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Professores discutem gestão documental
QUARTAS ARQUIVÍSTICAS

O Ciclo de palestras Quartas Arquivísticas, organizado pelo Centro de Documentação (Cedoc/UnB), será realizado hoje, 19 de
junho. Com o tema Inteligência competitiva e gestão documental, a palestra será ministrada pelos professores Rogério Henrique
de Araújo Júnior e Renato Tarciso Barbosa de Sousa, ambos da Faculdade de Ciências da Informação (FCI/UnB). Quartas arquivísticas propicia um ambiente de reflexão contínua, troca de ideias e inspiração para aprimorar as atividades arquivísticas,
por meio de palestras e minicursos. O evento é gratuito, aberto à comunidade e não exige inscrições prévias. Será às 14h30,
no auditório do Cedoc (edifício Multiuso 1, bloco B, 1º andar). O projeto será realizado mensalmente, em uma quarta-feira, com
temas voltados para a atividade arquivística.
>>Mais informações: 3107 5801/ 3107 5864

BIOLOGIA

Estresse oxidativo em animais

O Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular (PPG-BIOMOL/UnB) organiza hoje, 19 de junho, a palestra Respostas
de animais às flutuações selvagens na disponibilidade de oxigênio – revendo o conceito de preparação para o estresse oxidativo.
Marcelo Hermes Lima, professor do Departamento de Biologia Celular (CEL), será o palestrante. Às 11h, no auditório 4 do
Instituto de Ciências Biológicas (IB). A palestra é aberta a todos.
>>Mais informações: 3107 2904/ 2902

Américas

Desigualdades é tema de evento

O Seminário de Sociologia, organizado pelo Programa de
Pós-Graduação em Sociologia (PPG-SOL/UnB) traz a palestra
Os efeitos das desigualdades regionais sobre a desigualdade
interpessoal de renda no Brasil, Estados Unidos e México. O
evento acontece hoje, 19 de junho, às 15h, na sala de defesas do Departamento de Sociologia (ICC Norte, sala 401,
sobreloja). Pedro Souza, do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), irá discutir os efeitos das desigualdades de
renda entre os países citados.
>>Mais informações: 3107 7325

LINGUÍSTICA

Palestra aborda aquisição de língua

A língua I do brasileiro letrado é o título da palestra a ser
proferida pela professora Mary Kato, às 10 horas do dia 20,
quinta-feira, no auditório da Reitoria. Um dos nomes mais
importantes da Linguística no Brasil, Kato é doutora em Linguística pela USP e docente aposentada do programa de pós-graduação em Linguística da Unicamp. Linguista renomada,
é autora e co-autora de diversos livros nas áreas de Sintaxe
e de Aquisição de Línguas, além de ter inúmeras publicações
em teoria e análise gramatical. O evento, aberto a todos, é
uma organização do Projeto Pro-docência Letras e dispensa
inscrições prévias.

JUDICIÁRIO

Uso e investimento em capital jurídico

O Instituto de Ciências Políticas (IPOL) recebe hoje, 19 de junho, o Ciclo de seminário de pesquisa com o tema A tragédia do
Judiciário: subinvestimento em capital jurídico e sobreutilização
do Judiciário. Ivo Teixeira, da Universidade Católica de Brasília
(UCB), falará sobre o tema, que foi sua tese de doutorado
pela UnB, e explicará a falta de interesse dos magistrados
em investir em capital jurídico. Às 17h, no auditório do IPOL
na Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
>>Mais informações: 3307 3947

CINEMA

História e cultura de Portugal na tela

A terceira semana da mostra de filmes, organizado pelo Cinema da Casa da Cultura da América Latina (CineCAL), exibe
hoje e amanhã, 19 e 20 de junho, filmes que contam a história
e a cultura de Portugal. A mostra será realizada durante o mês
de junho sempre às 12h30, no auditório da CAL (SCS, quadra
4, edifício Anápolis). Confira:
Hoje, 19 de junho – O crime do padre Amaro (México/Espanha,
2002, 118 minutos, 16 anos);
Amanhã, 20 de junho – A selva (Brasil, 2002, 104 minutos,
16 anos).
>>Mais informações: 3321 5811

>>Mais informações 31077099 ou 7100

SEMINÁRIO

Ergonomia e psicodinâmica do trabalho

A UnB recebe nos dias 8 e 9 de julho a II Jornada de ergonomia e psicodinâmica do trabalho organizada pela Faculdade de
Tecnologia (FT). A programação inclui uma conferência internacional, uma nacional, quatro mesas redondas e três oficinas
com convidados nacionais e internacionais. O evento é voltado para professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação nas áreas de Tecnologia, Gestão, Saúde e demais interessados. As inscrições podem ser feitas pelo site www.
ergoepsicod.org.
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