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Livro destaca acervo de arte da UnB
LANÇAMENTO

A obra Acervo de arte da UnB será lançada nesta quinta-feira, 23 de abril, às 17h30, no Memorial Darcy Ribeiro. O catálogo
divulgará o patrimônio artístico da Universidade de Brasília ao longo dos últimos 50 anos, formado na sua totalidade por
doações institucionais e pessoais de artistas consagrados pela história da arte brasileira. O lançamento é aberto ao público.

>>Mais informações: 3035 4200

INSCRIÇÕES

PALESTRA

Projetos de aprendizagem no Paranoá e Itapoã

Encerram-se nesta sexta-feira, 24 de abril, as inscrições para o Programa de fomento para
projetos de aprendizagem e inovação social no Paranoá/Itapoã. Para apresentar as propostas, é
necessário ser professor da UnB, ter currículo na Plataforma Lattes e ser coordenador do projeto.
A equipe pode ser composta por docentes, alunos, técnicos da UnB, profissionais de instituições
parceiras e colaboradores. As propostas devem ser enviadas, no formato impresso – via UnBDoc
–, para a Diretoria Técnica de Graduação do DEG e em arquivo digital disponível na página abaixo.

>>Mais informações: www.unb.br/administracao/decanatos/deg

ANTROPOLOGIA

Índios canadenses na fronteira EUA-Canadá

O Grupo de Estudos em Relações Interétnicas (GERI), do Departamento de Antropologia (DAN),
preparou para esta sexta-feira, 24 de abril, o Seminário Canadian Indians at the US-Canadian
Borderlands – Índios canadenses na fronteira EUA-Canadá. A atividade será ministrada pelo
professor Bruce Granville Miller, da University of British Columbia (Canadá). A reunião ocorrerá
na sala de aula da Pós-Graduação do DAN, às 16h.
>>Mais informações: 3107 7298

CINECAL

Atores italianos são homenageados

O Cinema da Casa da Cultura da América Latina (CAL) homenageia, na mostra de filmes do mês
de abril, os atores italianos Marcello Mastroianni (1924/1996) e Vittorio Gassman (1922/2000).
As exibições têm classificação de 14 anos, são gratuitas e acontecem sempre no auditório
Gonzaguinha – SCS quadra 4, Edifício Anápolis, térreo –, às 12h30 e às 15h30. Na sessão desta quinta-feira, 23 de abril, será exibido O incrível exército de Brancaleone (Itália, 1966, 120
min). Na próxima terça-feira, 28 de abril, é a vez de Perfume de mulher (Itália, 1974, 103 min).
>>Mais informações: 3321 5811

ESPORTE

Utilize as piscinas do CO

As piscinas do parque aquático William Passos, localizadas no Centro Olímpico (CO), estarão
abertas aos alunos, docentes e técnicos às terças, quartas e sextas-feiras das 12h às 14h.
Para utilizar o espaço, é necessário entregar um atestado médico atualizado, que comprove
a aptidão para prática de natação em piscina pública, e duas fotos 3x4 para confecção da
carteirinha na secretaria do CO, das 8h às 18h.
>>Mais informações: 3107 2544

REVISTA PARTICIPAÇÃO

Submissão de trabalhos aberta

A Revista ParticipAção, do Decanato de Extensão, está com prazo de submissão abertas até 20
de maio. Docentes, discentes e outros trabalhadores da área de extensão podem enviar textos
– na forma de artigos, relatos de experiências e resenhas – com o tema extensão universitária.
O material deve ser encaminhado para link disponível na página abaixo.
>>Mais informações: http://periodicos.unb.br/index.php/participacao
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siga-nos

A contribuição de
Heron de Alencar

O auditório do Instituto de Ciências Humanas sedia nesta
quinta-feira, 23 de abril, às
16h, a palestra Do Ceará, da
Bahia, de Brasília ao exílio:
a participação de Heron de
Alencar na construção da
UnB. A convidada é Carla
Patrícia Bispode, da Universidade do Estado da Bahia. O
auditório está localizado no
ICC Norte, subsolo, sala 687.
>>Mais informações: 3107 7512

DEBATE

Redução da
maioridade penal

O auditório do Instituto de
Ciências Sociais (ICS) sedia
nesta sexta-feira, 24 de abril,
o evento Um debate necessário: redução da maioridade
penal – PEC 171. A palestra é
gratuita e aberta ao público.
Será no auditório do ICS,
às 17h.
>>Mais informações: http://goo.
gl/Ij0dOh

FACULDADE DE MEDICINA

Visitações
abertas no Museu
de Anatomia

O Museu de Anatomia Humana, da Faculdade de Medicina, está com visitações
abertas ao público. A exposição está aberta de segunda
a sexta-feira, das 9h às 12h
e das 14h às 17h, na sala
B2- 50/13.
>>Mais informações: 3107 1920
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