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Processos seletivos para qualificação internacional
TURISMO

O Ministério do Turismo e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgaram, nesta semana,
os editais do Projeto de Qualificação Internacional para estudantes brasileiros de Turismo e/ou Hospitalidade interessados em
realizar cursos de capacitação em escolas de excelência no Reino Unido e na Espanha. As inscrições vão até às 17h do dia 31
de julho e devem ser feitas por meio de formulário publicado na página da Capes (http://inscricaomtur.capes.gov.br). Serão
concedidas 110 bolsas de estudo – 60 para estudar na Espanha e 50 para o Reino Unido – aos alunos com a pontuação mais
alta e devidamente aprovados no processo seletivo.
>>Mais informações: 2023 8293 ou bolsa@turismo.gov.br

MEDICINA

INTERNACIONAL

A Universidade de Brasília
recebe esta semana a 44ª
edição do Encontro Nacional
dos Estudantes de Medicina
(Ecem), com o tema Inventando o Brasil que queremos,
uma menção a Darcy Ribeiro
– antropólogo, educador e
fundador da UnB. As atividades ocorrem entre os dias 23
e 31 de julho na Faculdade
de Saúde do campus da Asa
Norte. O evento contará com
mesas-redondas, painéis,
apresentação de trabalhos
científicos, mini-cursos, oficinas, debates, vivências e
conferências, além de atividades culturais.

O embaixador da Tailândia no Brasil, Pitchayaphant Charnbhumidol, fará uma visita de cortesia
à UnB na próxima segunda-feira 21 de julho. Às 14h30, o diplomata receberá a comunidade
acadêmica no Salão de Atos da Reitoria, onde será feita a doação de livros tailandeses para
a instituição brasileira. Todos os acadêmicos estão convidados a participar.

UnB sedia 44º ECEM

Representante da Tailândia visita a universidade

>>Mais informações: 31070465

EXPOSIÇÃO

Museu dos Correios recebe acervo da CAL

Litografia, xilogravura e xilografia podem ser conferidas na exposição CAL – Gravuras do Acervo, realizada pela Casa da Cultura da América Latina da UnB (CAL) e o Museu Nacional dos
Correios. A mostra segue até o dia 27 de julho e traz uma seleção com obras de cerca de 30
artistas. Fazem parte da exposição trabalhos de gravadores como Anna Bella Geiger, Farnese
Andrade, Fayga Ostrower, Alfredo Volpi, Marcello Grassmann e Cícero Dias, Maciej Babinski,
Glênio Bianchetti, Léo Dexheimer, Francisco Galeno, Helena Lopes, do artista cubano Tomás
Sánchez e da mexicana Graziela Iturbide. As visitações acontecem de terça a sexta-feira – das
10h às 19h – e aos sábados, domingos e feriados – das 12h às 18h – no Museu Nacional dos
Correios (SCS quadra 4, Bloco A – Edifício Apolo). Entrada franca.
>>Mais informações: 32135076

CIÊNCIA POLÍTICA

LANÇAMENTO

Periódico aceita trabalhos

A Revista Brasileira de Ciência Política, do Instituto de Ciência Política (IPOL/UnB), está com
chamada de trabalhos aberta para as edições de números 16 e 17, com os temas Feminismo e
antirracismo; e Política e trabalho, respectivamente. Os textos para a 16ª edição 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.htm ou rbcp@unb.br

PÓS-GRADUAÇÃO

Página reúne agenda de defesas

A programação das bancas de dissertações de mestrado e de teses de doutorado dos estudantes da Universidade de Brasília está reunida na página UnB Ciência. A lista está na área
Agenda de Defesas, localizada no canto direito da tela. As apresentações estão separadas por
dia e horário. Ainda há a possibilidade de verificar o nome dos professores que irão compor a
banca avaliadora e quem é o docente responsável pela orientação. A consulta pode ser feita
pela página www.unbciencia.unb.br.
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siga-nos

Museologia em
revista

A quarta edição de Museologia & Interdisciplinaridade,
do Curso de Museologia –
vinculado à Faculdade de Ciências da Informação (FCI/
UnB) –, está disponível para
leitura na página www.seer.
bce.unb.br/index.php/museologia/index. A publicação é
semestral e promove a divulgação de artigos, pesquisas
e enfoques para a produção
de conhecimento na área de
Museologia.

facebook.com/universidadedebrasilia

>>Mais informações: 3107
2609/2613

twitter.com/unb_oficial

