
No dia 24/03/2022, foi realizada pela Diretoria de
Relações Internacionais (DRI) a Recepção de Estudantes
Internacionais. 

Foram convidados a participar da cerimônia todos os
estudantes internacionais que ingressaram na UFLA desde
o segundo semestre de 2020, quando o ensino estava no
formato remoto e muitos ainda se encontravam em seus
países de origem, até o primeiro semestre de 2022. A
UFLA recebeu 79 ingressantes de 17 países nestes 4
semestres, sendo em sua maioria de nacionalidade
moçambicana e colombiana.

Durante a cerimônia, os estudantes receberam as boas-
vindas do Reitor, Prof. João Chrysostomo de Resende
Júnior, e do Diretor de Relações Internacionais, Prof.
Antonio Chalfun Junior. Também tiveram a oportunidade
de conhecer um pouco sobre a história da UFLA durante a
apresentação realizada pelo Diretor da DRI.

BOLETIM DA
INTERNACIONALIZAÇÃO
Informe da Diretoria de Relações Internacionais - UFLA

Estão abertas as inscrições para o Edital Global de
Intercâmbio Internacional 2022/2! O edital é destinado
aos discentes regularmente matriculados nos cursos
presenciais de graduação para a realização de mobilidade
acadêmica internacional no segundo semestre de 2022.

No site da DRI, encontra-se o formulário que deve ser
preenchido, utilizando-se o e-mail institucional, para
participar da seleção. 

ATENÇÃO: As inscrições estão abertas até o dia
03/04/2022. Aproveite esta oportunidade! 

Para consultar o edital completo e mais informações,
acesse o site.

RECEPÇÃO DE ESTUDANTES
INTERNACIONAIS

Está aberta a chamada para participar da pré-seleção
para estágio remunerado na Dinamarca, por meio da
LandboSyd. A oferta é destinada aos estudantes de
graduação dos cursos de Agronomia, Zootecnia e
Medicina Veterinária que queiram realizar o estágio nas
áreas de suinocultura, gado de leite e avicultura.

As incrições estarão abertas até às 08:00 do dia
02/05/2022. Os interessados devem enviar a
documentação exigida por meio do formulário online
disponível no site da DRI.

Para mais informações acesse o site.

EDITAL GLOBAL DE INTERCÂMBIO
INTERNACIONAL 2022/2
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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO REMUNERADO
PARA OS CURSOS DE AGRONOMIA,

ZOOTECNIA E MEDICINA VETERINÁRIA 
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Prof. João Chrysostomo de Resende Júnior (Reitor), Prof.
Antonio Chalfun Junior (Diretor/DRI) e estudantes
internacionais.

https://dri.ufla.br/editais-dri/541-edital-n-001-2022-dri-prograd-ufla-edital-global-de-intercambio-internacional-2022-2
https://dri.ufla.br/intercambio-estudantil/538-landbosyd-pre-selecao-para-2022-2
https://dri.ufla.br/noticias-da-dri/500-curso-english-as-a-medium-of-instruction-emi-pre-selecao

