
A Academia Brasileira de Ciências (ABC), em parceria com
a Nobel Prize Outreach (braço de comunicação da
Fundação Nobel), organizará, em 8 de abril de 2021, um
encontro virtual com dois laureados com o Prêmio Nobel,
que terá como tema “O Valor da Ciência”. Tal iniciativa
pretende reunir representantes da comunidade científica
brasileira e estudantes de ensino superior para debater a
importância da Ciência, especialmente neste momento de
grave crise sanitária, econômica e social, em função da
pandemia de COVID-19.
Os interessados devem enviar a documentação exigida
por meio do preenchimento do formulário online no
período compreendido entre 12/03/2021 e 16/03/2021
(até às 13 horas - horário de Brasília).
 Clique aqui para acessar todos os detalhes.

Victor Luis Mattos Teodoro, estudante do curso de Direito,
conta que teve uma experiência espetacular durante sua
mobilidade virtual na Universidade Hradec Krávolé, na
República Tcheca, e que, além de absorver muito
conhecimento, pode conversar e conviver com pessoas de
países e culturas diferentes, o que, para ele, foi muito
engrandecedor. Além de mostrar sua gratidão à UFLA e à
UHK, Victor diz que espera que mais alunos possam ter
experiências maravilhosas como a dele. Clique aqui para
conferir  o depoimneto na íntegra.

 
DEPOIMENTO SOBRE MOBILIDADE

VIRTUAL NA UNIVERSIDADE HRADEC
KRÁLOVÉ 

A DRI convida os estudantes de graduação dos
cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e
Zootecnia para uma reunião com representantes da
LandboSyd, no dia 22/03/2021 às 09:00, que
abordará detalhes, requisitos e processo de pré-
seleção para vagas de estágio remunerado na
Dinamarca que tem previsão para ocorrer entre
março e abril de 2021. Para participar da reunião, os
interessados devem manifestar interesse através de
um formulário online até às 08:00 do dia
18/03/2021. Para acessá-lo, clique aqui (é
necessário estar  logado no email institucional antes
de acessar o formulário).

BOLETIM DA
INTERNACIONALIZAÇÃO

Informe da Diretoria de Relações Internacionais - UFLA

Março/2021
 

DRI DIVULGA PROCESSO DE PRÉ-
SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO

EVENTO "O VALOR DA CIÊNCIA".

Boletim 010

 OPORTUNIDADE DE INTERCÂMBIO PARA
A DINAMARCA - LANDBOSYD

https://dri.ufla.br/dri/noticias-dri/475-o-valor-da-ciencia-chamada-para-participacao-no-evento-online
https://dri.ufla.br/dri/noticias-dri/474-mobilidade-virtual-confira-o-depoimento-de-estudantes-da-ufla-que-participaram
https://forms.gle/Lwfbsgxb2VFsmgvd8
https://dri.ufla.br/dri/noticias-dri/473-oportunidade-de-intercambio-para-a-dinamarca-landbosyd

