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Reunião do Conselho Universitário
CONSUNI

Acontece nesta sexta-feira, 3 de julho, às 14h30, no auditório da Reitoria, a 427ª reunião do Consuni. Na pauta, a greve dos
servidores técnico-administrativos da UnB, o regimento interno da FUP, da FE e do Arquivo Central, a escolha do Conselho
Superior da Finatec, entre outros. É recomendado chegar 15 minutos antes.
>>Mais informações: 3107 0204

CINECAL

67ª SBPC

A Casa da Cultura da América Latina (CAL/UnB) preparou
sessões de filmes variados para o mês de julho. Com muito
suspense e mistério, a mostra O mágico e o fantástico pode
ser conferida no auditório Gonzaguinha, Setor Comercial Sul,
quadra 4, edifício Anápolis, às terças e quintas-feiras, em
dois horários, 12h30 e 15h30. Programação completa está
disponível no site da UnB. A entrada é franca.

O maior encontro científico do país acontece neste ano em
São Carlos (SP), no campus da UFSCar, de 12 a 18 de julho.
Em comemoração ao ano internacional da luz, o tema da 67ª
reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) será Luz, Ciência e Ação. A programação completa
pode ser conferida no hotsite sbpc.ufscar.br. O evento é
aberto ao público.

Programação de férias

>>Mais informações: 3321 5811

Luz, Ciência e Ação

>>Mais informações: sbpcnet.org.br

LANÇAMENTO

SEMINÁRIO

O livro Introdução à termodinâmica do não-equilíbrio clássica,
do professor de Química da UnB Alexandre Umpierre, acaba
de ser lançado pela editora Elsevier. Destinada a alunos de
química, física e engenharia, a obra analisa elementos de álgebra matricial e de cálculo tensorial necessários a abordagem
formal das equações fenomenológicas e de conservação, entre outros assuntos importantes para o entendimento do tema.

O professor de Filosofia Gabriele Cornelli fala sobre Bioética da empatia: Narrativas de crise da razão ocidental nesta
sexta-feira, 3 de julho, às 9h, no auditório 1 da Faculdade de
Ciências da Saúde. Aberta ao público, a palestra faz parte do
VII Ciclo de Conferências em Bioética da UnB.

Para facilitar o estudo de química

Bioética da empatia

>>Mais informações: archai.com.br

>>Mais informações: elsevier.com.br

ARTIGOS

CONVITE

A revista Soluções e Reflexões – SeR – do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública está recebendo artigos até
15 de julho. Os textos devem ser enviados para o e-mail
serppgp@gmail.com. Podem participar alunos e professores
que estudam o assunto.

Para encerrar o semestre letivo, o coletivo Bicicleta Livre convida a comunidade acadêmica para um passeio ciclístico, dia
6 de julho, no campus Darcy Ribeiro. A concentração será no
Teatro de Arena às 15h. A pedalada termina às margens do
lago Paranoá, no Centro Olímpico.

Envio de trabalhos

>>Mais informações: 3107 8109

Vamos de bike?

>>Mais informações: página do Bicicleta Livre no Facebook

SÃO JOÃO

MÚSICA

A Associação dos Servidores da UnB realiza festa julina na
próxima quinta-feira, dia 9 de julho, na escola infantil da
Asfub, que fica ao lado do prédio da Associação, perto da Faculdade de Direito. Haverá comidas típicas. Traga as crianças
para alegrar a festa!

O Programa de Pós-Graduação Música em Contexto convida
para o recital de piano do aluno Pablo Marquine. O pianista
se dedica à preservação do trabalho do maestro Cláudio
Santoro. O concerto será quarta-feira, dia 8 de julho, às 11h,
no auditório do Departamento de Música.

Festa julina

>>Mais informações: asfub.unb.br
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Recital de piano

>>Mais informações: 3107 1090
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