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Fique atento às novas regras de reintegração
ADMISSÃO

A partir de janeiro de 2015 passa a valer as novas regras para reintegração de estudantes, aprovada pela Câmara de Ensino
de Graduação (CEG). A solicitação deixa de ser realizada em fluxo contínuo e passa a obedecer a um cronograma definido em
edital, e serão permitidas, no máximo, duas reintegrações. O Decanato de Ensino de Graduação publicará, em cada semestre
letivo, um edital com as regras. O primeiro tem previsão de sair em 2 de março. O pedido deve ser feito nos Postos de Atendimento da Secretaria de Administração Acadêmica. As mudanças aprovadas pela CEG estão disponíveis na página www.unb.
br/administracao/decanatos/deg/downloads/cao/intrucao_normativa_2014.pdf
>>Mais informações: 3107 0259/ 3107 0491

INSCRIÇÕES ABERTAS

QUÍMICA

UnB Idiomas oferece Curso de Verão 2015

Estão abertas, até 8 de janeiro, as inscrições para o Curso de Verão 2015 do UnB Idiomas. As
aulas, distribuídas em todos os campi da universidade e no Setor Comercial Sul, têm início
em 12 de janeiro e seguem até 11 de fevereiro. O programa ofertará cursos de espanhol,
inglês, alemão, italiano e japonês do nível básico ao avançado, além de preparatório para o
TOEFL. Podem se inscrever alunos regulares, docentes, servidores técnico-administrativos e
comunidade externa. Para quem deseja ingressar a partir do nível básico 2 é obrigatório teste
de nivelamento. Técnico-administrativos e docentes podem concorrer a bolsas de estudos. Os
critérios estão disponíveis na página www.dgp.unb.br.
>>Mais informações: www.unbidiomas.unb.br

ALIMENTAÇÃO

Confira funcionamento do RU durante as férias

No período de férias acadêmicas, o Restaurante Universitário (RU) passa a ter o seu horário
de funcionamento alterado. No campus Darcy Ribeiro, o RU não funcionará nos dias 24, 25,
31 de dezembro e 1º de janeiro. Já no campus UnB Ceilândia não haverá refeições até 4 de
janeiro e de 15 de fevereiro a 8 de março. De 5 de janeiro a 14 de fevereiro, o restaurante
estará aberto somente para o almoço. No campus UnB Gama e na Fazenda Água Limpa, o RU
ficará fechado até 8 de março. Nos campi de Ceilândia, Gama e na Fazenda Água Limpa, as
atividades serão retomadas em 9 de março.
>>Mais informações: 3107 1072

UnB IDIOMAS

Bolsas para servidores nos cursos semi-intensivos

Servidores da Universidade de Brasília podem participar da seleção de bolsas para Cursos
Semi-Intensivos A do UnB Idiomas. As aulas tem início em 19 de janeiro e seguem até 16 de
março para os idiomas espanhol, francês, inglês, japonês, alemão e italiano. O servidor que
foi beneficiário de bolsa no segundo semestre de 2014 e pretende renová-la pode formalizar
seu pedido de 22 a 31 de dezembro. As matrículas novas devem ser feitas de 1º a 15 de
janeiro. O teste de nivelamento é obrigatório para quem deseja ingressar no UnB Idiomas a
partir do nível Básico 2.
>>Mais informações: www.unbidiomas.unb.br/

GRADUAÇÃO

Justificativa para ausência do Enade

Os graduandos convocados que deixaram de comparecer ao Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade), aplicado em 23 de novembro, podem pedir dispensa da avaliação. As regras
para apresentar a justificativa constam na Portaria 584, publicada no Diário Oficial da União. O
pedido deve ser entregue à coordenação do curso até 30 de janeiro. É importante destacar que
aqueles que não preencheram o questionário estão em situação irregular junto ao Enade 2014.
>>Mais informações: 3107 0500
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siga-nos

Inscrições abertas
para mestrado e
doutorado

O Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) está
com inscrições abertas para
o mestrado e doutorado. As
inscrições devem ser feitas
até 16 de janeiro na Secretaria do PPGQ, no Instituto de
Química, das 10h às 12h e das
14h às 17h. São oferecidas 25
vagas para o mestrado e 15
para o doutorado.
>>Mais informações:
www.ppgq.unb.br/pt/

MATRÍCULA

Universidade tem
atividades nas
férias

Mais de 180 disciplinas estão
disponíveis para estudantes
regulares de graduação e
pós-graduação nos meses
de janeiro e fevereiro. As matérias podem ser visualizadas
somente no sistema Matrícula
Web – https://matriculaweb.
unb.br/matriculaweb/ – onde
será feita a primeira etapa do
período de matrículas, que
vai até 28 de dezembro. As
aulas acontecerão de 5 de
janeiro a 14 de fevereiro,
em três campi da instituição
– Darcy Ribeiro (Plano Piloto),
Ceilândia e Planaltina. Os
alunos dos polos de educação
a distância também terão
acesso às atividades.
>>Mais informações: 3107 3300

facebook.com/universidadedebrasilia

twitter.com/unb_oficial

