
Prof. Dr. Gasperim e Prª. Dr. Jamila . Fonte: acervo pessoal.
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DISCIPLINA CONTRIBUI PARA
INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFLA 
Na semana do dia 12/09/22 foram concluídos
os encontros da disciplina “Língua Inglesa em
Contexto Acadêmico para Proficiência QCE A2”.
Essa disciplina tem sido ministrada pela Profª.
Jamila Rodrigues e pelo Prof. Gasperim
Ramalho, ambos do Departamento de Estudos
da Linguagem (DEL/FAELCH), há vários anos na
UFLA como disciplina eletiva para todos os
cursos de graduação visando contribuir para a
internacionalização da UFLA. Como de praxe,
a conclusão da disciplina simula um Congresso
Internacional (INTERNATIONAL AND
INTERDISCIPLINARY CONGRESS USING ENGLISH
AS A MEDIUM OF INSTRUCTION). Nesse
congresso, os estudantes utilizam a língua
inglesa como meio de instrução (e como língua
franca) para construir e socializar
conhecimentos que beneficiam a comunidade
interna e internacional. Como exemplo dos
trabalhos, houve apresentações em língua
inglesa sobre “Artificial Intelligence”, “Castrati
on in Dogs and Cats”,“ConecteSus: A Technical
and Critical Analysis”, "Food as Fundamental
Right in Human Development”, dentre outras.
“Apropriar-se da língua inglesa como meio de
recepção, produção e circulação do
conhecimento ‘em’ e ‘entre’ diferentes áreas é
um direito de todas as pessoas dentro e fora da
universidade! ”, comentam os Profs. Gasperim
e Jamila. A referida disciplina é ofertada em
diferentes dias e horários e os estudantes
interessados poderão realizar sua matrícula no
próximo semestre conforme o cronograma
acadêmico disponibilizado pela UFLA.

No dia 05/12/2022 a DRI recebeu a visita do
professor Luis A. Salazar, Diretor do Programa
de Doutorado em Ciências da Universidad de La
Frontera (UFRO), localizada no Chile. A visita
teve como objetivo apresentar a estrutura da
UFLA e os programas de graduação e pós-
graduação existentes, visando a celebração de
futuras parcerias entre as instituições. 

UFLA RECEBE REPRESENTANTE DA 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - UFRO

Da esquerda para a idireita: Prof. Dr. Victor Laia Nascimento,
(UFLA), Prof. Luis A. Slalazar (UFRO), Prof. Dr. Antonio

Chalfun Junior (UFLA) e Prof. Dr. Paulo Eduardo Ribeiro
Marchiori (UFLA). 
Fonte: acervo DRI.

 

DRI REALIZA REUNIÃO DE 
INSTRUÇÃO PARA  MAI

A DRI reuniu-se no dia 29/11/2022 com os
estudantes de graduação da UFLA que
realizarão Mobilidade Acadêmica Internacional
(MAI) a partir dos meses de janeiro e fevereiro
de 2023. Cerca de 19 estudantes foram
aprovados pelo Edital Global ocupando vagas
oferecidas por instituições parceiras em
Portugal, Espanha e República Tcheca.

Reunião virtual com os estudantes.  Fonte: acervo DRI.


