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Edição Especial

UnB dá boas-vindas aos calouros
VOLTA ÀS AULAS

Entre os dias 10 e 23 de agosto, a UnB recebe os novos alunos com série de atividades culturais. O cartunista Mauricio de
Sousa estará presente na solenidade de abertura que se inicia às 10h no Centro Comunitário Athos Bulcão, campus Darcy
Ribeiro. No mesmo dia, às 19h30, os calouros do período noturno serão recebidos no Anfiteatro 9, ICC Sul, com palestra do
fotógrafo premiado pela National Geographic João Paulo Barbosa. O evento abre com o documentário Restrutural, do cineasta
Marcelo Díaz, que conta a história da ex-catadora e hoje pedagoga Dyarley Viana.
>>Mais informações: boasvindas.unb.br
INSCRIÇÕES

Prêmio Saúde

CONVITE

Fotografia no ICS

A exposição Sangradores e Seringueiras no Noroeste Paulista está em cartaz no Instituto de
Ciências Sociais (novo prédio do ICS). As fotografias do doutorando em Antropologia Eduardo
Di Deus podem ser conferidas até 11 de agosto. A mostra faz parte do Ciclo de Exposições
Fotográficas 2015, organizado pelo Laboratório de Imagem e Registro de Interações Sociais
(Iris) do Departamento de Antropologia da UnB.
>>Mais informações: 3107 1561

VAGAS

Seleção de musicistas

A Camerata de Música Antiga da UnB está selecionando naipes vocais e instrumentistas
para o 2º semestre letivo. No repertório, música barroca e colonial brasileira. Os ensaios
acontecem duas vezes por semana. Os créditos valem como Prática de Conjunto no Departamento de Música.

>>Mais informações: profadeiltonbairral@gmail.com

ENVIO DE TRABALHOS

27º ENAREL

Estão abertas as inscrições para o 27º Encontro Nacional de Recreação e Lazer que acontece
entre os dias 4 e 6 de novembro em Brasília. Trabalhos podem ser enviados até o dia 10 de
agosto. Com o tema Gestão estratégica das experiências de lazer, o evento reúne especialistas
do Brasil e do exterior. A iniciativa tem o apoio do Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do
Esporte da UnB.
>>Mais informações: enarel2015.com

Cientistas e profissionais de
saúde têm até o dia 9 de setembro para se inscreverem
no Prêmio Saúde, da editora
Abril. Os trabalhos – estudos
em fase clínica a campanhas
de prevenção – concorrem
em sete categorias. Entre
elas, saúde da criança, saúde bucal e saúde mental e
emocional.
>>Mais informações: premiosaude.com.br

SIMPÓSIO

Geografia e saúde

Entre os dias 22 e 25 de
setembro, a UnB sedia o VII
Simpósio Nacional de Geografia e Saúde – Geosaúde
2015. Com o tema Saúde e
fronteiras: interações espaciais e de saberes, o encontro
busca incentivar redes de
pesquisa que explorem as
duas áreas. Inscrições de 30
de julho a 5 de setembro no
site do evento.
>>Mais informações: geosaude2015.icict.fiocruz.br

N-FUTUROS

GRADUAÇÃO

No dia 3 de agosto, às 14h30, acontece a 4ª sessão da
comissão UnB.Futuro, organizada pelo n-Futuros/CEAM e o
Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação. O convidado é o professor de Língua e Literatura Inglesa da University of Michigan,
Eric Rabkin, que falará sobre O futuro do ensino em um mundo
em transformação. A palestra será no auditório da Reitoria.

Nesta sexta-feira, 31 de julho, termina o período de pré-matrícula para alunos de graduação. A vaga é garantida após
confirmação no Matrícula Web. Essa etapa pode ser realizada
nas secretarias dos cursos caso haja dificuldade de acesso
à internet. As aulas começam dia 10 de agosto e vão até 14
de dezembro.

Eric Rabkin na UnB

>>Mais informações: unbfuturo.unb.br
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Último dia para pré-matrícula

>>Mais informações: saa.unb.br e matriculaweb.unb.br
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