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UFLA DE PORTAS ABERTAS

A 5ª edição do UFLA de Portas Abertas atraiu mais de 18 mil estudantes do Ensino Médio (pág. 14)

PINT OF SCIENCE

Em Lavras. cerca de 600 pessoas compareceram ao Pint of Science (pág. 17)
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G Suite e novas bibliotecas digitais
são avanços para Ensino, Pesquisa e
Extensão e fluxos administrativos
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20 REGULAMENTO DA GRADUAÇÃO

Novas regras possibilitam avanços
no ensino e valorizam dedicação dos
estudantes

24 UFLA MAIS PERTO DA SOCIEDADE
Projeto Mariarte garante fonte de
renda e bem-estar a mulheres de
Lavras

Camila Caetano

UFLA promove ações para viabilizar oferta de
disciplinas em Inglês
Texto e foto: Camila Caetano
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A

cessar
virtualmente diversas obras,
de qualquer lugar e sem nenhum custo? Se você é estudante ou servidor da UFLA
isso já é possível por meio da
“Biblioteca da Pearson” e da
“Minha Biblioteca”, que oferecem um ambiente on-line
para leitura dos principais
livros acadêmicos do mercado. Uma plataforma simples
e moderna que pode ser acessada a qualquer instante, sem
limites.
Por meio dessas bibliotecas virtuais, estudantes e
servidores passam a ter acesso rápido e fácil a mais de 14
mil títulos acadêmicos de diversas áreas do conhecimento. E para acessá-los, basta
usar a matrícula (no caso de
estudantes) ou o Siape (para
técnicos administrativos e
professores), além da senha
de empréstimo de livros na
Biblioteca Universitária da
UFLA.
Segundo o diretor da
Biblioteca
Universitária,
Nivaldo Calixto Ribeiro, “a
disponibilização de acervo
virtual é um importante recurso para a formação dos
discentes, devido aos títulos
de livros que há nos catálogos
das bibliotecas virtuais assinadas. Muitos títulos das áreas
bases, citados nas bibliografias das disciplinas dos cursos
da UFLA, estão contemplados. Esses recursos permitem

o acesso simultâneo e ilimitado por qualquer integrante da
comunidade acadêmica, tanto nas instalações da UFLA,
quanto no ambiente domiciliar, sem limitação de horário.
Isso significa que é possível
disponibilizar acesso aos títulos a todos os estudantes
simultaneamente, algo impossível de ocorrer com o acervo
impresso”.   

Biblioteca Pearson
Com
7.605
títulos,
a
Biblioteca Pearson está há
150 anos no mercado, presente em mais de 180 países.
É uma iniciativa pioneira de
acervo de livros digital composto por milhares de títulos, que abordam mais de 40
áreas do conhecimento, tais
como: administração, marketing, economia, direito, educação, filosofia, engenharia,
computação, medicina, psicologia, entre outras. São
quase 30 editoras parceiras.

Minha Biblioteca
A Minha Biblioteca é um
consórcio formado pelas
quatro principais editoras de
livros acadêmicos do Brasil,
que oferecem às instituições
de ensino superior uma plataforma prática e inovadora
para acesso digital a um conteúdo técnico e científico de
qualidade. São 7 mil títulos
disponíveis.

Participantes do curso ministrado pela professora Catherine Schaff-Stump, da Kirkwood
Community College

A

vançar na internacionalização é um
dos objetivos da UFLA.
Por isso, uma das metas
da Diretoria de Relações
Internacionais (DRI) é capacitar os professores da
Universidade para a ministração de disciplinas integralmente em inglês, tanto
na pós-graduação quanto na
graduação.
A expectativa é de que,
em breve, já seja possível
cursar disciplinas em inglês sem a necessidade de
estar em um outro país. O
diretor da DRI, professor
Antonio Chalfun Junior,
destaca que esse é “um passo essencial para atrairmos
mais estudantes internacionais, além de incentivarmos
os estudantes nacionais a
melhorarem a sua proficiência. Com isso, daremos
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UFLA investe em plataformas com mais de 14
mil livros acadêmicos, que estão agora disponíveis para a comunidade universitária

Internacionalização

jornal ufla

Bibliotecas virtuais

um passo maior no âmbito
da política de internacionalização da Universidade.
A iniciativa propicia um
ambiente bilíngue, fortalece
as cooperações internacionais e favorece visibilidade
da UFLA e publicações
internacionais”.
Para que isso se torne
realidade, o primeiro passo foi realizar um curso
para os docentes, para que
aprendessem técnicas que
facilitam a ministração das
aulas e, por consequência, o
aprendizado dos estudantes.
O curso ocorreu no início
deste ano e teve a duração
de 40 horas, sendo conduzido pela professora Catherine
Schaff-Stump, da Kirkwood
Community College.
Catherine
explicou
que durante o curso ela

trabalhou com o aprimoramento de técnicas, mostrando como o professor
deve estruturar melhor as
suas ideias em outro idioma
e como deve atuar a fim de
facilitar o entendimento dos
estudantes.
A professora Norma
Joseph, do Departamento
de Estudos da Linguagem
(DEL) e coordenadora de
Idiomas da DRI, diz que
não basta ter domínio de
outra língua, é necessário
trabalhar aspectos metodológicos e linguísticos com os
professores para que possam
desenvolver as suas habilidades como docentes, em especial na ministração de aulas
em outro idioma, por isso, a
expectativa é de que outros
cursos assim sejam ofertados na UFLA.
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