UnBHOJE

26 de novembro a 3 dezembro | 2015

Secretaria de Comunicação
www.secom.unb.br
telefone (61) 3107 0214
e-mail secom@unb.br

EDIÇÃO ESPECIAL

Ano 30 Número 6048

Base Nacional Comum Curricular
DEBATE

Nos dias 3 e 4 de dezembro, a UnB realiza encontro para debater a Base Nacional Comum Curricular (BNC), documento que
irá orientar o currículo da Educação Básica no país. A abertura do evento será às 19h, no auditório do BSAN, campus Darcy
Ribeiro. No dia 4, as atividades ocorrem das 8h às 18h, em várias salas do mesmo bloco. A BNC contempla os conteúdos
fundamentais que precisam ser ensinados em Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Detalhes
na página: www.basenacionalcomum.mec.gov.br.
>>Mais informações: 3107 0330

RECONHECIMENTO

Servidor Destaque

SEMINÁRIO

A eleição dos servidores que mais se destacaram nos diferentes setores administrativos da UnB ocorre no dia 2 de dezembro. Os votos deverão ser depositados em urnas nas unidades
de lotação, das 8h30 às 16h. O prêmio Servidor Destaque
será uma homenagem dos decanatos de Extensão (DEX) e
de Gestão de Pessoas (DGP) a 41 técnico-administrativos
do quadro permanente da Universidade, com o objetivo de
estimular e valorizar o desenvolvimento humano e profissional
dos servidores. O edital está disponível no endereço: unb.br/
administracao/diretorias/dte/editais.html
>>Mais informações: 3107 0330

CEILÂNDIA

Fonoaudiologia em foco

A I Jornada Científica de Fonoaudiologia e o II Fono Capital
acontecem nos dias 1 e 2 de dezembro, na Faculdade de
Ceilândia. Os encontros serão no Auditório da UAC, a partir de
7h30, na terça-feira, e de 8h, na quarta-feira. Estão previstas
conferências e mesas - redondas sobre diferentes possibilidades de atuação em fonoaudiologia, como apneia obstrutiva
do sono, comunicação em empresas, atendimento materno-infantil, oncologia, preceptoria, entre outras. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas no local.
>>Mais informações: 9814 2036

CONGRESSO

Dependência química

De 1 a 3 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, o 5° Congresso Internacional da Associação Brasileira Multidisciplinar
de Estudos sobre Drogas (Abramd) discute o tema Drogas e
Transição de Paradigmas: compartilhando saberes e recriando
fazeres. Haverá a participação de professores da UnB. Inscrições e programação no www.congressoabramd.org .

>>Mais informações: 3224 9471 / 3107 8918

A poesia de Ortega y Gasset

De 30 de novembro a 2 de dezembro, o Programa de Pós-Graduação em Literatura promove o I Seminário Internacional
Ortega y Gasset - o mundo como ensaio ou a poesia do pensar.
Especialistas na obra do filósofo espanhol, como Javier Zamora Bonilla e Roberto Eduardo Aras, diretores de centros de
estudos orteguianos, além do professor Nilson José Machado, da USP, participam do evento. A abertura será às 14h30,
no dia 30. Nos dias 1 e 2, os debates começam às 10h, no
Auditório do IL. As inscrições, gratuitas, deverão ser feitas
no local do evento.
>>Mais informações: 3107 7203

RAZÃO E FÉ

Transtorno bipolar e depressão

Dia 5 de dezembro, às 14h, o X Encontro Psicoeducacional
- Transtornos Afetivos e Espiritualidade será realizado no Auditório 3 da Faculdade de Medicina da UnB. Os temas das palestras são Transtornos afetivos e religiosidade: Deus protege?;
Sabedoria e compaixão; e Espiritualidade, transtorno bipolar e
depressão, ministradas, respectivamente, por Gabriel Graça
de Oliveira, Carlos Viegas e Frei Vicente. O evento é gratuito
e as inscrições serão feitas no local.
>>Mais informações: 3107 1978

PALESTRA

Reflexões sobre direitos humanos

David Sánchez, docente da Universidade de Sevilla, ministra
no dia 30 de novembro a palestra Direitos Humanos e Lutas
Sociais: um olhar crítico e complexo. O encontro será às 16h,
no auditório do Instituto Central de Ciências (ICC Sul, subsolo), módulo 8.
			Mais informações: 3107 6744 / 6745

SIMPÓSIO

Gestão Pública

A gestão internacional de pessoas no setor público é tema do II Simpósio Internacional sobre Gestão Pública, nos dias 2 e 3
de dezembro. Meritocracia, ética, estratégias de gestão de pessoas e estudos de caso estão na pauta dos debates. O evento
começa às 8h30 e será realizado no Auditório do CDT. Entrada franca. Programação: www.gestaopublica.unb.br.
>>Mais informações: 3107 8015
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