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UnB sedia I ELAEL
CONGRESSO

De 6 a 12 de fevereiro, a UnB recebe o I Encontro Latino-Americano de Estudantes de Letras (ELAEL). As atividades incluem
debates, oficinas e mesas-redondas. O objetivo é discutir questões acadêmicas e sócio-culturais da América Latina, além de
integrar os países do continente. Informações e inscrições pelo site: www.elael.org. Valor: R$120, até o dia 1º de fevereiro
(inclui alimentação, material do encontro, atividades culturais, alojamento e certificado). O evento tem apoio do Centro Acadêmico de Letras (CALET), da Executiva Nacional de Estudantes de Letras (EXNEL), do Diretório Central dos Estudantes (DCE),
do Instituto de Letras (IL/UnB) e da reitoria da UnB.

>>Mais informações: 8214 6812 / 8455 1706 ou elaelunb@gmail.com

OPORTUNIDADE

CDT seleciona arquivologista ou biblioteconomista

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT/UnB) oferece uma vaga a graduados
nas áreas de Arquivologia ou Biblioteconomia para trabalhar no Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT). O SBRT é uma rede de instituições que fornece informações técnicas
gratuitas para melhoria de produtos e processos. Saiba mais: www.respostatecnica.org.br.
Período: de segunda a sexta-feira. Valor da bolsa: R$ 2.186,87 mensais. Requisitos: mestrado
ou experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação. Interessados devem
enviar currículo para: eduardo@cdt.unb.br.
>>Mais informações: 3107 4132

GGDEFESAS

>>HOJE
• 9h

DOUTORADO – O processo de
institucionalização do princípio
da gestão democrática do ensino
público. Aluna: Ana Elizabeth
Maia de Albuquerque. Orientadora: Maria Abádia da Silva, da
Faculdade de Educação (FE). Local: sala de reuniões 01 da FE 3,
BT 08/12.
>>AMANHÃ

OPORTUNIDADE II

Empresa Júnior seleciona novos membros

A Sapiens Consultoria Biológica, Empresa Júnior de Biologia da UnB, está com inscrições abertas para selecionar até seis novos membros. Interessados podem se inscrever até amanhã,
pelo site: www.sapiens.unb.br. Quem pode participar: alunos regularmente matriculados no
curso de graduação em Ciências Biológicas, diurno ou noturno, da UnB.
>>Mais informações: sapienscb@gmail.com

• 9h

MESTRADO – Constipação intestinal em pacientes admitidos para
reabilitação com lesão cerebral
decorrente de acidente vascular.
Aluna: Tânia Mara Nascimento
de Miranda Engler. Orientador:
Paulo Andrade Melo, da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Local: sala de reuniões 01 da FS.
• 10h

CINEMA

O outro lado da Guerra no CineCal

As transformações ocorridas no Brasil e nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra
Mundial são o enfoque dos filmes em exibição esta semana no Cinema da Casa da Cultura
da América Latina (CineCal). Na quarta-feira, 19 de janeiro, a comédia For all – o trampolim
da vitória (Brasil) retrata a presença ianque em Natal, Rio Grande do Norte. Na quinta-feira,
20 de janeiro, o público confere o musical Entre a loura e a morena (Estados Unidos), com a
participação de Carmen Miranda e Alice Faye. Local: Auditório da CAL (térreo), SCS Quadra
4, Edifício Anápolis. Horário: 12h30. Entrada franca.
>>Mais informações: 3321 5811 ou www.cal.unb.br

GRADUAÇÃO

Participe de eventos no Brasil e no exterior

MESTRADO – O conceito digital no contexto da comunicação.
Aluna Liliana Ribeiro de Lima.
Orientador: Pedro Russi Duarte,
da Faculdade de Comunicação
(FAC). Local: sala de defesas do
Programa de Pós Graduação da
FAC, Ass 633, ICC Norte.
• 14h30

MESTRADO – A telepresença do
ator na montagem teatral Pitomba
online. Aluno: Guilherme Alves
Carvalho. Orientadora: Luciana
Hartmann, do Departamento de
Artes Cênicas (CEN). Local: auditório do Instituto de Artes (IdA).

O Decanato de Ensino de Graduação (DEG) informa que estão abertos dois editais de auxílio financeiro aos alunos de graduação
que queiram participar de eventos científicos nacionais e internacionais. Confira as condições e o formulário de inscrição no
site: www.unb.br/administracao/decanatos/deg/edital.htm. No caso dos eventos nacionais, o auxílio tem valor máximo de
R$360 e será concedido na forma de créditos para hospedagem ou passagens. Para os eventos internacionais, a ajuda será
para as passagens aéreas, de acordo com as propostas recebidas. O aluno deverá prestar contas dos gastos ao DEG.
>>Mais informações: 3368 4027
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