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» Fique Por Dentro

» Programe-se

Livro Relações
Brinquedoteca
Internacionais
da Pedagogia
Contemporâneas
No dia 18/08, aconteceu
A obra “Relações Internacionais
Contemporâneas:
Perspectivas
Brasileiras” é fruto de trabalhos de
conclusão de curso realizados por
estudantes do curso de Relações
Internacionais
da
Universidade
Católica de Brasília e foi lançado nesta
quinta-feira (23/08), no auditório do
bloco K (Campus I – Taguatinga), às
20h. O livro foi organizado pelos Profs.
Wilson Almeida, Diretor do Curso, e
Ironildes Bueno.
Este é um livro abrangente e
atual, do qual seu conteúdo será
uma verdadeira contribuição para
os estudos da ação brasileira em
alguns dos grandes temas das relações
internacionais contemporâneas. “A
partir dessa leitura o nosso trabalho
começa a ter sentido, e a criação desta
obra é uma iniciativa do curso” disse o
Profº Wilson.
Mais Informações:
http://midi.as/PQ6

Datas E s pec i ai s
da Sem a n a
27/08 - Dia do Psicólogo
31/08 - Dia do Nutricionista
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a
inauguração da Brinquedoteca do
Curso de Pedagogia da UCB, de 09
às 12h no Ginásio I. Foi uma manhã
repleta de brincadeiras folclóricas, jogos
de tabuleiro, jogos eletrônicos e oficinas
de pintura. Estiveram presentes os
estudantes do Curso que contribuíram
na organização do evento, professores
e colaboradores e seus filhos.
A Brinquedoteca irá atender aos
dependentes dos colaboradores da
universidade assim como dependentes
dos estudantes do Curso de Pedagogia.
Os atendimentos acontecerão às terças
e quintas em diferentes horários. As
inscrições são gratuitas e devem ser
feitas no dia 31/08, de 12h às 21h, na
sala AG003.
Mais Informações:
http://midi.as/DQ6

Adolescência
em perspectiva

Oficinas do Soappe
O
Serviço
de
Orientação
e
Acompanhamento Psico-pedagógico
está com inscrições abertas, até o
dia 27/08, para diversas oficinas. Os
interessados devem se inscrever na
sala A-105, de segunda a sexta,
das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Mais informações:
http://midi.as/YH6
Semana da Nutrição
De 27 a 31/08, acontecerá a Semana
da Nutrição que abordará o tema
“Nutrição para a Vida”, de 8h às
11h30, com palestras no auditório do
bloco M e na sala Top M 003.
Mais informações:
http://midi.as/Bz6
Cineclube “Veja Você”: O evento
exibirá nesta segunda-feira (27/08)
o filme "Toby Dammit", do diretor
Federico Fellini, duração de 45 min,
às 18h, no auditório do bloco K,
Campus I.
Mais informações:
http://midi.as/WQ6

O Programa de Pós-Graduação
em Psicologia da UCB realizou no
último dia 22/08, às 10h, no auditório
Campus Avançado da Asa Norte,
o seminário: “Adolescência em
Perspectiva: Acolhimento Institucional
e Psicopatologia”, ministrado pelo
Profº Dr. Jean Pierre Pinel. O debate
dessa temática teve como propósito,
apresentar o estudo sistemático do
comportamento dos adolescentes,
buscando compreender as causas das
atitudes violentas dos mesmos.

Mutirão de Oftalmologia
A Coordenação de Oftalmologia
do curso de Medicina da UCB por
meio do Programa Boa Visão,
estará promovendo um mutirão de
atendimento oftalmológico, no dia
15/09, às 08h, na Escola Classe
Boa Esperança (BR 070 – DF
180/190) localizada no Núcleo Rural
Boa Esperança – Ceilândia – DF

Mais Informações:
http://midi.as/GQ6

Mais informações:
http://midi.as/XQ6
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» Imagem Destaque
Camile dos Anjos

Brinquedoteca: O curso de Pedagogia da Universidade Católica de Brasília inaugurou a sua Brinquedoteca no dia
18/08.

» Oportunidades
5º Congresso Brasileiro para o
Desenvolvimento
do
Edifício
Hospitalar (CBDEH)
Inscrições abertas para o evento
que acontecerá de 04 a 07/09,
como tema os "Ambientes de Saúde:
Projetos, Práticas e Perspectivas”.
Será um momento de reflexão sobre
a atualidade e o futuro dos hospitais e
demais ambientes de saúde.
Mais informações:
http://midi.as/-Q6
Mestrado
em
Direito
abre
inscrições
Os interessados em participar da
seleção do Mestrado em Direito da
UCB devem se inscrever até dia
14/09. Serão oferecidas 37 vagas
para o ano letivo de 2013.
A seleção é composta por provas de
língua estrangeira e de conhecimentos
específicos e entrevista. O programa
tem foco na área do direito econômico,
financeiro e tributário.

» Você Sabia?

» Dica Cultural
O Espelho

Projeto Educação Ambiental

Machado de Assis, em seu conto O
Espelho, escreve sobre a alma do ser
humano, apresentando sua teoria que
consiste nas duas almas que este possui,
sendo uma interna e outra externa,
por vezes simbolizada no espelho.
Inspirada nessa obra, a exposição
O Espelho, apresentada pelo Banco
do Brasil, Ministério da Cultura e pelo
Fundo de Apoio à Cultura (FAC),
combina conteúdo audiovisual, teatro
e outros elementos a fim de propiciar
ao participante uma diferente
experiência.
O evento acontece no CCBB
Brasília até o dia 16/09, de terça
a domingo, das 9h às 21h. Os
ingressos custam R$6,00 a inteira
e R$ 3,00 a meia.

Mais informações:
(61) 3448-7163
http://midi.as/0R6
Mais informações
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O curso de Engenharia Ambiental
da UCB realiza atividades que buscam
informar e sensibilizar as pessoas sobre
a complexa temática ambiental,
estimulando o envolvimento em ações
que promovam hábitos sustentáveis
de uso dos recursos naturais, além de
propiciar reflexões sobre as relações ser
humano-ambiente.
O trabalho prevê o desenvolvimento
de atividades de sensibilização e
de mudanças de hábitos, além de
mudanças instrumentais nas diversas
operações diárias dos processos
administrativos da UCB.
Ações: Central de Reuso, Coleta
Seletiva, Compostagem, Conservação
de Água e Energia, Conservação da
Qualidade Sonora, Ilha da Sucessão,
Preciclagem, Construção da Agenda
Ambiental da UCB.
Mais informações:
(61) 3356-9094

Mais informações:
(61) 3108-7600

Católica na mídia

/universidade
catolicadebrasilia

@ca t o lica

catolicadebrasilia

