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UnB recebe 6ª edição do EBREM
MATEMÁTICA

O Departamento de Matemática (MAT) sedia, de 19 a 21 de setembro, a 6ª edição do Encontro Brasiliense de Educação
Matemática (EBREM). A atividade é uma parceria da UnB com a Sociedade Brasileira de Ensino Matemático (SBEMDF) e conta
com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). A ideia é oferecer atualização aos professores de
matemática da rede de ensino básico do Distrito Federal e entorno, em relação aos conteúdos específicos e à didática específica para o ensino da matéria. As inscrições podem ser efetuadas pessoalmente no MAT, a partir das 16h.
>>Mais informações: www.sbemdf.com/

POLÍTICA

Debate sobre saúde entre os candidatos ao GDF

ÚLTIMAS VAGAS

Os Centros Acadêmicos ligados à área de saúde de todas as universidades de Brasília organizam nesta sexta-feira, 19 de setembro, o Debate sobre saúde entre os candidatos ao governo
do Distrito Federal. O evento, gratuito e aberto ao público, acontecerá às 20h30, no auditório
externo da Fiocruz – L3 Norte.
>>Mais informações: lins.livia@gmail.com

ESPORTE

170 bolsa são oferecidas aos estudantes-altetas

Estão abertas as inscrições para o Programa Bolsa Atleta Universitária da Universidade de
Brasília (PBA/UnB). Os estudantes-atletas devem se inscrever até o dia 25 de setembro, na
Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA/DAC/UnB) - sala AT 201, ICC Sul, das 8h às 12h e das
14h às 18h. São oferecidas 170 bolsas no valor de R$ 400 para diversas modalidades esportivas.
>>Mais informações e edital: www.dea.unb.br

JORNADA

Liga acadêmica de gerontologia promove seminário

O campus UnB Ceilândia recebe nesta sexta-feira, 19 de setembro, a IV Jornada científica
da liga acadêmica de gerontologia da Universidade de Brasília. O evento – organizado pela Liga
Acadêmica de Gerontologia (LAGUnB) – tem como tema O cuidado multidisciplinar de idosos
com demências e seus cuidadores. A atividade acontecerá no auditório da Faculdade de Ceilândia (FCE), com início às 7h30, e é composta de diversas mesas-redondas ministradas por
professores da UnB, do Hospital Universitário de Brasília e de outros órgãos ligados à saúde.
As inscrições são feitas no local do evento.
SERVIDORES

Participe do
FINCA 2014

Hoje, 19 de setembro, é o
último dia para efetuar as
inscrições no Festival Universitário de Música Candanga
da Universidade de Brasília
(FINCA 2014). Para participar, é necessário que pelo
menos um dos integrantes
da banda seja estudante
regular, professor ou técnico-administrativo da UnB.
A 16ª edição do FINCA oferece duas categorias para
participação: candanga e
música instrumental. Nelas,
as bandas devem inscrever
duas músicas autorais, sendo uma inédita. As inscrições
podem ser feitas até às 18h,
nas páginas abaixo.
>>Mais informações:
www.dea.unb.br ou
www.fincaunb.wordpress.com

>>Mais informações: http://ligagerontounb.blogspot.com.br/

Oficina de habilidades sociais

As inscrições para a Oficina de habilidades sociais podem ser feitas até hoje, 19 de setembro, pelo email hsocial@unb.br.
As aulas, organizadas pelo Decanato de Gestão de Pessoas (DGP/UnB), têm o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de
habilidades sociais e de relações interpessoais respeitosas no ambiente de trabalho. O curso acontecerá em cinco encontros,
às quartas-feiras, das 9h às 12h, em duas turmas: uma com início em 24 de setembro e término em 22 de outubro e a outra
com início em 5 de novembro e término em 3 de dezembro.
>>Mais informações: 3340 2314

SIMPÓSIO

Homenagem à obra e aos 70 anos de Chico Buarque

De 23 a 25 de setembro, o Anfiteatro 9 sediará o III Simpósio de crítica de poesia – Quem canta comigo? Chico Buarque, sinal
aberto!. O evento – em homenagem à obra e aos 70 anos de Chico Buarque de Hollanda — contará com diversos palestrantes que participarão de mesas-redondas, espetáculos poéticos e conferências. A mesa de abertura está marcada para 15h e
contará com a presença do reitor Ivan Camargo. Todas as atividades do simpósio são gratuitas e abertas ao público, sujeita
apenas ao limite de lotação do espaço. Para a obtenção de certificado de participação é necessário efetuar inscrição, no local
do evento, no dia 23 das 14h30 às 19h30 e no dia 24 de setembro até às 14h.
>>Mais informações: http://vivoverso.blogspot.com.br/
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