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Guerra no Congo é tema de encontro na FD
áfrica

A Faculdade de Direito (FD/UnB) recebe hoje, 24 de outubro, o evento Congo Week – Breaking the silence (Brasil). Trata-se
de uma atividade que acontece em vários países com o objetivo de tornar conhecida a atual situação da guerra na República
Democrática do Congo. O evento conta com debate sobre a história da guerra, suas causas e seus protagonistas. Ao final,
haverá uma palestra com Saul Tourinho Leal sobre Constitucionalismo da esperança na África contemporânea. A atividade
acontecerá no auditório Joaquim Nabuco, na FD, às 18h30.
>>Mais informações: 3107 0700

ESPORTE

SERVIDORES

A Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA/DAC/UnB) convida a comunidade universitária para assistir à final do XVI Torneio de Futsal. A
atividade faz parte da programação realizada em comemoração ao
Mês do Servidor da UnB. Os jogos acontecem hoje, 24 de outubro,
a partir das 12h, na Praça Chico Mendes. Participam da disputa
times de duas categorias: Master na qual jogam os times Cruz de
Malta e Os Traçados, e na Principal, na qual a disputa será entre os
times Garagem e Telefonia. Às 14h, será realizada a cerimônia de
encerramento dos jogos e a premiação das equipes.

O Decanato de Assuntos Comunitários (DAC/UnB) informa
que encerra hoje, 24 de outubro, o prazo para efetuar inscrições destinadas à ocupação de imóveis residenciais da
Fundação Universidade de Brasília (FUB). Poderão concorrer
os servidores do quadro da FUB – docentes e técnico-administrativos –, aqueles em processo final de redistribuição para a
universidade e os servidores em processo final de contratação
para compor o quadro permanente. As inscrições podem ser
feitas com os coordenadores de cada setor.

Prestigie a final do torneio de futsal

>>Mais informações: 3107 6789

MÚSICA

Concerto em
homenagem a
Adolphe Sax

Em comemoração ao Bi-Centenário de Adolphe Sax,
será realizado hoje, 24 de
outubro, Concerto com o saxofonista Anderson Pessoa.
A apresentação - organizada
pelo Departamento de Música (MUS/UnB), pelo Instituto
de Artes, Decanato de Extensão e Universidade Federal
do Rio Grande do Norte - será
às 12h, no auditório do MUS.
>>Mais informações: 3107 1089

Inscrições para ocupações de imóveis

>>Mais informações: 3107 0217 ou www.unb.br/administracao/decanatos/dac/cem.php

SEMINÁRIO

O papel da mídia na promoção de virtudes

Acontece hoje, 24 de outubro, o 13º Seminário Pedagogia das Virtudes. O evento é realizado
pelo Movimento Pedagogia das Virtudes, composto por 50 entidades e organizações da sociedade civil e do governo dentre eles a Universidade de Brasília. O objetivo é discutir e propor
soluções para os problemas que afligem a humanidade. Participa dessa edição o professor da
Faculdade de Comunicação Fernando Paulino. A atividade tem como tema O papel da mídia
na promoção de virtudes. Será às 14h, no auditório da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
>>Mais informações: 3368 5277

COMUNIDADE

Edital para acesso à assistência estudantil

Estudantes de graduação e pós-graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem
concorrer ao edital de Avaliação socioeconômica para acesso aos programas de assistência estudantil
lançado pelo Decanato de Assuntos Comunitários (DAC/UnB). As inscrições podem ser realizadas pela
internet (www.saeweb.unb.br) até 10 de novembro. O login e a senha usados para acessar o sistema
são os mesmos utilizados no MatrículaWeb. Após o acesso, o estudante deverá preencher o formulário,
imprimir e entregá-lo assinado, junto com a documentação exigida nos locais estabelecidos no edital.
>>Mais informações e edital: www.unb.br/administracao/decanatos/dac/

PARTICIPE

ÚLTIMO DIA

No próximo dia 29 de Outubro, a Diretoria de Gestão de Materiais realizará o Leilão presencial de bens inservíveis da Universidade de Brasília. Serão leiloados veículos, móveis, equipamentos
eletrônicos, laboratoriais, entre outros. O evento será realizado
no Centro Comunitário Athos Bulcão, às 10h. O catálogo pode
ser acessado na página www.costanetoleiloeiro.com.

Hoje, 24 de outubro, é o último dia para sugestões de atividades para a Semana universitária 2014. O evento acontecerá de 3
a 8 de novembro, nos quatro campi, e tem como tema Aonde
a UnB que você vê pode te levar. As propostas podem ser sugeridas na página www.semanauniversitaria.unb.br.

Leilão de bens inservíveis da UnB

Semana Universitária recebe propostas

>>Mais informações: 3107 0315

>>Mais informações: 3107 3601
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