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Professor da França ministra palestra
PSICOLOGIA

O Laboratório de Psicologia Escolar, vinculado ao Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento (PED/UnB),
convida para a palestra New Frontiers on the Creative Person, Process and Environment, proferida pelo professor Todd Lubart,
da Université René Descartes (Paris). A atividade acontecerá nesta quarta-feira, 1º de abril, às 16h, no auditório da Reitoria.
>>Mais informações: 3107 6624

UNB PLANALTINA

ARTE

A Regularização ambiental e código florestal

A Faculdade UnB Planaltina sedia nesta segunda-feira, 30 de março, o Ciclo de seminários
da Gestão Ambiental. Com o tema A Regularização ambiental e código florestal, a atividade
acontecerá às 19h, no auditório da UEA, prédio novo.

>>Mais informações: 3107 8109

FINATEC

Novos membros para Diretoria-Executiva e Conselho Fiscal

A Finatec convida a comunidade acadêmica, científica, tecnológica e empresarial de Brasília a
se candidatar aos cargos para compor a Diretoria-Executiva e o Conselho Fiscal da fundação.
No dia 27 de abril haverá uma Reunião Extraordinária para eleger os novos membros. Os
interessados deverão protocolizar manifestação formal em ocupar uma das vagas e currículo
na sede da Finatec – L3 Norte, Edifício Finatec, Campus Darcy Ribeiro – até 10 de abril, aos
cuidados do Conselho Superior.
>>Mais informações: 3348 0403/ 0457

CAL prorroga
inscrições para
ocupação de
galerias

A Casa da Cultura da América Latina (CAL) prorrogou
até 17 de abril as inscrições
para ocupação das galerias,
em 2015. Os artistas que
atuam no campo das artes
visuais devem enviar as propostas em envelope lacrado
via correio.
>>Mais informações: www.voupragalera.com.br/unbcal3/

LINGUÍSTICA

Publicação em revista

A revista Letra Capital, do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL/UnB), está com
chamada aberta para trabalhos originais e inéditos que serão publicados na primeira edição
do periódico. O envio dos trabalhos é destinado aos professores, pesquisadores e estudantes
de pós-graduação. A submissão deve ser feita até 15 de julho na página http://periodicos.unb.
br/index.php/lcapital. O primeiro volume da revista homenageará o professor Aryon Dall´Igna
Rodrigues, fundador do PPGL/UnB.
>>Mais informações: 8283 6941

7ª ARTE

CineCAL exibe filme gratuito

O Cinema da Casa da Cultura da América Latina (CineCAL) exibe nesta terça-feira, 31 de
março, o último filme da mostra Perversão. Serão duas exibições: às 12h30 e às 15h30, no
auditório Gonzaguinha (térreo) da CAL – SCS quadra 4, Edifício Anápolis. O filme é Toda nudez
será castigada (Brasil, 1973, 100 min, classificação 18 anos). Entrada franca.
>>Mais informações: 3321 5811

MÚSICA

Participe do Coral dos Cinquentões

Estão abertas as inscrições para a temporada 2015 do Coral dos Cinquentões. Qualquer pessoa acima de 50 anos pode participar e não é necessário ter experiência musical. Os ensaios
acontecem às segundas e quintas-feiras, das 14h às 16h, no Anfiteatro 10 – ICC Centro, entrada
da ala sul. As inscrições são gratuitas e realizadas no local dos ensaios.
>>Mais informações: 3107 6304
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Vagas abertas
para curso de
Access

A Coordenadoria de Capacitação (Procap) está com inscrições abertas para o curso
Banco de dados – Access
básico. Técnico-administrativos e docentes ou servidores
cedidos e em exercício na
UnB podem participar das
aulas, que acontecem de 6
a 15 de abril, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h,
na Escola de informática –
subsolo ICC. Vagas: 20. As
inscrições devem ser feitas
até 2 de abril na página
http://form.jotformpro.com/
form/50835751346963.
>>Mais informações: 3107 0439
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