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Curso prepara servidores para aposentadoria
servidores

Auxiliar os servidores a construir um projeto de vida que lhes permita desfrutar a aposentadoria com saúde e qualidade de
vida é o objetivo do Curso de educação para aposentadoria Viva-Mais. Organizados pelo Decanato de Gestão de Pessoas (DGP/
UnB), as aulas são destinadas aos servidores técnico-administrativos e docentes da Universidade de Brasília e acontecerão às
terças-feiras, das 14h às 17h, de 26 de agosto a 25 de novembro. Para efetuar a inscrição é necessário enviar e-mail – para
vivamais@unb.br ou vivamaisunb@gmail.com – ou preencher a ficha cadastral e enviar à Coordenadoria de Qualidade de
Vida (Ambulatório II do HUB) – contendo nome, telefone, e-mail, centro de custo, idade e tempo de serviço – até 15 de agosto.
EDITAL

PIBEX abre prazo
para recurso

O Decanato de Extensão
(DEX/UnB) divulga o resultado
provisório do edital nº 5/2014
do Programa Institucional de
Bolsas de Extensão (PIBEX).
Os recursos deverão ser entregues, na Diretoria Técnica de
Extensão (DTE), de 28 a 29 de
julho, das 8h às 12h e das 14h
às 18h. O resultado final será
publicado no dia 30 de julho
e pode ser conferido na página
www.unb.br/administracao/
diretorias/dte/editais.html.
>>Mais informações: 3107 0311 ou
dtedex@gmail.com

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Congresso
de estudos
linguísticos

O prazo para inscrição de
comunicações ou pôsteres
para o I Congresso Internacional de estudos linguísticos
termina no dia 1º de agosto.
O evento será realizado de
18 a 21 de agosto, no auditório do Instituto de Letras
e contará com a participação de palestrantes de universidades brasileiras e do
Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT).
>>Mais informações: lefogunb@
gmail.com

>>Mais informações: 3340 2314

inclusão

Autismo, família, escola e comunidade

A Universidade de Brasília e outros órgãos federais realizam o III Seminário regional: Autismo,
Família – Escola e Comunidade. O evento acontecerá de 6 a 8 de agosto, das 8h30 às 18h, no
auditório do Centro cultural Rubem Valentin, no Cruzeiro. Para participar é necessário efetuar
inscrições até 1º de agosto, no SCS, quadra 2, edifício Anhanguera, sala 311, ou na APAE e
NEAI de Formosa-GO. É necessário levar documento de identidade, CPF e comprovante de
residência. Ao final da atividade haverá entrega de certificado.
>>Mais informações: 8191 6012/ 8238 1079

pós-graduação

Curso preparatório para teste ANPAD

Estão abertas até 31 de julho as inscrições para o curso preparatório para o Teste ANPAD
(exame de proficiência utilizado em processos seletivo de cursos de pós-graduação strictu
sensu e profissionalizantes nas áreas de Administração e Ciências Contábeis). As aulas, destinadas aos servidores da UnB, acontecerão de 18 de agosto a 19 de setembro, às segundas e
sextas-feiras, das 14h às 18h. Interessados devem procurar a Coordenadoria de Capacitação/
PROCAP – subsolo da Reitoria, sala BSS 23/17.
>>Mais informações: 3107 0302

CAPACITAÇÃO

Inscrições abertas para curso destinado a servidores

A Coordenadoria de Capacitação/PROCAP informa que estão abertas, até 1º de agosto, as inscrições para o curso a distância Elaboração de conteúdo impresso para EaD. Ao final das aulas, os
servidores estarão preparados para conhecer os conceitos norteadores da elaboração de conteúdos para EaD e saberão utilizar as ferramentas e técnicas de desenho instrucional na produção
do material didático. Para participar é necessário ter experiência em educação a distância, como
aluno ou tutor, e titulação de especialização ou mestrado. As aulas serão realizadas de 18 de
agosto a 21 de setembro. As inscrições devem ser feitas na página https://docs.google.com/
forms/d/1FU3TsQQ-Brzv_1fxk53zxalrIIEkLDXzZ1ofDJOCrWY/viewform?usp=send_form.
>>Mais informações: 3107 0443

RESULTADO

Programa bolsa Atleta Universitário

A Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA/DAC/UnB) informa que está disponível na página
www.dea.unb.br o resultado preliminar do edital Programa Bolsa Atleta Universitário (PBA/UnB).
>>Mais informações: 3107 6796

INFORME – O Restaurante Universitário comunica aos usuários que os serviços serão paralisados em virtude da transição da
empresa responsável pelo fornecimento das refeições. A interrupção nos campi Gama, Ceilândia e Fazenda Água Limpa teve início
no último dia 26. Já no Darcy Ribeiro o início será em 1º de agosto. A previsão de retomada dos serviços é para 11 de agosto.
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