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Homenagem aos
Semana
Santos Fundadores da Nutrição
A Diretoria de Programas de
Pastoral (DiPas), por meio do projeto
Celebrações e Reflexões, promoveu, de
27 a 31 de agosto, a Semana dos Santos
Fundadores. No encerramento, nesta
quinta – feira (30/08), no auditório
do bloco K (Campus I - Taguatinga),
aconteceu uma celebração em
homenagem aos santos padroeiros da
Universidade Católica de Brasília.
Fundada em 1973, como Faculdade
Católica de Brasília, a Universidade
teve por idealizadores diversas
congregações religiosas, cujo ideal de
Igreja e de atuação transformadora
da sociedade estava voltado para a
educação.
Os
santos
fundadores
homenageados fazem parte das
congregações Lassalistas (São João
Batista de La Salle), os Estigmatinos
(São Gaspar Bertoni), os Maristas (São
Marcelino Champagnat), os Salesianos
(São João Bosco), as Irmãs Salesianas
(Santa Maria Mazzarello) e Pe. José
Maria De Man, da Unileste – MG. Esses
santos foram escolhidos pelo carisma e
presença.
Mais informações:
http://midi.as/k17

Datas E specia i s
da S emana
31/08 - Dia do Biólogo
01/09 - Dia do Profissional
de Educação Física
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O curso de Nutrição da UCB
realizou de 27 a 31/08, a Semana
da Nutrição, com o tema “Nutrição
para a vida”, cujo princípio é levar
conhecimento aos acadêmicos do curso,
através de palestras e mini-cursos.
No dia 29/08, às 8h, no bloco M, sala
002 (Campus I), aconteceu a palestra
sobre "A Produção Tecnológica de
Iogurte Hiperprotéico para Atleta"
ministrada pelo egresso do curso,
Wiliam Filipe Soares.
Ele explicou que, o iogurte
hiperprotéico
começou
a
ser
desenvolvido para o seu trabalho
de conclusão de curso (TCC), e
que para criar o iogurte foram
necessários seis meses de trabalho com
aproximadamente oito horas por dia
de testes.
Mais Informações:
http://midi.as/n-6

Conheça a
Cultura Asiática
A Biblioteca Central da UCB está
promovendo a exposição “Vamos
conhecer a cultura dos países do
Sudeste Asiático”, organizada pela
Associação de Nações do Sudeste
Asiático (ASEAN). A abertura da
exposição aconteceu na última terçafeira (28/08), às 10h. Diversas peças de
artesanato, vestuários, instrumentos
musicais e objetos compõem a mostra,
cujo princípio é divulgar por meio da
cultura a integração realizada pela
ASEAN.
Mais informações:
http://midi.as/l-6

II Semana Acadêmica do CAU
O curso de Arquitetura e Urbanismo
da UCB realizará de 03 a 06/09, a
“II SEMARQ” (II Semana Acadêmica do
Curso de Arquitetura e Urbanismo). O
evento tem por objetivo proporcionar
atividades
complementares
que
possam contribuir para a formação
profissional dos estudantes.
Mais informações:
http://midi.as/m17
Cineclube “Veja Você”: O evento
exibirá no dia 10/09 (segundafeira) o filme "Interior Design", do
diretor Michel Gondry, duração de 38
min, às 11h30 e 18h, no auditório do
bloco K (Campus I).
Mais informações:
http://midi.as/WQ6
Exposição sobre o “Sudeste
Asiático- ASEAN"
A mostra é uma parceria entre a
Biblioteca da UCB com os sete países
membros da Associação de Nações
do sudeste Asiático – ASEAN, e
ficará exposta até o dia 14/09, na
Biblioteca Central (Campus I ) de
7h40 às 22h30.
Mais informações:
http://midi.as/CZ6
Semana da Física
De 17 a 19/09, no auditório do
bloco M (Campus I), em diferentes
horários, acontecerá o evento que
contará com a presença de vários
palestrantes que abordarão diversos
temas. Serão oferecidos também mini
cursos, contudo, a execução do mesmo
dependerá do número de inscritos.

Mais informações:
http://midi.as/DZ6
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Exposição “Vamos conhecer a cultura dos países do Sudeste Asiático – ASEAN”: A mastra ficará exposta no hall
da Biblioteca Central da UCB até o dia 14/09. Prestigie!
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» Você Sabia?

ITEC abre seleção de
Novos Empreendimentos
A Incubadora Tecnológica de Empresas
da UCB (ITEC) lançou seu “Processo de
Seleção de Novos Empreendimentos”.
Serão selecionados projetos de novos
negócios, de base tecnológica ou de
setores tradicionais com características
inovadoras, para receber o apoio da ITEC
- Incubadora Tecnológica de Empresas da
UCB. As inscrições vão até 17/11.

Amazônia, Ciclos de Modernidade

O nome Paraolímpico foi alterado
para Paralímpico

Mais informações:
http://midi.as/GG6
Intercâmbio na Espanha
Estão abertas as inscrições para
o programa Top Espanha, que
contemplará dois estudantes de
graduação para realizarem curso de
idioma no exterior por três semanas, na
Universidade de Salamanca. O aluno
tem até o dia 28/09 para realizar o
cadastro no site do Banco Santander
e até 29/09 para entregar na ARI Assessoria de Relações Interinstitucionais,
sala D-210.1.
Mais informações:
http://midi.as/Fp6

Uma exposição diferente que
apresenta um aspecto amplo da
cultura visual da Amazônia, sua arte
e
determinadas
particularidades
antropológicas. São cerca de 300 obras,
desde o século XVIII até os dias atuais,
divididas nos períodos do Iluminismo,
do Ciclo da Borracha (1860-1910), do
Modernismo e da Contemporaneidade.
Organizada por Paulo Herken, a
mostra apresenta, mil m2 ocupados
por fotografias, pinturas, aquarelas,
desenhos, esculturas, objetos, vídeos e
documentos raros.
A exibição vai até o dia 23/09,
de terça a domingo, das 09h às
21h, nas Galerias 1 e 2, Pavilhão
de Vidro, e Área Externa - CCBB
(SCES, Trecho 2, lote 22), entrada
franca.
Mais informações
(61) 3108-7600
http://midi.as/-07

Mais informações
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É isso mesmo. A mudança aconteceu
juntamente com a apresentação da
logomarca dos Jogos Paralímpicos
Rio 2016. O Brasil era o único país de
língua portuguesa que não utilizava
essa nomenclatura e para se adaptar
as orientações o Comitê Paraolímpico
Brasileiro
(CPB)
aproveitou
a
oportunidade para divulgar e começar
a se adaptar às alterações.
“Foi uma orientação do Comitê
Paraolímpico Internacional (IPC) para
o Brasil se alinhar mundialmente aos
demais países”, explicou o gerente de
Comunicação e Marketing do CPB,
Frederico Motta.
A UCB está ciente da mudança e já
está adaptando as informações do site
conforme orientação dos comitês.
Mais informações:
http://midi.as/k07
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