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Profissão de catadores de recicláveis em debate
INCLUSÃO

A Universidade de Brasília em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e com a Secretaria-Geral da
Presidência da República promovem 1º Encontro nacional conhecimento e tecnologia: Inclusão socioeconômica de catadores
(as) de materiais recicláveis. De hoje, 20, até 22 de agosto, o evento objetiva discutir tecnologias de gestão e de tratamento
de resíduos sólidos urbanos que operem com a inclusão de catadores de materiais recicláveis. Será às 8h, na Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC/UnB).

>>Mais informações: 3107 1077 ou diversidade@unb.br

LANÇAMENTO

Obra discute
comunicação
organizacional

Professores da Faculdade
de Comunicação (FAC/UnB)
publicam hoje, 20 de agosto,
o livro Muito além dos meios:
comunicação organizacional,
desafios e interfaces. O evento
– realizado pela Editora Universidade de Brasília – será às
18h, na livraria Universidade
do Centro de Vivência – ao
lado do Banco do Brasil.
>>Mais informações: 3107 6521

MÚSICA

Participe
do aulão da
Serenata de Natal

A equipe de regentes da
Serenata de Natal organizou
para o público externo e interno à UnB o Aulão da Serenata
de Natal. A apresentação é
gratuita e acontecerá hoje,
20 de agosto, das 12h30 às
13h30, na entrada do ICC Sul.
>>Mais informações:
www.serenatadenatal.org/

INTERCÂMBIO

Último dia para seleção de estudantes

Interessados em estudar no exterior têm até hoje, 20 de agosto, para fazer a submissão ao
Programa de intercâmbio internacional em universidades estrangeiras conveniadas à UnB no
1º semestre de 2015. Para participar, o aluno deve ter no mínimo 40% e no máximo 90% dos
créditos exigidos, e ter Índice e Rendimento Acadêmico (I.R.A) igual ou superior a 3,5000. As
inscrições podem ser feitas das 8h às 18h, no INT – prédio da Reitoria, sala BSS 42, subsolo.
>>Mais informações: www.int.unb.br/images/Convoca%C3%A7%C3%A3o_105.pdf

SERVIDORES

Curso prepara para atuar em comissões

A Coordenadoria de Capacitação (PROCAP/UnB) informa que a Controladoria Geral da União
(CGU) oferece aulas sobre Processo Administrativo Disciplinar (PAD) – Formação para membros de comissões/2014. Há disponibilidade de quatro turmas para Brasília, as de número 5,
6, 16 e 19. As atividades serão realizadas na Escola Superior de Administração Fazendária
(ESAF). Os interessados devem efetuar inscrições na página www.esaf.fazenda.gov.br/todos_os_eventos?tipo=presencial.
>>Mais informações: 3107 0302 ou procap@unb.br

ESPORTE

Inscrições abertas para seletiva JUBs

A Atlética da Universidade de Brasília (AAAUnB) e a Diretoria de Esporte , Arte e Cultura (DEA/
DAC/UnB) informam que estão sendo feitas as submissões para a seletiva Jogos Universitários
Brasileiros (JUBs) 2014. As competições acontecem nas seguintes modalidades: atletismo,
basquete, ginástica rítmica, futsal, handebol, judô, natação, tênis, voleibol, vôlei de praia e
xadrez. A inscrição deve ser feita até 22 de agosto, na DEA – ICC Sul, sala AT 201, das 8h às
12h e das 14h às 18h. Na ocasião, o atleta deve entregar a cópia do RG e CPF, duas fotos 3x4,
declaração de aluno regular, atestado médio e cadastro no sistema FESU/CBDU.
>>Mais informações: 3107 6790

CIÊNCIA POLÍTICA

EVENTO

A Revista Brasileira de Ciência Política, do Instituto de Ciência
Política (IPOL/UnB), está com chamada de textos aberta para
as edições de números 16 e 17. Os temas são respectivamente:
Feminismo e antirracismo; e Política e trabalho. Os artigos serão
aceitos até 30 de setembro para a edição de nº 16 – veiculação
em fevereiro de 2015 – e até 31 de janeiro de 2015 para a
de nº 17 – publicação em junho de 2015. Além dos assuntos
determinados, o periódico aceita produções com temática livre.

 Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea
O
(UnB/CNPq) organiza no dia 25 de agosto a II Jornada de
literatura afro-brasileira contemporânea, que está com inscrições abertas por meio da página http://goo.gl/cQgxoM. A
atividade reunirá escritores e pesquisadores que discutem as
manifestações contemporâneas da literatura negra no Brasil,
abrindo um espaço de diálogo para tratar dos problemas da
autoria, da perspectiva, da linguagem e da recepção.

Periódico aceita trabalhos

>>Mais informações: www.scielo.br/revistas/rbcpol/pinstruc.htm ou rbcp@unb.br
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Literatura negra no Brasil

>>Mais informações: www.facebook.com/events/506758769456399/
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