
O IELTS Training Centre (ITC) está ofertando
cursos de inglês para a realização do teste
IELTS. A inscrição pode ser feita por meio do
preenchimento do formulário disponível neste
link. O curso é realizado de maneira remota,
com encontros  semanais para atividades
práticas, durante o período de cinco semanas. A
próxima turma terá início no dia  20 de Março
de 2023 e se encerrará em 21 de Abril de 2023. 
 Abaixo estão apresentados os níveis de curso
disponíveis e seus respectivos valores:

RM198

RM198

Atualmente, os pesquisadores Leonardo e
Stefano e outros pesquisadores da UniFI já
desenvolvem projetos de pesquisa nas áreas de
Agricultura e Zootecnia de Precisão em parceria
com os pesquisadores do Departamento de
Engenharia Agrícola da UFLA. Na ocasião, o
Prof. Leonardo ministrou a palestra: Research
opportunities in Biosystem Engineering at the
University of Florence (Italy), School of
Agriculture, que teve grande participação de
estudantes de graduação, pós graduação e
docentes. Além da palestra, os visitantes
participaram de reuniões com docentes, e o 
 diretor da Escola de Engenharia Prof. Carlos
Eduardo Silva Volpato, além do chefe do
Departamento de Engenharia Agrícola, Prof.
Luiz Gonsaga de Carvalho e o coordenador da
pós graduação em Engenharia Agrícola, Prof.
Fábio Lucio Santos.
Os pesquisadores italianos tiveram a
oportunidade de visitar as dependências da
UFLA, conhecer alguns experimentos de
pesquisa e visitar algumas propriedades rurais
do sul de Minas Gerais. De acordo com os
pesquisadores, esta oportunidade é de grande
importância para estreitar o relacionamento e a
parceria entre as duas universidades, além de
contribuir para ações de internacionalização
que trazem benefícios para ambas instituições e
para a sociedade.
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IELTS TRAINING CENTRE OFERECE
CURSOS DE INGLÊS 

UFLA RECEBE PESQUISADORES DA
UNIVERSITÁ  DEGLI STUDI DI FIRENZE

NÍVEL OPÇÃO

Apenas vídeo

Apenas vídeo

RM50

RM50

A taxa do curso é expressa na moeda Ringgit
Malaio (RM) e, a partir do momento que a
inscrição é realizada e o valor pago, o estudante
tem acesso imediato aos vídeos de ensino e ao
material de aprendizagem, que ficam
disponíveis por um período de um (01) ano,
possibilitando ao estudante a realização do
curso conforme sua preferência.

No dia 29/11/2022 a UFLA recebeu o Prof.
Leonardo Conti e o pesquisador Stefano
Camiciottoli da Universitá Degli Studi di Firenze
(UniFI) - Itália (Florença). 
Eles vieram conhecer a universidade para
divulgar as ações de pesquisas da UniFI e
discutir as possibilidades de trabalho e pesquisa
conjunta entre UniFI-UFLA em diversas áreas.
As universidades já possuem convênio
estabelecido que contempla estudantes de
graduação, pós graduação e docentes.

UFLA RETOMA APLICAÇÃO DO TOEFL

IELTS 5.0
(intermediate)

IELTS 6.0
(upper-intermediate)

Vídeo e uma hora de conversação

Vídeo e uma hora de conversação

TAXA

A UFLA, por intermédio da DRI, realizará a
aplicação do Test of English as a Foreign
Language - TOEFL ao longo do primeiro
semestre de 2023, concedendo um desconto de
31% em relação ao valor comercial da
MasterTest.
A primeira aplicação acontecerá na tarde do
 dia 27/01/23 e o teste será realizado por doze
candidatos.  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nuLdjE8LrUKq_dFbqH8TXaN0aYFCopBMm0yTCBk1fghUQ1NCTVBTSTUxVEU4WTdHUUU2NDRGWkVEMy4u
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As configurações mínimas necessárias ao
equipamento do candidato para a realização da
prova dizem respeito à especificidades quanto ao
hardware, sistema operacional, browser e
internet. Todos os requisitos podem ser
consultados no site da DRI.
No dia 12/01/2023, a DRI repassou para a
MasterTest a lista de inscritos confirmados para
a realização do teste. A organização, então,
entrou em contato com os candidatos para a 
 verificação da configuração do computador e
orientações adicionais. Ao se confirmar que o
equipamento atende aos requisitos, a
MasterTest disponibiliza o acesso ao curso
preparatório e, posteriormente, o acesso ao
teste. 

