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Homenagem com arte e política
DIA DOS PROFESSORES

Com o tema Arte e política: o poder de qualquer um, a Escola Livre de Filosofia da UnB traz a cientista política Karina Borges,
da Universidade Estadual do Maranhão, para debater sobre o livro O Mestre Ignorante. Dandara Rosa, de 14 anos, filha da
palestrante, apresentará poemas próprios. O encontro, que é uma homenagem ao dia dos professores, acontece no dia 15 de
outubro, às 14h30, no auditório do Instituto de Ciências Humanas, e será aberto ao público.
>>Mais informações: rogeriobasali@gmail.com ou 3107 6680

INAUGURAÇÃO

Novos espaços na Universidade

30 ANOS

Seringueiros se reencontram na UnB

No dia 14 de outubro, a UnB inaugura o prédio Bloco de Salas
de Aula Norte (BSAN) e o Laboratório de Línguas: Núcleo de
Línguas, do Programa Idiomas sem Fronteiras. A primeira cerimônia começa às 14h30, e a segunda, às 15h. Ambas serão
no Auditório do BSAN, próximo aos Pavilhões Anísio Teixeira
e João Calmon, no Campus Darcy Ribeiro.

O Encontro Nacional de Seringueiros da Amazônia: 30 anos de
organização e luta acontece no dia 15 de outubro, às 8h, no
Anfiteatro 10 do Instituto Central de Ciências (ICC). Haverá
roda de conversa e exposições com a finalidade de resgatar
a história e apontar desafios atuais, além de perspectivas
para a região e elaboração de agenda de ensino, pesquisa e
extensão para a Amazônia.

SEMINÁRIO

Agronomia

>>Mais informações: ceri@unb.br

Soluções para mobilidade urbana

A UnB, em parceria com a Câmara dos Deputados, organiza,
de 13 a 16 de outubro, o III Seminário Internacional de Mobilidade e Transportes. Realizado no Auditório Nereu Ramos,
no Anexo II da Câmara, pretende debater os desafios da mobilidade urbana, as teorias, práticas e políticas nacionais e
internacionais relacionadas ao tema, além do uso e da ocupação do solo nas cidades. Haverá participantes internacionais
e das três esferas do governo brasileiro. Todas as atividades
serão abertas ao público e transmitidas pela TV Câmara, e as
inscrições são limitadas.
PAS

>>Mais informações: http://www.seminarioppgt.com.br/

Programa completa 20 anos

As instituições de ensino interessadas em participar do seminário 20 anos do PAS: compartilhando experiências das escolas, promovido pela Comissão de Acompanhamento do Programa de Avaliação Seriada (PAS), devem se inscrever entre 5
e 19 de outubro no hotsite do evento. O encontro, programado
para 10 a 13 de novembro, tem o objetivo de compartilhar
experiências pedagógicas vinculadas ao conjunto de orientações do programa desenvolvidas nas escolas de Ensino Médio.
SAÚDE

>>Mais informações: www.gie.cespe.unb.br ou 2109 5921/5922

>>Mais informações: 3017 5889

Troca de experiências

A Semana de Agronomia, programada para 14 a 17 de outubro, oferecerá palestras, mesa-redonda e oficinas com o
intuito de difundir a troca de experiências e de conhecimento
técnico, político e social entre profissionais, estudantes,
pesquisadores e alunos do curso de Agronomia da UnB e de
outras faculdades e empresas. No dia 17, haverá saída de
campo para a Fazenda Água Limpa, e, nos demais dias, as
atividades serão no anfiteatro 10 do ICC Sul. As inscrições vão
até 13 de outubro, mediante pagamento da taxa de 30 reais.
>>Mais informações: 8154 6097 ou diretoriacaagrounb@gmail.com

SEMANA UNIVERSITÁRIA

Nova data para envio de projetos

Foi prorrogada para 13 de outubro a data para o envio
de sugestões de atividades para a Semana Universitária,
cujo tema é O desafio da formação cidadã. As propostas
devem ser coordenadas por docente efetivo da UnB. As
inscrições para o público em geral terão início no dia 15
de outubro, e o evento ocorrerá de 27 a 31 deste mês.
>>Mais informações: 3107 0315/0316/0317 ou semanaunb@unb.br

Cursos de medicina alternativa

Uma parceria da Faculdade de Ceilândia da UnB com o Centro Interativo em Saúde (CERPIS) oferecerá a alunos, servidores e
comunidade cursos sobre medicina Ayurvédica, que traz formas de tratamento acessíveis à população, pouco invasivas e que
integram corpo, mente e espírito. A proposta é, a partir da capacitação, aplicar essa medicina alternativa no SUS. Os interessados devem participar, no dia 16 de outubro, às 9h, da Palestra Introdutória do Projeto Ayurveda, com o Dr. José Ruguê, na
tenda do CERPIS, ao lado do Hospital Regional de Planaltina. Inscrições gratuitas.
>>Mais informações: 3388 9678
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