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CEPPAC seleciona professor substituto
OPORTUNIDADE

O Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas (CEPPAC/UnB) está com inscrições abertas até 4 de março para
uma vaga de professor substituto. Regime de trabalho: 40 h. Requisitos: no mínimo, mestrado, com graduação ou titulação
de mestre nas áreas de Antropologia, Ciência Política, Sociologia ou Ciências Sociais. Remuneração: R$ 3.016,45. Avaliação:
prova escrita no dia 14 de março, das 9h às 12h, e entrevista, no mesmo dia, em horário a ser divulgado. Ambas serão realizadas no prédio do CEPPAC (Edifício Multiuso II, 1º andar, campus Darcy Ribeiro). Horário de atendimento: 8h30 às 11h30 e
das 14h30 às 17h30. Documentação: currículo devidamente comprovado e formulário de inscrição para Seleção Simplificada
de Professor Substituto (www.unb.br/portal/administracao/vicereitoria/docente/index.php).
>>Mais informações: 31076021 ou ceppac@unb.br

CURSO

Farmacocinética em casos especiais

De 7 a 22 de março, estarão abertas as inscrições para o
curso de Farmacocinética em Casos Especiais. O objetivo é
fornecer subsídios de farmacologia clínica em gestantes,
lactantes e lactentes, crianças, idosos e queimados; terapêutica de pessoas e análise de exames laboratoriais para
interpretação de casos clínicos. Duração: de 21 a 25 de março,
das 14h às 18h. Local: auditório 3 da Faculdade de Ciências
da Saúde (FS). A inscrição é gratuita e pode ser feita no INTERFOCO (Prédio Multiuso I, Bloco A, Sala AT-57/7, campus
Darcy Ribeiro). São solicitadas duas latas de leite Ninho, que
serão doadas a uma instituição de caridade. Participantes com
freqüência superior a 75% e menção acima de 5,0 receberão
um certificado de 20 h.
>>Mais informações: 3107 5918

ARTE

Novos olhares sobre pintura e
arquitetura

A Casa da Cultura da América Latina da UnB (CAL/UnB) informa que estão em cartaz, até 20 de fevereiro, as exposições
Vida Acolchoada, de Aline Ogliari, e Adaptação, de Gustav
Liliequist. Visitação: das 9h às 19h. Vida Acolchoada reúne
mais de trinta obras da artista, produzidas com materiais
incomuns na pintura, como tecido e isopor. São trabalhos
que despertam a imaginação e estimulam a criatividade do
espectador. A mostra Adaptação é composta por fotografias
que mostram a influência do meio arquitetônico sobre o indivíduo e vice-versa.
Local: Espaço Cultural Contemporâneo (ECCO), SCN Qd.
3, Lote 5.
>>Informações e agendamento de visitas: 3327 2027 ramais 20, 29 ou 31
e ecco@eccobrasilia.com.br.

XXPrograme-se

MUSEU – O Museu de Anatomia Humana está aberto para visitas de
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Grupos escolares devem agendar
antecipadamente. Local: Faculdade de Medicina, Área de Morfologia,
sala B2-50/13, 2ºandar. Informações e agendamento: 3307 2263 ou
mah@unb.br.
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• 8h

MESTRADO – Análise da intensidade de emissores de gases do Efeito
Estufa na demanda final brasileira através do Modelo de Insumo-Produto.
Aluna: Marilene Silva de Oliveira. Orientador: Maurício Barata de Paula
Pinto, do Departamento de Economia (ECO). Local: sala de defesas do
ECO, ICC Norte, 1º andar.
• 8h30

MESTRADO- Análise histológica da gengiva de cães portadores de doença periodontal. Aluno: Anahí Souza Silva. Orientador: Márcio Botelho de
Castro, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV). Local:
auditório da FAV, ICC Centro.
MESTRADO – Reposição florestal – caminho para o desenvolvimento
sustentável da silvicultura tropical. Aluno: Sidney Carlos Sabbag. Orientador: José Marcelo Imaña Encinas, do Departamento de Engenharia
Florestal (EFL). Local: auditório do EFL, Faculdade de Tecnologia.
• 10h

MESTRADO – Um problema de nação: uma interpretação do EstadoNação colombiano por meio do deslocamento forçado. Aluno: Leonardo
Gomes Teixeira. Orientadora: Simone Rodrigues Pinto, do Centro de
Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas (CEPPAC). Local: CEPPAC, prédio Multiuso II, mezanino.
• 14h

MESTRADO – Caracterização histopatológica da leishmaniose visceral
canina no Distrito Federal. Aluna: Rafaela Magalhães Barros. Orientador: Marcio Botelho de Castro, da Faculdade de Agronomia e Medicina
Veterinária (FAV). Local: auditório da FAV, ICC Centro.

DOUTORADO – Um rio entre dois mundos: a memória como articulação
de espaços, tempos e tradições nas obras Relato de um certo oriente e Dois
irmãos, de Milton Hatoum. Aluna: Ana Luiza Montalvão Maia. Orientadora: Maria Isabel Edom Pires, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas (TEL). Local: auditório Agostinho da Silva, ICC Centro, sobreloja.

CAPACITAÇÃO

Mais E-duc oferece cursos à distância

A empresa Mais E-duc, especializada em educação à distância, está com inscrições abertas até 25 de fevereiro para
cursos de atualização e capacitação em várias áreas do conhecimento. As novidades deste ano são as capacitações em
promoção da saúde e elaboração e gestão de projetos. Início:
21 de fevereiro. Todas as aulas serão realizadas pelo ambiente
virtual de aprendizagem Moodle. Para mais informações, acesse www.maiseduc.com.br. A Mais E-duc é um empreendimento
do programa Multincubadora de empresas do Centro de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT/UnB).
>>Mais informações: 3368 3961, 8402 5806 ou atendimento@maiseduc.
com.br.
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