PROFESSORES DA UFLA GANHAM BOLSA
DE PROGRAMA DA COIMBRA GROUP 

The European Master’s Programme in
Human Rights and Democratisation (EMA) -
clique aqui

Indian Technical & Economical Cooperation
(ITEC) - clique aqui

"Summer Student Programme" da
Organização Europeia de Pesquisa Nuclear
(CERN) - clique aqui

III Convocatória para Redes de Pesquisa do
NEIES/Mercosul - clique aqui

Congresso de Relações Internacionais
(CONRI) -  clique aqui

Vagas para trabalhar na Universidade de
Mahidol (Tailândia) - clique aqui

Curso de Inglês Carnegie  - clique aqui

Editais para Seleção de Bolsistas BDCTI -
clique aqui 

Edital para bolsista PROAT na DRI - clique

aqui

Editais para Seleção de Bolsistas BDCTI -
clique aqui 

Os professores Dra. Patrícia Ferreira Ponciano
Ferraz e Dr. Gabriel Araujo e Silva Ferraz, ambos
do Departamento de Engenharia Agrícola -
DEA/UFLA foram aprovados para participar do
Coimbra Group Scholarship Programme for
Young Professors and Researchers from Latin
American Universities. Os docentes irão para a
KU Luven, na Bélgica, como professores
visitantes durante dois meses do ano de 2023.

LINKS ÚTEIS/DE INTERESSE

EMBAIXADA BRASILEIRA EM TÓQUIO FAZ 
RELAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA 

PESQUISADORES
O Setor de Ciência, Tecnologia e Inovação da
Embaixada do Brasil em Tóquio realizou um
levantamento de oportunidades para
pesquisadores estrangeiros, junto aos principais
institutos, agências de pesquisa e universidades
no Japão. As informações sobre vagas foram
consolidadas na lista que pode ser acessada
clicando aqui.

*Ressaltamos que as oportunidades divulgadas são de exclusiva
responsabilidade das instituições ofertantes, não significando o incentivo
à adesão ou à participação.

VENHA ATUAR NA DRI!

O Projeto de Apoio à Política de
Internacionalização da UFLA está com duas (2)
vagas (ampla concorrência) abertas no EDITAL
N°01/2023/PIB/PRAEC/UFLA - PROAT. As
inscrições se encerram no dia 26/01/2023. O
edital pode ser acessado neste link. Pode se
inscrever estudantes matriculados em qualquer
curso do Campus sede da UFLA. Para mais
informações acessar o edital disponível no site da
PRAEC.

https://dri.ufla.br/noticias-da-dri/570-pre-inscricoes-abertas-para-realizacao-do-teste-toefl-itp-na-modalidade-remota-com-desconto
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html
https://itecgoi.in/terms_and_conditions
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999863506240-cern-summer-student-programme-2023-member-and-non-memb
https://nemercosur.siu.edu.ar/webnucleo/pag_nucleo_redes_academicas_de_investigacion_convocatoria_3.html
https://conri.com.br/
https://conri.com.br/
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index_en.php
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index_en.php
https://carnegiebrasil.com.br/best-january-lavras/
https://uexperience.rds.land/bolsas-apq-04345-22
https://uexperience.rds.land/bolsas-apq-04345-22
https://praec.ufla.br/images/site-pib-ufla/2023/01/Edital-PROAT-01-2023-PIB.pdf
http://uexperience.rds.land/bolsas-apq-04345-22
http://uexperience.rds.land/bolsas-apq-04345-22
https://dri.ufla.br/images/Arquivos_pdf/MAPEAMENTO_OPORT_PESQUISADORES_ESTRANGEIROS_JAPO.pdf
https://praec.ufla.br/images/site-pib-ufla/2023/01/Edital-PROAT-01-2023-PIB.pdf

