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» Fique Por Dentro

» Programe-se

Aula Magna da Semana
Pós em Psicologia do CREAR
“Os Direitos da Criança e sua
Relevância no Âmbito Familiar
e Profissional”, este foi o tema do
evento que aconteceu no dia 03/10,
às 10h, no Campus Avançado Asa
Norte.
O evento contou com a
presença do palestrante Profº. Dr.
Christoph Käppler, da Universidade de
Dortmund, Alemanha.
Christoph falou sobre a Convenção
dos Direitos da Criança (CDC), criada
pela Unicef, que surgiu a partir de
um número de discussões codificado
no discurso sobre a lei internacional
dos direitos humanos. “Muitas pessoas
acham que a criança só é alguém
quando ela se torna um adulto,
porém, o que muitos não sabem é que
a criança já é alguém com direitos a
partir do momento em que nasce”,
declarou.
Mais informações:
http://midi.as/WY7

VIII Seminário de
Psicologia e Senso
Religioso
O evento ocorrerá nos dias
12 a 14/10 nos Campi I
e II da UCB. A temática
central será Psicologia da
Religião no Mundo Ocidental
Contemporâneo: Desafios da
interdisciplinaridade.
Mais informações:
http://midi.as/pk7
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Na última quarta-feira (03/10)
iniciou-se o quarto dia da 10º
Semana do CREAR e da 1º Semana
das Disciplinas Básicas da Área da
Saúde. Estudantes de diversos cursos
se reuniram no período da manhã
no auditório do bloco central da
Universidade Católica de Brasília,
campus I, para prestigiar mais um dia
do evento.
A Semana Acadêmica começou
com algumas palavras de reflexão
sobre saúde, proferida por Neimar
Sérgio de Souza, Gestor do Projeto
Celebrações e Reflexões da UCB. Ele
explicou que a saúde não é somente o
bem estar físico, mas também é o bem
estar mental e emocional.
Mais Informações:
http://midi.as/T_7

PIBIC-Jr
Na tarde do dia 25/09, alunos
do Centro de Ensino Médio 404 de
Santa Maria estiveram presentes
na UCB para mais um encontro do
PIBIC-Jr. Após filmarem na semana
anterior, os sete estudantes iniciaram a
decupagem do vídeo no CRTV, no bloco
K (campus I). O grupo está produzindo
um documentário sobre o Cineclube,
projeto realizado na escola em que
estuda. E que conta atualmente com
15 jovens, entre 14 e 17 anos. O curso
de Fisioterapia também participa e
promove oficinas de Choque, com
a coordenação da professora Kênia
Fonseca Pires.
Mais informações:
http://midi.as/_Y7

Cineclube “Veja Você”: O evento
exibirá nesta segunda-feira (08/10)
o filme "Shaking Tokyo", do diretor
Bong Joon-Ho, duração de 35 min, às
11h30 e 18h, no auditório do bloco K,
Campus I.
Mais informações
http://midi.as/3Z7
I Seminário de Extensão da UCB
O tema será “Territórios em Rede
da Extensão e Ação Comunitária”,
e acontecerá nos dias 09 e 10/10, no
campus I.
Mais informações:
http://midi.as/wk7
Exposição “A tradicional arte do
Teatro de Sombras da China”
A exibição vai até o dia 31/10, de
07h40 às 22h40, no hall central
da Biblioteca. Instrumentos, técnicas
e a história do teatro de fantoches
chinês estão em exibição.

Mais informações:
http://midi.as/Yt7
Pós em Economia com inscrições
abertas
O Programa de Pós-Graduação
em Economia da UCB está com
inscrições abertas para o Processo
de Seleção de Candidatos ao
Mestrado e Doutorado. O prazo
vai até o dia 8 de novembro
(quinta-feira). As linhas de pesquisa
do programa são Finanças, Economia
da Inovação e Economia Regional.

Mais informações:
http://midi.as/fZ7
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» Imagem Destaque
Marla Marçal

Doação de Livros: A Universidade Católica de Brasília foi prestigiada com a doação de livros para a Biblioteca Central (campus
I - Taguatinga) pela Embaixada da Tailândia, no dia 02/10 (terça-feira).

» Oportunidades
Inscrições
abertas
para
o
Doutorado em Ciências Genômicas
e Biotecnologia
O Programa de Pós-Graduação
"Stricto Sensu" em Ciências Genômicas
e Biotecnologia está com as inscrições
abertas para o Doutorado. Interessados
em participar podem efetuar a inscrição
até 23 /10, na Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa, Campus II
(SGAN Quadra 916, Módulo B, Av.
W5 Norte – Asa Norte), das 09h às
19h30, de segunda à sexta-feira.
Mais informações:
http://midi.as/PK7
Mestrado em Comunicação com
inscrições abertas
O Programa de Pós – Graduação
Stricto Sensu em Comunicação está
com inscrições abertas para o processo
de seleção de candidatos ao Mestrado.
O prazo vai até o dia 09/11. Serão
disponibilizados 20 vagas para o
ingresso em 2013.
Mais informações:
http://midi.as/QK7

» Você Sabia?

» Dica Cultural
Exposição de
Caravaggio em Brasília

Programa de
Arte e Cultura

Seis obras do artista italiano
Michalangelo
Caravaggio
estão
expostas no Salão Leste do Palácio
do Planalto, das 9h às 19h, as
visitas são feitas em grupos de 35 a 40
pessoas.
As telas Medusa Murtola, San
Giovanni Batista Che Nutre I`Agnello,
ambas de 1597, podem ser, pela
primeira vez, vistas fora da Itália.
Os quadros já estiveram em Belo
Horizonte e São Paulo e vêm de
museus da cidade de Roma e Florença,
na Itália.
A exibição acontece até o dia
14 de outubro.
Aprecie!

O Programa de Arte e Cultura
(PAC), da Universidade Católica
de Brasília, promove por meio
de
atividades
relacionadas
às
práticas
artísticas,
o
desenvolvimento de talentos e
a produção artística dentro da
Instituição.
Através
da
arte
como
instrumento de integração para
atingir
maior
envolvimento
social e participação ativa da
comunidade interna e externa, o
que estimula a conscientização e
a mudança de comportamentos,
contribuindo para melhoria da
qualidade de vida da comunidade
acadêmica.

Mais informações:
(61) 3411-1945/1946

Mais informações:
http://midi.as/R-7
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