
A Universidade Federal de Lavras (UFLA), por intermédio
da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) e da Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD), torna público o
Edital Global de Intercâmbio Internacional,
exclusivamente destinado aos discentes regularmente
matriculados nos cursos presenciais de graduação para
a realização de mobilidade acadêmica no segundo
semestre de 2021. 

Os interessados devem realizar a inscrição no período
de 16 a 25 de abril de 2021 por meio de formulário
online. Para acessar o edital e todas informações clique
aqui.

 A DRI torna pública a pré-seleção de mobilidade
acadêmica na Dinamarca através da LandboSyd, para
realização de estágio remunerado nas áreas de
suinocultura, gado de leite e avicultura. A oferta é
destinada a estudantes de graduação dos cursos de
Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. Os
interessados devem enviar a documentação exigida para
a DRI por meio do formulário online no período de
09/04/2021 até às 08:00 do dia 05/05/2021 

Para acessar a chamada completa com todas
informações, clique aqui.

O professor do Departamento de Recursos Hídricos, Dr.
Carlos Rogério de Mello, teve proposta aceita para
participar do programa "Global Classrooms", organizado
pelo Grainger College of Engineering da Universidade de
Illinois. A ação é fruto da parceria de cooperação iniciada
pela UFLA com a instituição no âmbito do Global
Academy International Seminars, uma série de seminários
virtuais em que pesquisadores da U. de Illinois, da UFLA e
da Universidade Federal de Viçosa (UFV) apresentam seus
projetos e pesquisas. Professores e pesquisadores da
UFLA que tenham interesse em participar devem entrar
em contato com a DRI pelo e-mail: dri@ufla.br.
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MOBILIDADE ACADÊMICA NA DINAMARCA
OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO REMUNERADO

https://forms.gle/w5FRPUoXyjboyhau5
https://dri.ufla.br/editais-dri/485-edital-n-001-2021-dri-prograd-ufla-edital-global-de-intercambio-internacional-2021-2
https://dri.ufla.br/intercambio-estudantil/482-landbosyd-chamada-de-pre-selecao
mailto:dri@ufla.br

