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Evento discute questão agrária
18 ANOS DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Em memória aos 18 anos do massacre de Eldorado dos Carajás - completados em 17 de abril - a Universidade de Brasília promove a I Jornada Universidade, Reforma Agrária e Projeto de Nação A atividade reúne referências do movimento agrário no
Brasil, como João Pedro Stédile (MST) e Gerson Teixeira (Abra) e a pesquisadora Ana Ester Cecêna, da Universidade Nacional
Autônoma do México (Unam). O evento ocorre entre os dias 22 e 24 de abril, das 8h30 às 17 h, no Auditório I do Instituto
de Biologia. Também haverá uma feira de produtos orgânicos e uma mostra de vídeos e fotografias no Ceubinho. A jornada
é organizada por grupos de pesquisa vinculados à UNB, em parceria com a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) e o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).

.

>>Mais informações: 9983 8339 ou 9922 2922

DPP oferece oportunidades para estudantes e professores
PESQUISA

O Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPP) lançou três editais de apoio a pesquisadores da UnB. O primeiro, edital
01/2014, tem por objetivo apoiar a publicação de artigos em periódicos científicos e livros. O segundo, edital PIBIC/CNPq,
prevê benefícios para estudantes de graduação inseridos em atividades de pesquisa. Já os professores credenciados em
programas de pós-graduação poderão receber suporte financeiro por meio do edital PIBITI/CNPq. No total, os três certames
oferecem até R$ 7,9 mil em recursos.
>>Mais informações: visite as páginas do DPP http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/editaisdpp.html e do Proic http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/dific/croedires.html.

Docente da Rice University ministra conferências
LINGUÍSTICA

O Núcleo de Tipologia Linguística promove a partir desta terça-feira, 22 de abril, às 16h, uma
série de conferências com o professor do Departamento de Linguística da Rice University de
Houston (USA) Masayoshi Shibatani. Um dos grandes nomes da linguística na atualidade, Shibatani falará sobre temas de suas pesquisas mais recentes. As atividades estão programadas
para acontecer na sala de reunião do Instituto de Letras. As palestras serão proferidas em inglês.
>>Mais informações: 3107 7099

Grupo lança curso sobre alimentação adequada
NUTRIÇÃO

A Rede Ideias na Mesa - uma parceria entre o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar
e Nutrição (OPSAN/UnB) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
- lança o curso Educação alimentar e nutricional: uma estratégia para a promoção do direito
humano à alimentação adequada. O curso, gratuito e a distância, é destinado a profissionais
que atuam no programa Bolsa Família e aos interessados no assunto. A carga horária é de
30h. O acesso pode ser feito pela página www.ideiasnamesa.unb.br
>>Mais informações: 3107 1817

Objetos perdidos podem ser retirados no RU
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

A direção do Restaurante Universitário (RU) informa que reuniu diversos objetos perdidos dos
usuários do restaurante. Entre eles encontram-se cartões de bancos, carteirinhas estudantis,
carteiras de motoristas e de identidades, além de casacos, livros, guarda-chuvas e cadernos. Para recuperação do objeto, é necessário realizar a descrição, com o máximo de características, ao servidor responsável pelo setor de achados e perdidos. O atendimento será feito das
8h às 18h, na Direção do RU, no 4º andar. A lista completa dos objetos está na página abaixo.

>>Mais informações: www.ru.unb.br/images/Edital%201_2014%20achados%20e%20perdidos.pdf  
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Revista aceita
trabalhos
CIÊNCIA POLÍTICA

A Revista Brasileira de Ciência Política, do Instituto
de Ciência Política (IPOL/
UnB), está com chamada
de trabalhos para as edições de números 15, 16 e
17. Os temas da revista são
respectivamente: Justiça;
Feminismo e antirracismo; e
Política e trabalho. Os textos
para a edição de nº 15 serão
aceitos até 31 de maio com
publicação em outubro. Os
da revista de nº 16 serão
aceitos até 30 de setembro
para veiculação em fevereiro
de 2015. Já a edição de nº
17 aceita trabalhos até 31
de janeiro de 2015 para publicação em junho de 2015.
Além dos temas determinados, a revista aceita artigos e
resenhas com temática livre.
>>Mais informações: www.scielo.
br/revistas/rbcpol/pinstruc.
htmou rbcp@unb.br
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