
A DRI tornou público o Processo Seletivo para
Cooperação Internacional, que visa selecionar um
estudante do curso de graduação em Direito para atuar
como bolsista. O período de inscrição é de 23/03/2021
até às 8h do dia 05/04/2021. 
Também foram divulgados os procedimentos relativos
ao Processo Seletivo de bolsistas para a área de
Tradução, voltado para estudantes de qualquer curso de
graduação da UFLA que possuam fluência na língua
inglesa. O período de inscrição é de 23/03/2021 até às
8h do dia 12/04/2021. 
Todas as informações, incluindo os editais e formulários
de inscrição podem ser encontradas no site da DRI,
clicando aqui.
 

 No dia 18/03/2021, a UFLA tornou-se a primeira
universidade brasileira a assinar um protocolo de
colaboração com a Associação Casa Comum da
Humanidade (Common Home of Humanity). A iniciativa
tem o objetivo de contribuir para um futuro mais
sustentável, buscando criar as condições para que se
estruture um novo quadro jurídico internacional para gerir
os bens comuns da população mundial, como a
estabilidade climática.
 O vídeo do evento, assim como mais informações sobre o
movimento e a parceria, podem ser acessados pela
página da DRI, clicando aqui.

Nos dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2021, aconteceu o
Simpósio Internacional de Medicina Felina, realizado pelo
Núcleo de Estudos em Felinos (NEFEL), Núcleo de Estudos
em Farmacologia Aplicada (NEFARM), Programa de Pós
Graduação em Ciências Veterinárias da UFLA e pela
Secretaria de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de
Ciências Veterinárias da Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE). O evento online contou com palestras 
 sobre terapêutica felina e assuntos relevantes na
medicina felina. UFLA e UNNE estão tramitando uma 
 cooperação para o fortalececimento de ações  dessa
natureza e implementação de outros projetos conjuntos.
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DRI DIVULGA EDITAIS PARA SELEÇÃO DE
BOLSISTAS PARA COOPERAÇÃO

INTERNACIONAL E TRADUÇÃO INSTITUCIONAL

 
UFLA EM PARCERIA COM A UNNE REALIZA

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MEDICINA FELINA

UFLA É A PRIMEIRA UNIVERSIDADE DO BRASIL A
TORNAR-SE PARCEIRA DO MOVIMENTO

INTERNACIONAL CASA COMUM DA
HUMANIDADE

https://dri.ufla.br/editais-dri/480-edital-de-selecao-de-bolsista-na-area-de-traducao-institucional
https://dri.ufla.br/editais-dri
https://ufla.br/noticias/internacionalizacao/14320-ufla-e-a-primeira-universidade-do-brasil-a-tornar-se-parceira-do-movimento-internacional-casa-comum-da-humanidade
https://ufla.br/noticias/internacionalizacao/14320-ufla-e-a-primeira-universidade-do-brasil-a-tornar-se-parceira-do-movimento-internacional-casa-comum-da-humanidade

