
O processo de seleção é composto por três
etapas e quaisquer estudantes que tenham
recursos financeiros limitados, inglês avançado,
excelente histórico acadêmico e que estejam
envolvidos com projetos sociais de alto impacto
podem se inscrever no programa. As inscrições
estarão abertas até o dia 23/02 e podem ser
feitas clicando neste link.
Para os estudantes que pretendem se aplicar
para o mestrado, é necessário ter concluído o
bacharelado até Dezembro de 2022. Em relação
ao Doutorado, o prazo para conclusão do
mestrado é até Março de 2023.

Professores da Escola de Ciências Agrárias de
Lavras (ESAL/UFLA) embarcaram, no dia 13/01,
para Moçambique, com o objetivo de ministrar
cursos técnicos agronômicos  para os
produtores de algodão da região.
A missão é resultado de uma cooperação
trilateral que envolve a Agência Brasileira de
Cooperação do Ministério das Relações
Exteriores – ABC/MRE, o Programa Mundial de
Alimentos – PMA/FAO/ONU, e a UFLA, que é a
responsável pelas partes técnicas do projeto.
A equipe da UFLA ficou em Moçambique até o
dia 27/01 realizando visitas aos campos de
plantio e oferecendo aos produtores instruções 
 com foco no manejo das espécies cultivadas
nas províncias de Tete e Manica. Para mais
informações, acesse ao site da UFLA.
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DOCENTES DA UFLA MINISTRAM CURSOS 
PARA AGRICULTORES MOÇAMBICANOS

PROGRAMA OPORTUNIDADES 
ACADÊMICAS - EDUCATION USA

Estão abertas as inscrições para o Programa
Oportunidades Acadêmicas, ofertado pelo
EducationUSA, instituição vinculada ao
Departamento de Estado dos Estados Unidos,
que tem por objetivo promover orientações
para que pessoas de diversos lugares do mundo
possam estudar em Universidades norte-
americanas. 

Professores da UFLA e comunidade moçambicana  Fonte: site da UFLA.

UNIVERSIDADE DE ILLINOIS OFERTA MESTRADO 
EM PORTUGUÊS E ESTUDOS BRASILEIROS

O Departamento de Espanhol e Português da
Universidade de Illinois, Urbana-Champaign,
torna público o processo de seleção para o
Programa de Mestrado em Português e Estudos
Brasileiros, para ingresso como aluno regular, no
primeiro semestre letivo de 2023, referente ao
mês de Agosto.
Os critérios para a participação no programa
podem ser encontrados clicando aqui, e os
requerimentos necessários podem ser acessados
neste endereço.
O candidato aceito trabalhará como TA (teacher
assistant), similar a um monitor, sendo
responsável por três turmas de português
durante o ano letivo (uma turma no Fall
semester, duas turmas no Spring semester). O
período de inscrições se encerra em 20/02/2023.

https://form.jotform.com/230224965743660
https://educationusa.org.br/institucional/oportunidades-academicas/oportunidades-academicas-mestrado-e-doutorado/
https://ufla.br/noticias/internacionalizacao/15691-docentes-da-ufla-realizam-em-mocambique-cursos-de-capacitacao-em-culturas-agricolas-para-produtores-de-algodao
http://catalog.illinois.edu/graduate/las/portuguese-ma/brazilian-studies/#degreerequirementstext
https://grad.illinois.edu/admissions/3978/brazil
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DRI OFERTA OPORTUNIDADE PARA
PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA ONU

Bolsas Líderes Estudar - clique aqui 

Cursos Acumen Academy - clique aqui

UC Davis School of Law Webinars - clique

aqui

Life & Law in Califórnia - clique aqui

Programa de recepção de professores

visitantes no Instituto Politécnico de

Bragança - clique aqui

Premiação Keio para Ciência Médica (Keio

Medical Science Prize 2023) (Novembro de

2023 - Japão) - clique aqui

Cursos de Inglês Carnegie - clique aqui

EducationUSA Academy com University of

Wisconsin-Madison - clique aqui

LINKS ÚTEIS/DE INTERESSE

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

A Diretoria de Relações Internacionais torna
pública a oportunidade para participação no
Sustainable Development Goals (SDG´s)
Training Sessions, ofertado pela Organização
das Nações Unidas - ONU. Serão disponibilizadas
dez (10) vagas para o treinamento, que
acontecerá no dia 06/03/2023, de 15h às 18h,
modalidade virtual. Os temas abordados serão
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e as possibilidades de implementação da
Agenda 2030 em campus universitários,
aprimorando a avaliação e mecanismos de
revisão. Os tópicos a serem abordados incluem
uma introdução ao desenvolvimento
sustentável, o papel da academia no avanço da
Agenda 2030, noções básicas sobre os ODS,
além de ideias para implementar os ODS no
campus e fora dele. As inscrições podem ser
feitas por meio do preenchimento do formulário
até o 26/02/2023.

BOLSA PARA PÓS-DOUTORADO NA 
BÉLGICA FRANCÓFONA

A Federação Valônia-Bruxelas está ofertando
subsídio a estudantes  que desejam realizar Pós-
Doutorado em instituições parceiras à
federação. As áreas contempladas são de
transporte e logística, engenharia mecânica,
ciências da vida, agroindústria, aeroespacial e
tecnologias ambientais. Os critérios para seleção
são baseados na relevância da área para os
clusters do Plano Marshall 4.0, cartas de
recomendação anexadas ao formulário,
endossos acadêmicos, interesse da área de
pesquisa para para as universidades belgas,
centros de pesquisa, publicações científicas e
experiência profissional. O formulário de
inscrição pode ser encontrado no site da
instituição e deve ser preenchido e enviado,
como um único arquivo PDF, para
bourses@wbi.be até dia o 1 de março de 2023.

https://lider.estudar.org.br/programa-de-bolsas-lideres-estudar/?utm_source=qualificados&utm_medium=social&utm_campaign=material-de-divulga%C3%A7%C3%A3o-email&referral=qualificados-social-material-de-divulga%C3%A7%C3%A3o-email
https://lider.estudar.org.br/programa-de-bolsas-lideres-estudar/?utm_source=qualificados&utm_medium=social&utm_campaign=material-de-divulga%C3%A7%C3%A3o-email&referral=qualificados-social-material-de-divulga%C3%A7%C3%A3o-email
https://acumenacademy.org/courseCatalog/?start_date=2023-01-24&utm_source=hubspot&utm_medium=email&utm_campaign=jan-courses&_hsmi=243005120&_hsenc=p2ANqtz--gKnr7O8KLEgly0vWMcKI6Yc4UlYLmuv-ezRYFUGEalG0hddOf-vYddkehqKFjVO--cKAuXvBWhoXMOng5CKqh81vjIQ
https://law.ucdavis.edu/international/about/online-events
https://www.eventbrite.com/e/life-law-in-california-tickets-523969485837
https://inqueritos.ipb.pt/?r=survey%2Findex%2Fsid%2F216474
https://www.ms-fund.keio.ac.jp/en/news/2023/02010830.html
https://carnegiebrasil.com.br/carnaval-lavras/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5902X6fdwHsAcWF79hTSZaDxzeeU2_6k4JlPOT_un2xjnJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1H2gMiqaOHBd-pwX4JlIa01MvTBduz0j6e9dD-tT4cwo/viewform?ts=63e54664&edit_requested=true
https://wbi.be/fr/inwbi
mailto:bourses@wbi.be

