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O programa "Família Anfitriã", criado pela Diretoria de
Relações Internacionais (DRI) da UFLA, possui o intuito
de auxiliar o estudante internacional na tarefa de
encontrar opções de alojamentos confortáveis e
seguros, em que possa desfrutar da cultura brasileira,
facilitando sua adaptação no nosso país.

Qualquer pessoa, física ou jurídica,  que atenda aos
pré-requisitos estabelecidos no regulamento e que
esteja interessada em receber o estudante
internacional em sua residência, república, pensão ou
imóvel, pode se cadastrar no programa. 

As inscrições podem ser realizadas em qualquer
época do ano, por meio de  um formulário de inscrição
on-line.   

Para mais informações acesse o site.

A plataforma global wikifarmer publicou um artigo de
opinião sobre agroecologia, escrito pelo professor
Gilmar Tavares  que atualmente é professor titular
aposentado da UFLA. 
O artigo “Agroecology: an effective alternative to
prevent new pandemics” fala sobre a importância da
agroecologia e da agricultura familiar trazendo-nos os
pontos que são impactos positivos para a humanidade
e para o planeta.
Tratam-se de meios de produções agrícolas que, além
de aumentar a produção de alimentos básicos no país,
sem a utilização de agrotóxicos, reduzem os
problemas ambientais e auxiliam no controle biológico
de pragas e doenças nas lavouras sem interferência
no equilíbrio de “presa/predador” em ecossistemas
tradicionais que  podem levar a endemias, ou até
mesmo pandemias, como a da COVID_19.

Para ler o artigo completo acesse o site.
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Nos dias 29/03 e 26/04 a Diretoria de Relações
Internacionais da UFLA, juntamente à Faculdade de
Ciências Agrárias, do Consumidor e do Meio Ambiente
(ACES) da Universidade de Illinois Urbana Champaign
iniciaram uma série de seminários virtuais no âmbito
da parceria celebrada entre as instituições.

Os seminários foram apresentados por docentes da
UFLA e contaram com a participação de discentes de
graduação e pós-graduação, além de docentes e
pesquisadores de ambas as instituições. 

A abertura do evento ocorreu no dia 29/03 e foi
realizada pela Diretora Associada do Escritório de
Programas Internacionais da ACES, sra Suzana
Palaska-Nicholson e pelo Diretor de Relações
Internacionais da UFLA, professor Antonio Chalfun
Junior.

Nesta data, foram realizadas apresentações pelos
seguintes docentes:

Já no dia 26/04, foram realizadas duas apresentações
pelos seguintes docentes do Departamento de
Biologia:

O seminário contou com a mediação do professor
Teodorico de Castro Ramalho, lotado no
Departamento de Química e representante da
internacionalização do Instituto de Ciências Naturais
(ICET) da UFLA.
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Para mais informações sobre como publicar
na Wikifarmer escreva para ir@ufla.br
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