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Recursos 2013/2014
SEMINÁRIO

MÚSICA

Tem início hoje, 10, e vai até amanhã, 11 de dezembro, o seminário orçamento participativo
de suas diretorias. O evento é organizado pelo Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) e
tem o objetivo de divulgar a prestação de contas de 2013 e planejar as atividades a serem
realizadas com os recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) de 2014.
Aberto a toda comunidade acadêmica, será realizado das 14h às 18h, no anfiteatro 9 (ICC Sul).
>>Mais informações: 3107 0217

ARTES VISUAIS

Obra aborda artistas itinerantes

A Editora da Universidade de Brasília convida para o lançamento do livro Itinerância dos artistas – A construção do campo das artes visuais em Brasília 1958-2008. O livro é da professora
Angélica Madeira, do Departamento de Sociologia (SOL). O lançamento será hoje, 10 de
dezembro, às 19h, no Café Daniel Briand (CLN 104, Bloco A, Loja 26).
>>Mais informações: 3035 4200

RECITAL

Show do Técnica Vocal

O anfiteatro 9 (ICC Sul) recebe hoje, 10 de dezembro, às 12h30 o Recital de encerramento do
projeto Técnica Vocal. A apresentação é resultado das práticas desenvolvidas durante o segundo semestre deste ano. A programação inclui quatro peças de coro e seis peças de solo.
Entrada franca.
>>Mais informações: 3107 6304

ACORDO

Ciência, tecnologia e sociedade

Será realizada hoje, 10 de dezembro, a apresentação do Acordo de cooperação técnica para
estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade (Tecnologia social) estabelecido entre a UnB e a
Fundação Banco do Brasil. O evento é destinado a membros da Câmara de Extensão (CEX)
e coordenadores de extensão, bem como diretores dos institutos e faculdades da UnB com o
intuito de conhecerem o acordo e firmar futuras parcerias e contribuições. A apresentação
será das 14h às 16h, no auditório da Reitoria.
CURSO DE VERÃO

Secretaria de Comunicação
www.secom.unb.br
telefones (61) 3107 0214
e-mail secom@unb.br

>>Mais informações: 3107 0326 ou comunicacaodex@unb.br

Pesquisa em comunicação na América Latina

Estão abertas, até 23 de dezembro, as inscrições para o Curso de Verão (Summer School)
Pesquisa em comunicação na América Latina. O curso tem vagas limitadas e é destinado para
mestrandos e doutorandos. Para se inscrever é necessário enviar mensagem para o e-mail
escueladeveranobrasilia@gmail.com, contendo resumo do projeto de pesquisa (com até sete
páginas), histórico com disciplinas cursadas e currículo resumido em um arquivo .doc. O curso
contará com a presença de importantes pesquisadores nacionais e internacionais e acontecerá
de 19 a 25 de março de 2014.
>>Mais informações: http://www.unb.br/noticias/downloads/comunica_na_america_latina_2014.pdf_=

Samba, jazz,
choro e baião

Letícia Fialho é a convidada
desta edição do Campus
Sonoro. O show, realizado
pela Diretoria de Esporte,
Arte e Cultura (DEA/DAC),
será hoje, 10 de dezembro,
às 18h, no anfiteatro 9 (ICC
Sul). Letícia atua nos palcos
de Brasília desde 2008 e sua
influência musical é baseada
em ritmos brasileiros, do
samba ao jazz, do choro ao
baião, passando por outros
ritmos. O Campus Sonoro é
aberto ao público. Entrada
franca.
>>Mais informações: 3107 0217

PALESTRA

Qualidade de vida

O professor Mário César
Ferreira, do Departamento
de Psicologia Social e do
Trabalho (PST), ministra, no
próximo dia 13 de dezembro, a palestra Vale a pena
investir em qualidade de vida
no trabalho? O evento será
no auditório do prédio do
Departamento de Ciência da
Computação/ Departamento
de Estatística (CIC/EST),
das 10h às 12h. A palestra
abordará as principais fontes
de bem-estar e mal-estar
no trabalho, as práticas de
qualidade de vida no trabalho (QVT) e pressupostos e
características de uma abordagem focada na promoção
sustentável de QVT.
>>Mais informações: 3107 3675

EMPREENDEDORISMO

Feira de negócios e inovação

No dia 14 de dezembro, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT) realiza a 4ª edição da Feira de Negócios e Inovação.
Alunos, professores, empresários, investidores e a comunidade em geral poderão participar de atividades voltadas para o
empreendedorismo como palestras, lançamento de livros, rodadas de negócios e painéis de discussão. A feira será realizada
no Centro Comunitário Athos Bulcão das 8h às 18h. Entrada franca.
>>Mais informações: 3107 4134
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