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Processos ecológicos em zonas ripárias
SIMPÓSIO

A Universidade de Brasília, em parceria com outras instituições federais, realiza o 2º Simpósio Processos ecológicos, restauração
e ecovaloração em zonas ripárias. A atividade acontece de 4 a 6 de fevereiro, no Instituto de Ciências Biológicas. A programação tem início às 7h30 com credenciamento. As inscrições podem ser feitas até o dia do evento na página http://inscricoes.
aquariparia.org/. Os valores são diferenciados para estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais.
>>Mais informações: http://simposio.aquariparia.org/

XXInforme

NIVELAMENTO

Inscrições abertas para o TOEFL ITP

Estão abertas as inscrições para novas turmas do TOEFL ITP. A primeira prova, destinada ao
nivelamento e à distribuição nas turmas presenciais, ocorrerá no dia 8 de fevereiro, às 14h.
As inscrições devem ser feitas na página http://let.unb.br/isf/. Os locais dos testes serão
avisados posteriormente. Além de estudantes regulares, podem participar servidores técnico-administrativos e docentes.
>>Mais informações: http://let.unb.br/isf/anspress/

CINEMA

Exibições celebram François Truffaut

O CineCAL comemora, durante todo o mês de fevereiro, os 30 anos da morte do cineasta francês François Truffaut com a exibição de seis filmes do diretor e outro em que atua como ator.
As sessões, gratuitas, acontecem sempre às 12h30, no auditório Gonzaguinha – SCS quadra
4, Edifício Anápolis. Nesta terça, 3 de fevereiro, será exibido Os incompreendidos (1959, 99
min, classificação 12 anos). Na quinta, 5 de fevereiro, é a vez de Um só pecado (1964, 113
min, classificação 16 anos).
>>Mais informações: 3321 5811

ARTE

Mostra dos estudantes de cenografia

De 3 a 7 de fevereiro, a Casa da Cultura da América Latina sedia a Mostra das Escolas brasileiras do desenho da cena. O objetivo da atividade é selecionar os trabalhos que irão representar
o Brasil na Quadrienal de Praga. A mostra contará com mesas de conversas, workshop de
cenografia, iluminação e maquiagem, exposições, filmes e venda de produtos. As atividades
têm início pela manhã e seguem até as 18h. A programação completa pode ser acessada na
página abaixo.
MULTINCUBADORAS

>>Mais informações: http://brasillabirintoscompartilhados.com/

CDT seleciona projetos inovadores

O programa Multincubadora de empresas da UnB, vinculado ao CDT, está com edital aberto
para seleção de novos empreendimentos ou empresas de base tecnológica. O processo seletivo é para as fases de pré-incubação e incubação e as propostas devem apresentar caráter
de inovação. As inscrições podem ser feitas até 13 de março pela página www.cdt.unb.br/.
>>Mais informações: selecaomultincubadora@cdt.unb.br

No dia 6 de fevereiro, o BSA
Sul, BAES, Multiuso e DISEG/
PRC receberão o fumacê
realizado pela Prefeitura
do Campus. A intenção é
combater a proliferação de
mosquitos e demais insetos.
A ação será realizada das
8h40 às 12h e os locais só
serão liberados para uso
após as 14h.
ingresso

Registro do Sisu
e VestHE

O registro acadêmico dos
aprovados no Sisu e no vestibular de Habilidade Específica deve ser feito nos dias 2
e 3 de fevereiro, nos postos
avançados da Secretaria
de Administração Acadêmica. Os selecionados devem
apresentar os questionários descritos na Agenda do
Calouro e, para os cursos
que exigem Habilidade Específica, a certificação do
Cespe. A segunda chamada
deve ser publicada em 11 de
fevereiro.
>>Mais informações: www.cespe.
unb.br

VESTIBULAR

Registro para aprovados em Educação do Campo

Os 120 selecionados na primeira chamada do vestibular para Educação do Campo devem efetuar o registro acadêmico de 4
a 6 de fevereiro, das 8h às 19h, no posto avançado da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) do campus Planaltina.
Os estudantes devem ficar atentos à documentação exigida para o registro.

>>Mais informações: www.cespe.unb.br/vestibular/vestdist_14_1_educampo
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