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Abordagens experimentais no estudo das emoções
WORKSHOP

A Universidade de Brasília recebe hoje, 22 de outubro, o workshop Abordagens experimentais no estudo das emoções. O evento
objetiva divulgar descobertas sobre o estudo das emoções. Serão discutidas as próximas tendências em métodos e tecnologias de
pesquisa científica nessa área que é de enorme interesse social e econômico. A atividade é destinada aos pesquisadores com experiência ou interesse no assunto, aos alunos dos cursos de pós-graduação que atuam na área de neurociências e comportamentos e
aos profissionais da saúde interessados em pesquisa científica em saúde mental. Será na Fiocruz, prédio educacional, sala 8, às 9h.
>>Mais informações: www.facebook.com/events/758265464240593

SEMINÁRIO

Conservação da biodiversidade das comunidades amazônicas

O Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural (PPG-MADER/
UnB) realiza hoje, 22 de outubro, o seminário Diálogos e dissensões entre ciência e tradição:
conservação da biodiversidade e invisibilização dos modos de vida das comunidades caboclas
amazônicas na Flona Tapajós. A palestrante convidada é a professora Ana Tereza Reis, da Faculdade de Educação. O evento será realizado no auditório da Unidade de Ensino e Pesquisa
(UEP), do campus de Planaltina, às 16h.
>>Mais informações: 3107 8015

ANTROPOLOGIA

Um comentário xinguano sobre o dom

A edição de hoje, 22 de outubro, dos Seminários do Departamento de Antropologia (DAN/UnB)
traz para debate o tema Maestria e invenção: um comentário xinguano sobre o dom. Antônio
Guerreiro Júnior, do Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena da UNICAMP, é o palestrante
convidado. A atividade tem início às 16h, na sala de aulas da pós-graduação do DAN.
>>Mais informações: 3107 7298

INSCRIÇÕES

Saúde do
trabalhador

Estão abertas as inscrições
para a Roda de conversa –
Retratos da saúde na UnB:
qual é o seu lugar? e para
a Oficina sobre saúde mental
no trabalho. As atividades
são uma iniciativa do Decanato de Gestão de Pessoas e
acontecem em comemoração
ao Mês do Servidor. A roda
de conversa será realizada
no dia 29 de outubro, em
duas turmas: das 9h às 12h
ou das 14h às 17h. A oficina
acontecerá no dia 31 de outubro, das 9h às 12h. As duas
atividades serão sediadas no
auditório do IP – ICC Sul, sala
BT 141. As inscrições devem
ser feitas até 27 de outubro, pelo e-mail dgpcqv@
unb.br com nome completo,
matrícula, lotação e telefone.
>>Mais informações: 3340 2314

PERIÓDICO

Lançamento
revista da
arquitetura

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UnB)
lança hoje, 22 de outubro,
a ARQUI revista da FAU. O
periódico abordará a documentação da produção
arquitetônica da FAU veiculada na mídia impressa e
o trabalho produzido pelos
alunos. O lançamento será
no auditório da FAU, no ICC
Norte, às 10h.
>>Mais informações: 3107 6630

PRORROGADAS

Candidaturas para Conselho Superior da Finatec

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) informa que foi prorrogado o prazo para recebimento das propostas de candidatura para compor o Conselho Superior
da fundação. As inscrições podem ser feitas até hoje, 22 de outubro, na própria Finatec. A
eleição ocorrerá no dia 3 de novembro. Os cargos não são remunerados e os conselheiros têm
mandato de dois anos. Os interessados devem encaminhar carta, acompanhada de curriculum
vitae, protocolada na Sede da Finatec - L3 Norte.
>>Mais informações: 3348 0457

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Saiba mais sobre certificação e assinatura digital

Certificação e assinatura digital: aplicação em documentos eletrônicos é o tema dessa edição
do projeto Quartas Arquivísticas 2014. A palestra acontecerá hoje, 22 de outubro, às 14h30,
no auditório da Reitoria. O evento, gratuito e aberto à comunidade acadêmica, contará com
a presença de Pedro Paulo Lemes Machado, André Garcia, Wilson Roberto Hirata e Pedro
Pinheiro Cardoso, todos do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).
>>Mais informações: 3107 5801

MÊS DO SERVIDOR

Qualidade de vida e bem estar na UnB

A Faculdade UnB Gama recebe hoje, 22 de outubro, as atividades em comemoração ao Mês
do Servidor 2014. No evento, haverá aferição de glicemia e pressão arterial, medição do IMC,
campanha contra dengue, divulgação dos exames periódicos de saúde, oferta da prática de
Reiki e orientações em saúde, além de palestras sobre acidentes de trabalho, higiene vocal e
alcoolismo. O evento, destinado aos servidores, tem início às 9h.
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>>Mais informações: 3107 6423
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