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Primeiro edital de pós-graduação em
Metafísica abre inscrições
MESTRADO

Voltado para a área de Filosofia, o mais novo programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília visa
retomar a integração dos saberes, pensando as questões e os problemas tradicionais da Metafísica na História da Filosofia.
As inscrições vão até o dia 15 de fevereiro e podem ser feitas no site metafisica.net.br.
>>Mais informações: 3107-7040 ou metafisica@unb.br

EDITAL

Estudo multidisciplinar abre
inscrições para alunos bolsistas

O projeto Ambiente e Saúde na Região dos Pirineus, Entorno
do Distrito Federal – Uma abordagem multidisciplinar das
condições de vida e de saúde em pequenos territórios está
com inscrições abertas até o dia 16 de fevereiro. Poderão
se candidatar alunos regulares da UnB matriculados em um
dos seguintes cursos: Saúde Coletiva, Enfermagem, Odontologia, Medicina, Farmácia, Geografia, Nutrição, Antropologia,
Ciências Sociais, Filosofia, Letras, Psicologia, Comunicação
Social, História e Serviço Social. As inscrições poderão ser
feitas na Secretaria do Departamento de Saúde Coletiva
(DSC), de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h30.
ARTES PLÁSTICAS

>>Mais informações: 3107-1952

Jovens artistas de Brasília expõem
trabalhos na UnB

A Casa da Cultura da América Latina (CAL) apresenta, de 3 de
fevereiro a 4 de março, as exposições Las Travas elétricas, 3
anos de Espaçonave e Narrativas Fronteiriças, compostas por
trabalhos de artistas brasilienses. A mostra possui diferentes
suportes como fotografia, objeto, cartaz, vídeo e performance.
Todas as exposições podem ser visitadas a partir das 9h, na
galeria da CAL/UnB. Entrada franca.
EDITAL

>>Mais informações: 3321-5811 ou cal@unb.br

LabCert abre seleção para bolsistas

O Laboratório de Ensaios e Certificação de Equipamentos
Eletromédicos (LaBCert) abre seleção de bolsistas para
preenchimento de 15 vagas. Podem participar estudantes e
egressos dos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Saúde e Engenharias. A seleção ocorrerá no dia 15 de
fevereiro, às 14h, no próprio laboratório, que fica localizado
no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT).
Os interessados deverão levar o currículo Lattes impresso.
SERVIÇO

>>Mais informações: labcert@gmail.com

REGISTRO ACADÊMICO

Aprovados na 2ª chamada do PAS e
lista de espera do Sisu

Aprovados na 2ª chamada do Programa de Avaliação Seriada
(PAS) e candidatos selecionados pela lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) precisam fazer o registro
acadêmico para garantir vaga na graduação. O prazo para
registro dos aprovados no PAS é nos dias 15 e 16 de fevereiro. Selecionados da lista de espera do Sisu devem realizar o
registro, também neste mês, nos dias 18 e 19. Aqueles que não
apresentarem a documentação exigida no prazo estipulado
serão considerados desistentes.
EXTENSÃO

>>Mais informações: www.boasvindas.unb.br

Encerramento de inscrições no curso
Narrativa Mexicana Contemporânea

O curso Narrativa Mexicana Contemporânea objetiva estudar o
campo da narrativa mexicana a partir da segunda metade do
século XX. Todas as aulas serão ministradas em espanhol e a
bibliografia do curso também será nessa língua. As inscrições
vão até 8 de fevereiro pela internet. O curso, gratuito e aberto
ao público, será realizado às segundas, quartas e sextas, de
15 a 26 de fevereiro.
>>Mais informações: 3107-5919

CINEMA

Nova programação do CineCAL
celebra o samba

O projeto Cinema da Casa da Cultura da América Latina (CineCAL) preparou programação especial para celebrar os cem
anos do samba. De origem africana, o ritmo é considerado
símbolo da identidade nacional brasileira. As exibições são às
terças e às quintas-feiras, no mês de fevereiro, com sessões
às 12h30 e às 15h no Auditório Gonzaguinha. Entrada franca.
>>Mais informações: 3321-5811 ou cal@unb.br

Rede UnB Wireless será expandida

O Centro de Informática (CPD) inicia o projeto de expansão da rede UnB Wireless. Locais como o Instituto de Ciências Sociais
(ICS), Instituto de Química (IQ), Faculdade do Gama (FGA), Biblioteca Central (BCE), Bloco de Salas de Aula Norte (BSAN), e
outros, terão acesso à rede. A instalação dos novos pontos começa em março e será concluída até o final do ano.
>>Mais informações: 3107-0100
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