
O Protocolo de Intenções assinado entre a International
University and Colleges (INTI), localizada na Malásia, terá
vigência de 5 anos, e a parceria com a UFLA promete abrir
portas para futuros acordos específicos e projetos entre
ambas instituições.

A realização da cerimônia ocorreu no dia 25 de outubro
de 2021 em formato virtual. e contou com a participação
de três membros da INTI - o sr. Craig Kannan; o sr. Brandon
Puon e o Dr. Joseph Lee - e três membros da DRI - o
Diretor de Relações Internacionais, o professor Antonio
Chalfun Júnior; o Coordenador de Cooperação, o professor
Pedro Ivo Ribeiro Diniz; e a bolsistas, Ana Júlia Freitas.

As inscrições para estudos em universidades russas estão
abertas até o dia 15 de dezembro de 2021.

Quem quiser participar da seleção pode se inscrever pelo
site e escolher a direção de estudo (especialidade) em até
seis organizações educacionais. A seleção de cidadãos
estrangeiros ocorre em duas etapas: a primeira etapa de
seleção é realizada pelos escritórios de embaixadas
russas, missões e representações estrangeiras; a segunda
fase – por organizações educacionais russas.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos entrar em contato
por meio do site.
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A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) convida toda
a comunidade acadêmica à 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 de ensino,
pesquisa e extensão desenvolvidos em nossa universidade
que sejam convergentes com os princípios UNAI e
condizentes com os valores da ONU, disponíveis clicando
aqui.

A DRI acompanhará as iniciativas inscritas e selecionará
as principais atividades de acordo com os Princípios da
UNAI. Para cadastrar a sua iniciativa, basta acessar o
formulário clicando aqui.
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INICIATIVAS DE ALTO IMPACTO ACADÊMICO

DA ONU (UNAI) ESTÃO ABERTAS
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OPORTUNIDADE PARA ESTUDAR NA RÚSSIA

https://education-in-russia.com/
https://education-in-russia.com/help/feedback
https://dri.ufla.br/noticias-da-dri/403-abertas-as-inscricoes-iniciativa-de-alto-impacto-academico-da-onu
https://forms.gle/Kxpu5QVHE6dLQdGd8
https://dri.ufla.br/noticias-da-dri/500-curso-english-as-a-medium-of-instruction-emi-pre-selecao
https://dri.ufla.br/noticias-da-dri/500-curso-english-as-a-medium-of-instruction-emi-pre-selecao
https://dri.ufla.br/noticias-da-dri/500-curso-english-as-a-medium-of-instruction-emi-pre-selecao

