAT)

Boletim 018

DEPOIMENTOS DE ALUNOS QUE ATUARAM NA DRI EM 2021

Outubro/2021
 

"Aprendi muito e, devido às circunstâncias, foi uma experiência muito
desafiadora, mas extremamente gratificante, que contribuiu muito na
minha formação acadêmica e profissional." 
EVERTON ALEXANDRE GARCIA FARIA- bolsista PROAT/DRI- Cooperação e
Mobilidade Internacionais

"Trabalhar em um time comprometido, que tem como objetivo uma internacionalização cada
vez mais acessível a todos, possibilitou-me o aperfeiçoamento de habilidades linguísticas em
vários idiomas, o fomento de estratégias de negociação, o desenvolvimento da análise
jurídica em temas variados e me deu parâmetros para um trabalho em equipe saudável e
coordenado que levo comigo durante todas minhas rotas acadêmico-profissionais."
PAULO EDSON ALVES LUZ- bolsista DRI- Cooperação Internacional

https://praec.ufla.br/images/site-pib-ufla/2021/10/Edital-Proat-N%C2%BA-31_2021-Pib_Praec_Ufla-1.pdf

