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Nova chamada do Sisu
INGRESSO

Será divulgada nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, a terceira chamada do Sisu. O registro acadêmico deve ser feito nos dias
3 e 4 de março nos postos avançados da SAA. O estudante precisará apresentar os questionários descritos na Agenda do
Calouro e cópia autenticada da carteira de identidade, certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio, título de
eleitor, CPF e certificado de reservista para candidatos do sexo masculino.
>>Mais informações: www.cespe.unb.br/vestibular/ACESSOSISU_15_1/
CURSOS

LÍNGUAS

Matrículas abertas para o UnB Idiomas

O UnB Idiomas recebe inscrições para os cursos do 1º semestre até 22 de março. São 13 idiomas
oferecidos, com aulas presenciais em dois dias da semana. Há também opções para estudantes
da terceira idade. Os valores são diferenciados para a comunidade interna e externa da UnB.
O teste de nivelamento é obrigatório para quem deseja ingressar a partir do nível básico 2.
CONSUNI

>>Mais informações: www.unbidiomas.unb.br

Reestruturação da BCE é tema de reunião

Acontece nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, a 424ª reunião do Conselho Universitário (Consuni). Na pauta constam, entre outros assuntos, preparação do 1º semestre letivo de 2015;
reestruturação da Biblioteca Central; criação do Departamento de Gestão de Políticas Públicas
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade; outorga de título de professor
emérito a Mundayatan Haridasan, do Instituto de Ciências Biológicas. A reunião tem início
às 14h30, no auditório da Reitoria. É recomendável chegar com 15 minutos de antecedência.
MÚSICA

>>Mais informações: 3107 0204

Retomados ensaios do Coro Sinfônico

O Coro Sinfônico Comunitário da UnB já retomou os ensaios do primeiro semestre de 2015.
Os encontros acontecem às quintas-feiras, a partir das 19h, no Anfiteatro 9 – ICC Sul. Para
participar não é preciso ter experiência. Informações sobre valores e inscrições podem ser
obtidos nos ensaios ou na Associação dos Amigos do Coro Sinfônico – Edifício Multiuso I,
bloco C, sala 53.
CAPACITAÇÃO

>>Mais informações: 3347 6867

Bolsas para servidores

Servidores da UnB podem concorrer à seleção de bolsas para cursos regulares do UnB Idiomas.
Aqueles que já foram beneficiários no segundo semestre de 2014, no curso de Verão 2015 e
no Semi-intensivo podem renovar no dia 27 de fevereiro. Interessados em concorrer a bolsas
novas devem comparecer entre os dias 2 e 5 de março, das 9h às 12h e das 14h às 17h30, na
sala da PROCAP, prédio da Reitoria, subsolo, sala BSS 23/17. O resultado sairá no dia 10 de
março, na página abaixo.
DEX

>>Mais informações: www.dgp.unb.br

Edital para participação em atividades de extensão e pesquisa

O Decanato de Extensão lança, para a comunidade interna e externa, o edital Banco de Talentos. Por meio dele, os candidatos inscritos poderão participar das atividades de extensão e
pesquisa. Após a inscrição, os interessados ficarão disponíveis em caráter de reserva e serão
convocados conforme o perfil e as necessidades exigidas. A carga horária será de no mínimo 20
horas semanais ou no máximo 40 horas semanais com remuneração em forma de bolsa ou de
participação externa. As inscrições serão feitas na página www.programasdeextensao.unb.br/.

Participe
das oficinas
do Comboio
Percussivo

Estão abertas as inscrições
para as Oficinas do Comboio Percussivo. Os cursos
disponíveis são: construção
de instrumentos, cantos
e ritmos populares, percussão, pandeiro e cajón.
As aulas acontecerão às
segundas-feiras na Praça
Chico Mendes e às quartas
e quintas-feiras na pracinha
da Faculdade de Educação.
>>Mais informações: mariojaymowich@gmail.com ou 8200 5374

PESQUISA

DPO realiza
consulta à
comunidade
acadêmica

O Decanato de Planejamento e Orçamento promove
consulta à comunidade acadêmica sobre infraestrutura, serviços, comunicação
com a sociedade e ações
de capacitação. A pesquisa
tem como finalidade ouvir
estudantes, professores e
técnico-administrativos a
respeito de questões essenciais da UnB. Os questionários podem ser encontrados
na página abaixo.
>>Mais informações: www.unb.br/
noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=9235

>>Mais informações: 3107 0324
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