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Noções básicas de primeiros socorros
CAPACITAÇÃO

Estão abertas as inscrições para o curso Noções básicas de primeiros socorros, a ser ministrada por profissionais do Grupamento de Atendimento em Emergência Pré-Hospitalar (GAEPH) do Corpo de Bombeiros do DF (CBDF). As aulas – destinadas
a servidores técnico-administrativos e docentes da Fundação Universidade de Brasília (FUB) ou cedidos de outros órgãos que
estão em exercício na UnB – acontecerão de 17 a 21 de novembro, das 14h às 18h, na Divisão de Ensino do CBDF – Guará
2. Haverá transporte saindo do Campus Universitário Darcy Ribeiro. Os interessados devem efetuar as inscrições até 7 de
novembro na Coordenadoria de capacitação – subsolo da Reitoria, sala BSS 23/17.
>>Mais informações: 3107 0302

INFORME

Cancelada oficina sobre Saúde mental no trabalho

A Diretoria de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida (DSQVT/DGP/UnB) informa que a oficina
Saúde mental no trabalho foi cancelada. A atividade seria realizada hoje, 31 de outubro, das
9h às 12h. Oportunamente será divulgada nova data e local.
>>Mais informações: 3340-2314

SEMANA DA FÍSICA

Inscrições abertas para eventos do Instituto de Física

Estão abertas as inscrições para a III Escola de Física Roberto Salmeron e para a IX Semana da Física.
Os eventos – organizados pelo Instituto de Física (IF/UnB) e pelo Centro Internacional de Física da
Matéria Condensada (CIFMC/UnB) – acontecerão de 3 a 7 de novembro no CIFMC. A programação
conta com minicursos, workshops, palestras de pesquisadores convidados, mesas redondas, oficinas
de experimentos, planetário itinerante e apresentação de trabalhos. Inscrições na página abaixo.

>>Mais informações: www.efrassemanadafisica.com.br

MÚSICA

Participe do coral dos cinquentões

Estão abertas as inscrições para participação no Coral dos cinquentões. Qualquer pessoa acima
de 50 anos pode participar e não é necessário ter experiência musical. Os ensaios acontecem
às segundas e quintas-feiras, das 14h às 16h, no Anfiteatro 10 – ICC Centro, entrada da Ala
sul. As inscrições são gratuitas e realizadas no local dos ensaios.
>>Mais informações: 3107 6304

CURSO

Controle social e transparência ativa

O Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais organiza
neste sábado, 1º de novembro, a oficina temática Controle
social e transparência ativa.  A atividade, ministrada pelo professor Edmilson Soares Campos, tem como objetivo capacitar
a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para exercer
o controle social da gestão governamental. São oferecidas 40
vagas e as inscrições devem ser feitas no local do evento, por ordem de chegada. O curso, gratuito, acontecerá das 14h às 18h, no
Laboratório de informática (LAD1) da Biblioteca Central da UnB.
>>Mais informações: controlesocialunb@gmail.com

MÊS DO SERVIDOR

Saúde e música
encerram as
atividades

Encerrando as atividade
em comemoração ao mês
do servidor, acontece hoje,
31 de outubro, o Hiper Dia.
No evento, os servidores
poderão fazer aferição de
glicemia e pressão arterial,
medição do IMC, conhecer
sobre a campanha da dengue e receber orientações
sobre saúde. A atividade
tem início às 9h, no Prédio
da Reitoria. Às 16h está
programado, no pátio da
Reitoria, uma apresentação musical.
>>Mais informações: 3107 6423

CONGRESSO

Iniciação científica da UnB e do DF

O Decano de Pesquisa e Pós-Graduação, Jaime Martins de
Santana, convida para a cerimônia de abertura e demais
atividades do 20º Congresso de Iniciação Científica da UnB e
do 11º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal. A
abertura acontece nesta segunda-feira, 3 de novembro, às
14h30, no Anfiteatro 9 – ICC Sul. De 4 a 6 de novembro será
a apresentação dos trabalhos, no Centro Comunitário Athos
Bulcão. A premiação acontecerá no dia 12 de novembro, às
17h, no Anfiteatro 9.
>>Mais informações: 3107 0822

PRORROGADO

Candidaturas para Conselho superior da Finatec

Foi prorrogado o prazo para envio de propostas de candidatura para compor o Conselho Superior da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec). Os interessados devem encaminhar carta manifestando interesse, acompanhada de
currículo, que deve ser protocolada na sede da Finatec – L3 Norte – até 5 de novembro. A eleição ainda não tem data definida.
>>Mais informações: 3348 0457
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