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» Fique Por Dentro

Dia do
Nelson Mandela
A UCB e a Embaixada da África
do Sul comemoraram o Dia do Nelson
Mandela terça-feira (07/08), no
auditório do Bloco Central (Campus
I). O evento contou com a presença
de embaixadores Africanos, com o
presidente da Fundação Palmares, Sr.
Eloi Ferreira de Araújo, o Embaixador
Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, e
de acadêmicos do curso de Relações
Internacionais.
Mandela lutou pela igualdade
social e liderou os africanos contra
o regime do Apartheid. Ao final
do evento, os presentes puderam
esclarecer duvidas sobre Mandela,
considerado o mais importante líder
da África Negra.
Mais informações:
http://midi.as/-m6

Datas Especias
da Semana
11/08 - Dia do Estudante e do
Advogado
12/08 - Dia dos Pais
13/08 - Dia do Economista
15/08 - Dia do Profissional
de Sistemas da Informação e
Ciência da Computação
16/08 - Dia do Filosofo
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» Programe-se

Homenagem
a Jorge Amado
A Biblioteca Central da UCB, está
promovendo a exposição “Salve Jorge!
100 anos de História”, que foi lançada
na última segunda-feira (06/08), às
19h30, no Espaço Cultural da Biblioteca
(Campus I). A exposição presta uma
homenagem à figura de Jorge Amado,
um dos autores brasileiros mais
conhecidos no mundo.
“Salve Jorge! 100 anos de História”
é uma exposição diferente e conta
ecom uma vasta amostra sobre a vida
de Jorge Amado.
A exposição é gratuita e continua
até o dia 24/08. Prestigie!
Mais informações:
http://midi.as/Zm6

Lançamento
de Livro
Aconteceu
nesta
quartafeira (08/08), o lançamento do
livro "Paradiplomacia Econômica:
Trajetórias e Tendências da Atuação
Internacional dos Governos Estaduais
do Brasil e dos Estados Unidos", no
auditório do bloco K (Campus I), às
20h30. Escrito pelo Prof. Dr. Ironildes
Bueno, a obra fala da atuação de
governos subnacionais como o Brasil
e faz parte de um projeto de pesquisa
desenvolvido no Brasil e nos EUA, que
consiste na análise comparativa entre
as duas federações no que se refere ao
engajamento global.
Mais Informações:
http://midi.as/4n6

Cineclube “Veja Você”: O evento
exibirá nesta segunda-feira (13/08) o
filme "William Wilson", do diretor Louis
Malle, duração de 36 min, às 18h, no
auditório do bloco G, Campus I.
Mais informações:
http://midi.as/Sr6
Semana do Economista
O curso de Ciências Econômicas da UCB
realizará a Semana do Economista de
13 a 17 de agosto , às 19h30, no
auditório do Bloco K (Campus I).
O evento é gratuito e reunirá palestras
sobre diversos temas da economia.
Mais informações:
http://midi.as/9n6
Seminário da 5ª Semana Social
Brasileira
Será realizado pela Arquidiocese de
Brasília um Seminário, dia 18/08,
das 8h30 às 12h30, no auditório
central da UCB (Campus I). Com o
tema “Um novo Estado, caminho para
uma nova sociedade do bem viver –
Estado para que e para quem?”
O evento é aberto ao público. As
inscrições serão feitas no local a partir
das 8h.
Mais informações:
http://midi.as/dn6
Seminário “Violência e Direitos
Humanos”
Estão abertas as inscrições para o
Seminário Internacional “Violência
e Direitos Humanos”, realizado pela
Cátedra que acontecerá nos dias 04 e
05/10, das 08h às 12h e das 14h às
18h no auditório do Campus Asa
Norte da UCB (SGAN 916 módulo B Avenida W5).
Mais informações:
http://midi.as/tp6
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» Imagem Destaque
Marla Marçal

Comemoração do Dia dos Pais: No auditório do bloco M (Campus I), colaboradores da UCB receberam uma homenagem e
presentes em comemoração ao Dia dos Pais no dia 09/08.

» Oportunidades

» Dica Cultural

Edital de Pesquisa UCB/2013
As novas diretrizes determinam que as
atividades de pesquisa sejam pautadas
em dois pilares: pesquisa acadêmica e
inovação. O edital selecionará projetos
de pesquisa em todas as áreas do
conhecimento, a serem iniciadas em
2013, com valor de apoio para custeio
de até R$30 mil. As incrições para o
Edital de Pesquisa da UCB de 2013
encerram no dia 30/08.

O SESC – DF realiza a Terceira
Edição do Mês da Fotografia. O
tema deste ano é “ O Centro – Oeste:
o Homem, a Cultura e o Meio”.
Exposições, oficinas, palestras e outras
atividades são oferecidas em diversas
unidades em virtude da comemoração
do Dia Mundial da Fotografia no dia
19 de agosto.

Mais informações:
http://midi.as/Bp6
Bolsas de Graduação no Exterior
Abertas as inscrições para seleção
de
estudantes
de graduação,
vinculados a UCB, para realização de
intercâmbio acadêmico em Instituições
na Alemanha, Austrália, Canadá,
Coréia do Sul, EUA, Holanda
e Reino Unido pelo Ciência sem
Fronteiras. As inscrições poderão
ser feitas na Assessoria de Relações
Interinstitucionais (ARI - sala D 210.1),
até o dia 05/11, das 8h às 21h.
Mais informações:
http://midi.as/Fp6

» Você Sabia
Pratique exercícios por
meio do Campus Saúdavel
Por meio de exercícios físicos,
regulares e orientados, a UCB promove
a saúde e contribui para a melhoria do
estilo de vida. O Campus Saúdavel é
um Projeto da Cordenação de Esporte
que oferece a prática de esportes com
valor diferenciado para colaboradores,
estudantes e comunidade. As atividades
ocorrem no Campus I – Taguatinga.
A UCB possui uma academia
completa, com equipamentos de
ótima qualidade, também são
oferecidas
outras
modalidades
como: hidroginástica, jiu-jítsu, judô e
natação. Quem estiver interessado
em praticar as atividades oferecidas
pode escolher entre cinco opções de
planos; Modalidade única, Campus flex,
Campus +2, Campus +3, Campus total.

Confira a Programação da
Semana:
14/8 : 9h – Aulão de Fotografia no
Museu Nacional
14/8: 20h – Fotojornalistas de GO no
SESC Gama
15/08: 20h – Cowboys da Água no
SESC 504 Sul
16/08 – 20h – Palestra Imagens e
Imaginários no SESC Ceilândia
17/08 – 20h – Coleção Terra Vermelha
- Marcha para o Oeste no SESC
Ceilândia
Mais informações:
http://midi.as/rq6

Mais informações
www.uc b.br | c omun i c a c a o @ u c b . b r | 6 1 3 3 5 6 - 9 3 16/90 0 2

Mais informações:
(61) 3356-9041
Católica na mídia

/universidade
catolicadebrasilia

@ca t o lica

catolicadebrasilia

