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Diversidade cultural no mundo contemporâneo
INTERNACIONAL

O Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação e a Embaixada da Bélgica convidam para a conferência Gestão da diversidade
cultural no mundo contemporâneo - suas riquezas, dificuldades e desafios. A palestra, com tradução simultânea, será proferida por Rudy Demotte, ministro-presidente da Federação Valônia (Bruxelas) e acontece nesta sexta-feira, 29 de maio, às 10h,
no auditório da Reitoria.
>>Mais informações: www.unbfuturo.unb.br

INSCRIÇÕES ABERTAS

WORKSHOP

Encerram-se nesta sexta-feira, 29 de maio, as inscrições
para tutor do curso de licenciatura em Pedagogia a distância. São ofertadas 66 vagas, destinadas aos candidatos que
tenham nível superior. O selecionado deve ter dedicação
mínima de 20 horas semanais, incluindo atividades online e
encontros presenciais. Será oferecida uma bolsa no valor de
R$ 765,00. As inscrições devem ser feitas na página abaixo.

Tem início hoje, 28, e vai até amanhã, 29 de maio, o
Workshop Pesquisa na pós-graduação em Direitos Humanos e
justiça na América Latina. O evento acontecerá na sala A1-04
da Faculdade de Direito (FD), com início às 9h. A atividade
terá diversas mesas-redondas com a participação de alunos
e professores da FD.

Seja um tutor de Pedagogia a
distância!

>>Mais informações: http://ead.unb.br/index.php/selecoes

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Revista de Ciência Política aceita
artigos

A revista Brasileira de Ciência Política, vinculada ao Instituto
de Ciência Política, aceita submissão de artigos para a edição
de número 18, que tem como tema Cuidado e responsabilidade nas sociedades contemporâneas. Os textos devem ser
inéditos e enviados até 31 de maio para o email rbcp@unb.
br com a extensão .doc ou .docx. A edição será lançada em
outubro de 2015.
>>Mais informações: www.scielo.br/revistas/rbcpol/pinstruc.htm

INSCREVA-SE

VII Colóquio de Psicologia Escolar

Estão abertas até 5 de junho as inscrições para o VII Colóquio
de Psicologia Escolar, que será realizado entre os dias 10 e 12
de junho. A programação inclui simpósios com profissionais
de destaque e mesas-redondas. Estudantes de Psicologia
da UnB recebem isenção no pagamento da taxa, os demais
alunos pagam R$ 20 e os profissionais R$ 50. As inscrições
devem ser feita na página abaixo.
>>Mais informações www.psicologiaescolar.net

ENCONTRO

Fórum de pesquisa em educação
musical

A ADUnB sediará nos dias 29 e 30 de maio o II Encontro do
fórum permanente de pesquisa em educação musical. O objetivo é refletir e analisar o cenário da produção da educação
musical no Brasil. A atividade tem início às 9h.
>>Mais informações: 3307 2462
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Pesquisa na pós-graduação em
Direitos Humanos

>>Mais informações: 3107 0713

DANÇA

Participe da oficina de Biodanza

Estão abertas as inscrições para a oficina comunitária de
Biodanza. Trata-se de uma série de exercícios inspirados no
significado primordial da dança a partir de gestos naturais do
ser humano. A professora Jacqueline Carvalho ministrará o
curso, com 25 vagas. As aulas acontecerão às quartas-feiras,
até 15 de julho, das 12h30 às 14h, no Núcleo de Dança – SG
1, sala A. Os interessados devem se inscrever até 5 de junho
pelo email lasmec.unb@gmail.com
>>Mais informações: 3107 6796

SAÚDE

Encontro de enfermagem em
uropediatria

Será realizado nesta sexta-feira, 29 de maio, o I Encontro
internacional de prática avançada de enfermagem em uropediatria: uma área de assistência, ensino e pesquisa em construção. A atividade acontecerá no auditório 1 da Faculdade
de Ciências da Saúde, às 8h30.

>>Mais informações: www.facebook.com/EnfUROPED

DIREITO

Contra a impunidade e o
esquecimento

No dia 1º de junho será realizado o seminário internacional
Contra a impunidade e o esquecimento: justiça e arquivos, na
FINATEC. No encontro serão abordados a judicialização da
justiça de transição e os princípios e obrigações internacionais
no tratamento de arquivos de direitos humanos. Participarão
especialistas e representantes de organizações de diferentes
países da América Latina. As inscrições são gratuitas e devem
ser feitas na página https://goo.gl/c7Bi1F.
>>Mais informações: www.rlajt.com/
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