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TUTORIA

Até julho de 2011, a UnB dispõe de grupos de tutoria para fornecer auxílio pedagógico aos alunos nas disciplinas de Física,
Matemática e Química. No campus Darcy Ribeiro, existem tutorias nos departamentos de Nutrição Humana (NUT), Matemática
(MAT) e no Instituto de Química (IQ). Na Faculdade de Ceilândia (FCE), há tutorias de Química e Biologia e no campi Gama
(FGA), de Cálculo 1. O objetivo é melhorar o rendimento dos estudantes e minimizar os índices de reprovação em disciplinas
básicas. Os grupos são coordenados por professores e compostos por alunos de graduação e pós-graduação. Contatos:
NUT - tutoresbiobioppgnh@gmail.com; MAT - adail@unb.br; IQ - tutororganica@gmail.com; FCE - mariahosana@gmail.com;
FGA - taygoara@unb.br

>>Mais informações: 3349 3730 ou 3274 1362

GGDEFESAS

SOLIDARIEDADE

Colabore com as vítimas das enchentes

Até sábado, 22 de janeiro, estará funcionando na Colina um posto de arrecadação para
doações às vítimas das enchentes no Rio de Janeiro. De acordo com a Defesa Civil, os itens
prioritários são: materiais de limpeza, higiene pessoal, alimentos não perecíveis, água, roupas
de cama, colchões e colchonetes. Local: Térreo do Bloco H, Colina.
LANÇAMENTO

Obra analisa conhecimento no século XX

Uma análise crítica e prospectiva de trinta e uma áreas do conhecimento no século XX. É o que
retrata o livro Um século de conhecimento - Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no século XX
(Editora UnB), organizado pelo professor Samuel Simon, do departamento de Filosofia (FIL). Os
capítulos situam e analisam as teorias científicas de cada área, incluindo os desdobramentos
do século XIX para o XX e tendências para o século XXI. A obra será lançada hoje, no auditório
da reitoria (2º andar). Horário: a partir das 18h.
>>Mais informações: 3035 4200

EXPOSIÇÃO

>>21 DE JANEIRO
• 10h

DOUTORADO – Os problemas
da conjugação e da ordem para
grupos gerados por autômatos
de crescimento limitado. Aluna:
Flávia Ferreira Ramos Zapata.
Orientador: Said Sidki, do Departamento
de
Matemática
(MAT). Local: auditório do MAT,
ICC Centro, bloco A.
• 14h

MESTRADO – A representação
do adultério feminino em Dalton
Trevisan. Aluno: Marcius Fabiani
Barbosa de Souza. Orientadora:
Cíntia Schwantes, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas (TEL). Local: Auditório Agostinho da Silva, TEL, ICC Centro.
• 14h30

Um olhar sobre o lixo

A dimensão humana por trás da catação de materiais recicláveis é o enfoque da exposição
Realidade Revelada, que está aberta à visitação até o dia 24 de janeiro, na Biblioteca Central
da UnB (BCE). As fotografias são de autoria de catadores informais de materiais recicláveis que
atuam no Campus Darcy Ribeiro. A exposição é resultado da dissertação de mestrado de Marília
Magalhães Teixeira, do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS), sob orientação da Profa.
Dra. Izabel Zaneti. Entrada franca. Local: Sala de exposições da Biblioteca Central (térreo).
>>Mais informações: 3107 2676

OPORTUNIDADE I

Vaga para bolsista de marketing no CDT

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT)
tem uma vaga para profissional de Marketing, com carga
horária de 40 horas. Atividades: trabalhos publicitários da
incubadora de base tecnológica, análise e melhoria de conteúdo publicitário, orientação e gestão em planejamento de
marketing e comunicação. Requisitos: experiência em Análise
de negócios em TIC, Flash, Dreamweaver, Corel, Photoshop,
Pagemaker e ferramentas publicitárias, além de facilidade em
interagir e comunicar-se com equipes e empresários. Enviar
currículo para currículo@cdt.unb.br, informando o número do
processo (seleção CDT no 14/2011).
>>Mais informações: 3107 4100

DOUTORADO – Atividade antifúngica do itraconazol nanoencapsulado no tratamento da paracroccidioidomicose. Aluna: Elaine
Patrícia Cunha Azevedo. Orientador: Ricardo Bentes de Azevedo,
do Departamento de Genética e
Morfologia (GEM). Local: sala de
reuniões 01da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).

OPORTUNIDADE II

CDT seleciona professor visitante

A Fundação Universidade de Brasília (FUB) informa que está
aberta a seleção de professor substituto/visitante, para atuar
na área de Empreendedorismo e Inovação, no Centro de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT). Inscrições: até 31 de
janeiro de 2011. Horário: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às
17h30. Local: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), Campus Darcy Ribeiro. Requisitos: doutorado em
área correlata; experiência em docência, projetos pedagógicos e pesquisa; conhecimentos em elaboração e interpretação
de relatórios e em educação à distância.
>>Mais informações: 3107 4100 ou www.cdt.unb.br
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