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Homenagem
Projetos da
ao Dia Mundial
UCB beneficiam
da Alfabetização comunidade
A Câmara Legislativa do Distrito
Federal em homenagem ao Dia
Mundial da Alfabetização, celebrado
no dia 08/09, realizou na última
quinta-feira (13/09), uma sessão
solene, com inicio às 10h, que discutiu
sobre a importância e o papel do
alfabetizador no DF. A Universidade
Católica de Brasília representada
pela Gestora e Profª. do Projeto de
Extensão Alfabetização Cidadã, Gleice
Lemos, foi convidada a compor a
mesa de debates, juntamente com
a Deputada Arlete Sampaio, entre
outras autoridades.
A alfabetização é o primeiro passo
do indivíduo em busca da autonomia,
pois é através dela que se pode ter
acesso a habilidades como leitura e
escrita, no qual o sujeito torna-se apto
a identificar e interpretar os códigos da
língua.
Hoje no Brasil existem mais de
14 milhões de analfabetos, com 15
anos ou mais, equivalente a 9,63%
da população. Sendo muitos deles
analfabetos funcionais – pessoas que
leem, mas não interpretam.
No combate a esses números
alarmantes a UCB desde 1997, por
meio do seu Projeto de Extensão
Alfabetização Cidadã, garante a jovens
e adultos atividades de alfabetização
que acontecem tanto no Campus I,
quanto nas comunidades carentes.
“A alfabetização, em uma sociedade
letrada, é imprescindível para o
exercício da cidadania em qualquer
tempo e lugar”, afirmou Gleice Lemos.
Mais informações:
http://midi.as/xk7
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Os projetos de extensão E-Lixo
Universitário e Inclusão Digital em
Comunidades Parceiras entraram em
parceria para beneficiar o Centro Social
Comunitário Tia Angelina (CSCTA),
no Varjão, que oferece os serviços de
escola e creche. Computadores antes
inutilizados pela UCB agora compõem
um espaço feito para os professores
e alunos do centro, inaugurado na
segunda-feira, 11/09.
No total, 20 computadores foram
doados e serão utilizados em projetos
pedagógicos voltados às crianças. Os
professores do centro passarão por um
processo de capacitação como produto
da parceria.
Mais Informações:
http://midi.as/Bk7

3 anos
de Parceria

Semana da Física
De 17 a 19/09, no auditório do
bloco M (Campus I), em diferentes
horários. Serão oferecidos também
mini cursos, contudo, a execução do
mesmo dependerá do número de
inscritos.
Mais informações:
http://midi.as/DZ6
XII SeComunica
O curso de Comunicação Social da
UCB promove entre os dias 17 e
21/09, no Campus I, a XII Semana
de Comunicação. O evento, traz
para a edição deste ano a temática:
“Convergentes e Divergentes: somos
quem queremos e podemos?”.
Mais informações
http://midi.as/cm7
I
Encontro
Científico
de
Biomedicina e Farmácia
Acontecerá nos dias 18 e 19/09,
no campus I. O objetivo é transmitir,
por meio de palestras, minicursos e
exposições, novos conhecimentos aos
futuros biomédicos e farmacêuticos.
Mais informações:
http://midi.as/tk7

Este é o terceiro ano de parceria do
Anjos da Enfermagem com o Hospital
Anchieta, que proporciona a oportunidade aos alunos selecionados de
prosseguirem suas campanhas educativas no hospital, além de participarem de congressos, seminários e outros
eventos da área.
O Anjos da Enfermagem Núcleo
DF é composto por oito estudantes do
Curso de Enfermagem da UCB.

Aula Magna do Mestrado e
Doutorado em Psicologia
O evento acontecerá no dia 26/09
(quarta – feira), às 9h30, no
Campus Avançado Asa Norte
(SGAN 916 Módulo B Avenida
W5). A palestra que será ministrada
pelo Prof. Dr. Christoph Käppler, da
Universidade de Dortmund, Alemanha,
abordará o tema “Os Direitos da
Criança e sua Relevância no Âmbito
Familiar e Profissional”.

Mais informações:
http://midi.as/Hl7

Mais informações
(61) 3448 – 7153 / 7189
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» Imagem Destaque
Divulgação

Anjos da Enfermagem: Parceria com o Hospital Anchieta completa 3 anos, e proporciona a oportunidade aos participantes
realizarem campanhas educativas no hospital, além de participarem de congressos, seminários e outros eventos da área.

» Oportunidades

» Dica Cultural

» Você Sabia?

VIII Seminário de Psicologia e Senso
Religioso
O evento ocorrerá nos dias 12 a 14 de
outubro nos Campi I e II da UCB. A
temática central será Psicologia da Religião
no Mundo Ocidental Contemporâneo:
Desafios da interdisciplinaridade. As
inscrições podem ser feitas até o dia
30/09.

5º Festival Internacional de
Comédia do G7
Brasília se prepara para receber a
quinta edição do Festival Internacional
de Comédia do G7 (V FICO), de 15/09
a 4/11. O Festival, realizado pelo
grupo de teatro G7, é considerado um
dos maiores festivais internacionais de
teatro do G7 e um dos cinco principais
de toda história dos FICOS. Na 5ª
edição, em 16 dias de evento, o FICO irá
apresentar 21 cenas inéditas, divididas
em 3 temas, intimidade,arte e televão,
com mais de 5 horas de apresentações
artísticas inéditas do G7.
O V FICO é internacional porque
os espectadores poderão ver cenas
inspiradas em vários países.
Hora: Sábados, às 21h e
Domingo, às 20h.
Local: Teatro Marista - 615 Sul.

UCB integra júri do 9º Prêmio
Engenho

Mais informações:
http://midi.as/pk7
I Seminário de Extensão da UCB
O tema será “Territórios em Rede
da Extensão e Ação Comunitária”, e
acontecerá nos dias 29/09, 09 e
10/10, no campus I, e contará com a
participação de professores, estudantes,
colaboradores
administrativos
e
lideranças das comunidades parceiras.
As inscrições podem ser feitas até
o dia 27/09, e enviadas para o
e-mail: seminariodeextensao@ucb.
br.
Mais informações:
http://midi.as/wk7
Mais informações
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A Diretora do curso
de
Comunicação Social da UCB, professora
Angélica Córdova, irá integrar a
comissão julgadora do 9º Prêmio
Engenho de Comunicação – O Dia
em que o Jornalista Vira Notícia, como
representante do meio acadêmico.
Como a Católica foi vencedora do
ano anterior, teve o direito de indicar
o representante acadêmico deste ano,
mas não concorre à categoria.
Criado em 2004 para valorizar os
profissionais e órgãos de imprensa que
produzem notícias a partir da Capital
do Brasil, o evento acontecerá no dia 25
de outubro de 2012, na Embaixada de
Portugal, em Brasília.
O evento irá contemplar dez
categorias da informação e realizará
mais três homenagens especiais.

Mais informações:
http://midi.as/Dk7

Mais informações:
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