
A Washington International Diplomatic Academy (WIDA) é
uma organização independente que oferece cursos
profissionais em diplomacia e assuntos internacionais
para estudantes, recém-formados, profissionais do
governo, ONGs e setor privado. 

Ela está oferecendo este ano dois programas na área
diplomática, o "Summer Diplomatic Academy" -
treinamento profissional intensivo de quatro semanas,
iniciando em julho na modalidade virtual e presencial - e o
"One-Year Certificate in International Diplomacy" -
treinamento profissional prático de dois semestres,
iniciando em setembro na modalidade presencial e online.

Para candidatura e maiores informações, acesse o site.

O componente curricular Desarrollo Rural Sustentable é
parte das ações do projeto da rede do Programa MARCA -
Medicina Veterinária que foi selecionado como ganhador
do Premio MARCA & SEGIB - “Innovación Universitaria
mediante prácticas de intercambio virtual". 

O componente curricular foi ministrado nos meses de
setembro e outubro de 2021 de forma conjunta por
docentes das instituições participantes da rede, entre elas
a UFLA e outras Instituições da América Latina.

O professor Thiago, docente da UFLA responsável por
ministrar o componente curricular "Desarrollo Rural
Sustentable", forneceu um depoimento à DRI, no qual
informa como foi a experiência. O depoimento na íntegra
pode ser acessado no site.
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No dia 20/01/2022, foi realizada a cerimônia para a
formalização da parceria entre a UFLA e a World Youth
Alliance Latin America (WYALA). A WYALA é uma
coligação global de jovens, fundada em 1999, com o
compromisso de promover a dignidade da pessoa
humana na política internacional e a construção da
solidariedade entre os jovens de nações desenvolvidas e
em desenvolvimento.

Alinhado a estes ideais, a UFLA e a WYALA manifestaram
o interesse em trabalhar juntas nas áreas de educação,
cultura, promoção e desenvolvimento da juventude no
Brasil.

A WYALA se propõe oferecer aos alunos da UFLA
oportunidades nas áreas de advocacy, marketing de mídia
social e design, além da possibilidade de coorganizações
futuras.
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Pedro Ivo Ribeiro Diniz (Coordenador de Cooperação/DRI);
Paula Lopez (Diretora Regional/WYALA); Luiza Pederzoli
Braga (Bolsista da Coordenadoria de Cooperação/DRI);
Antonio Chalfun Junior (Diretor/DRI)

Prof. Thiago Rodrigo de Paula Assis - Departamento de
Administração e Economia. Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas (FCSA)
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