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Exposição e lançamento de livro sobre a Antártica
BIBLIOTECA CENTRAL

Tem início hoje, 1º de dezembro, a exposição Antártica. A mostra é fruto da expedição realizada em 2011 pelo projeto Museu
Virtual de Ciência e Tecnologia da UnB, cujo objetivo é a divulgação científica da pesquisa brasileira realizada na Antártica. As
fotos expostas são dos fotógrafos João Barbosa e Weimer Carvalho, que participaram da viagem. Durante o evento será lançado
o livro A incrível viagem do Tio Max à Antártica. A Biblioteca Central sediará a exposição, que tem abertura marcada para às 19h.
>>Mais informações: gilberto.lacerda.santos@gmail.com

SAÚDE

Jairo Bauer
esclarece dúvidas
sobre Aids

A Fiocruz Brasília realiza
hoje, 1º de dezembro, o
debate Por que a Aids cresce
entre os jovens?. A atividade
contará com a participação
de Jairo Bouer - médico
psiquiatra especializado em
sexualidade, escritor e apresentador – que mediará o
evento. No debate será abordado o assunto de maneira
simples e descontraída. O
objetivo é conscientizar jovens e adolescentes sobre
a prevenção e esclarecer
dúvidas sobre o vírus e a
doença. Será no auditório da
instituição, de 9h as 11h30.
As inscrições podem ser feitas na página abaixo.
>>Mais informações: www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/

CICLO DE DIÁLOGOS

Aprendizagem e inovação é tema

Os decanatos de Ensino de Graduação, de Extensão e de
Pesquisa e Pós-Graduação convidam para o Ciclo de Diálogos - Aprendizagem e Inovação Social. Nesta edição, a atividade promoverá a reflexão sobre a práxis na formação dos
estudantes, os desafios para a formação do docente da UnB
e a cooperação entre universidade, governo e comunidade.
O encontro visa compartilhar as experiências e fortalecer as
ações institucionais para criação do Centro de Aprendizagem
e Inovação Social (CAIS) da UnB no Paranoá e Itapoã. O evento
acontece hoje e amanhã, 1º e 2 de dezembro, às 16h, no
Memorial Darcy Ribeiro.
>>Mais informações: 3107 0259

MÚSICA

Banda toca
Audioslave no
Anfi 9

As turmas da disciplina Prática de Conjunto, do Departamento de Música, farão hoje,
1º de dezembro, apresentação da banda Audioslave. No
local, será tocado, na íntegra, um dos discos da banda.
O musical, aberto ao público,
será às 12h, no Anfiteatro 9,
ICC Sul. Entrada franca.
>>Mais informações: 3107 1087

SEMINÁRIO

Pesquisa em design, tecnologia e sociedade

O Departamento de Desenho Industrial e o Programa de Pós-Graduação em Design da UnB
convidam para o I Seminário de Pesquisa em Design, Tecnologia e Sociedade. A atividade acontece nesta segunda e terça-feira, 1º e 2 de dezembro, no auditório da Reitoria. No evento de
abertura será comemorado os 25 anos do curso de Desenho Industrial. Também será lançada
a revista Design, Tecnologia e Sociedade e o livro Design sem Designer. No dia 1º, a atividade
tem início às 16h. Já no dia 2 será às 8h30, com a abertura de inscrições.
>>Mais informações: 3107 6379

MOSTRA

SAXOFONE

Irã: o coração da Ásia

O Centro de Excelência em Turismo (CET) promove nesta quarta-feira, 3 de dezembro, a
exposição Irã: o coração da Ásia. A mostra é realizada em parceria com a Embaixada do Irã e
terá a exibição de filmes, objetos artesanais e comidas típicas do país. A visitação pode ser
feita das 10h às 22h, no CET.
ELEIÇÕES 2014

>>Mais informações: 3107 5955

Relações entre mídia, juventude e política

O Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política (NEMP), da Faculdade de Comunicação (FAC),
realiza, no dia 5 de dezembro, o seminário Eleições presidenciais 2014: mapeando as relações
entre mídia, juventude e política. A professora Liziane Guazina, coordenadora do NEMP, e os
bolsistas de Iniciação Científica Jamille Racanicci e Vitor Sales ministrarão a palestra. A atividade acontecerá na sala 2 da FAC, das 14h às 16h.
>>Mais informações: 3107 6521
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siga-nos

Evento celebra
nascimento de
Adolphe Sax

Em comemoração aos 200
anos de nascimento de Adolphe Sax, o saxofonista Pedro
Bittencourt fará apresentações de Master Class hoje e
amanhã, 1º e 2 de dezembro. No dia 1º será das 14h às
18h e no dia 2, das 16h às 18h.
Os musicais acontecerão no
Departamento de Música.
Entrada franca.
>>Mais informações: 3107 1087
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