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DCE organiza recepção a estudantes
SEMANA DO CALOURO

O Diretório Central dos Estudantes (DCE/UnB) preparou uma série de atividades para recepcionar calouros e veteranos. A
Semana do calouro acontecerá nos quatro campi com início hoje, 10 de março, até 21 de março. Como parte da programação
haverá apresentações musicais e de dança, curso de defesa pessoal, esportes, exposições, debates e doação de sangue. A
recepção aos calouros está prevista para acontecer às 14h do dia 10, nos campi UnB Planaltina, UnB Ceilândia e UnB Gama. A
recepção no campus Darcy Ribeiro será na sexta-feira, 14 de março, junto com o evento Boas Vindas no Centro Comunitário.
>>Mais informações: 3107 6302

DOCE DESAFIO

VIVA MAIS!

O programa Doce Desafio oferece créditos acadêmicos em
extensão ou em disciplinas e bolsas para estudantes de todas
as áreas de graduação da UnB e de outras instituições. Os
estudantes interessados devem atuar em pelo menos três
turnos nas cidades que recebem o programa ou na UnB, com
carga horária mínima semanal de 4h para disciplina e até
12h para bolsas e créditos. Os alunos serão orientados por
professores de diferentes áreas e participarão de estudos,
pesquisas, eventos, cursos, além de atendimento à população
diabética. As matrículas poderão ser feitas pela página www.
docedesafio.org.br ou pelo email docedesafio@gmail.com.

O Viva Mais! Programa de preparação para aposentadoria da
UnB está com inscrições abertas até 10 de março, para adesão de novos servidores. O projeto é uma iniciativa da Coordenadoria de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida (CASQV/
UnB) e objetiva preparar o servidor para enfrentar a transição
da aposentadoria com tranquilidade. Serão realizados 13
encontros semanais, no prédio da Fiocruz, às terças-feiras
à tarde ou às quartas-feiras pela manhã, com início em 18
de março e término em 11 de junho. Interessados devem
encaminhar e-mail para vivamaisunb@gmail.com com nome
completo, telefone e matrícula.

Abertas oferta de bolsas e créditos
acadêmicos

>>Mais informações 3107 2556

INSCRIÇÕES ABERTAS

Curso aborda inovação em redes de
saúde

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
(FACE/UnB) sedia o curso de extensão Gestão e inovação de
processos críticos em organizações de serviço (GIOS) com ênfase nas redes de saúde e os hospitais em particular. As aulas
tem início em 12 de março e vão até 9 de julho, sempre as
quartas-feiras, das 8h às 10h. As inscrições devem ser feitas
até 10 de março no endereço abaixo.
>>Mais informações: http://giosunb.blogspot.com.br/

INTEGRAÇÃO

UnB oferece curso para novos
servidores

O Decanato de Gestão de Pessoas (DGP/UnB) convoca os
novos servidores para participarem, entre os dias 17 a 26 de
março, do curso Integração de novos servidores. A participação é obrigatória e a ausência injustificada será considerada
falta ao serviço. O curso será realizado no auditório do Centro
Internacional de Física da Matéria Condensada (CIFMC), no
prédio Multiuso II, das 8h30 às 18h.
>>Mais informações: 3107 0250
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Programa prepara o servidor para
aposentadoria

>>Mais informações: 3307 3361

CIÊNCIA POLÍTICA

Chamada aberta para artigos e resenhas

A Revista Brasileira de Ciência Política, do Instituto de Ciência
Política (IPOL/UnB), está com chamada de trabalhos aberta
para a edição de número 15, cujo tema é Justiça. Os textos
serão aceitos até 31 de maio para publicação em outubro.
Além do assunto principal, a revista aceita trabalhos com
temática livre.
>>Mais informações: www.scielo.br/revistas/rbcpol/pinstruc.htm ou
rbcp@unb.br

PALESTRA

Uso das tecnologias inovadoras no
trabalho

A Coordenadoria de Capacitação (Procap) organiza no próximo dia 11 de março a palestra Tecnologias inovadoras para
a educação no trabalho. O evento é destinado a servidores
docentes e técnico-administrativos e será ministrado por
Andreia Torres, mestre pela UnB. A palestra é importante
para que os servidores se atualizem sobre o uso das novas
tecnologias de informações e comunicação e aprofundem o
conhecimento e interesse na Educação a Distância (EAD).
A palestra será das 14h às 16h, no auditório do Instituto de
Psicologia, sala AT-141, ICC Sul.
>>Mais informações: 3107 0302 ou procap@unb.br
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