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» Fique por Dentro

Católica de Brasília recebe INTERCOM Centro-Oeste
Um dos mais tradicionais congressos
na área de comunicação acontece na
Universidade Católica de Brasília. A
Intercom Centro-Oeste teve seu início
na manhã de, 8 de maio, e vai até
sábado, dia 10. No evento, estudantes e
Foto: Raphael Lira
pesquisadores do DF e dos estados de
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se encontram para debates, oficinas, cursos
e apresentações de produção científica da área de comunicação.

Guerrilha do Araguaia em pauta na UCB
O Projeto Mostra Cinema pela
Verdade exibiu na manhã de quinta (8/5),
na UCB, o documentário “Camponeses do
Araguaia – A Guerrilha Vista por Dentro”,
de Vandré Fernandes. O filme mostra,
por meio de depoimentos, a história de
alguns camponeses e a amizade com os
“paulistas”, como chamavam os militantes
Foto: Faiara Assis
do PC do B que lutaram na Guerrilha do
Araguaia durante a ditadura militar, e revela os crimes cometidos pelo exército brasileiro
na região entre 1972 e 1974. Após a exibição do filme foi realizado o debate com a
participação do Profº Luiz Carlos Iasbeck (Coordenador do curso de Comunicação
Social) e Sônia Maria Haas (Diretora de Comunicação e Marketing da UCB).

Terceiro Setor é tema de Seminário na Universidade
O Núcleo de Estudos e Pesquisas
Avançadas no Terceiro Setor da Universidade
Católica de Brasília (UCB) realizou no dia
30 de abril o Seminário: “Temas atuais do
Terceiro Setor e da Tributação: desafios,
forma de efetivação e posição estratégica”.
O evento aconteceu no Auditório do Bloco
Foto: Fátima Layane
K da UCB com a presença de estudantes,
professores, diretores e convidados. Entre os palestrantes, estavam o embaixador da Tunísia
Sabri Bachtobji, a conselheira da embaixada, Nada Meslameni Naceur e o coordenador do
Projeto Haiti da Igreja Batista Central, pastor Ricardo Espíndola.
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» Programe-se
Pedagogia e Educação Física
promovem Seminário

Os cursos de Pedagogia e Educação
Física promovem o seminário “Formação
de professores: o corpo em movimento e
suas implicações no processo de ensino
e aprendizagem”. Os interessados em
participar das oficinas podem efetuar a
inscrição até o dia 12/5.
Mais informações:
http://midi.as/Jxl

IX Semana do Serviço Social

O curso de Serviço Social da UCB convida a
todos a participarem da IX Semana do Serviço
Social, cujo tema é “Serviço Social: Olhares
Contemporâneos”. O evento acontece de 13
a 15/5, no Campus Taguatinga, Bloco K.
Mais informações:
http://midi.as/Lxl

X Semana da Matemática

Com o tema “Educação Matemática e
Inclusão”, o curso de Matemática da UCB
realizará a X Semana da Matemática, nos dias
19, 20 e 21/5, no Campus Taguatinga.
Mais informações:
http://midi.as/Nxl

Católica Mercosur

De 14 a 16/5, a UCB sediará o I Congresso de
Iniciação Científica em Relações Internacionais
das Universidades Católicas do Mercosul – o
Católica Mercosur. O evento é gratuito e aberto
ao público.
Mais informações:
http://midi.as/Sxl
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» Imagem Destaque
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Garis Alfabetizados: A Universidade Católica de Brasília oferece curso de alfabetização para funcionários do SLU por meio do Projeto Alfabetização Cidadã. Ao todo 82 alunos serão beneficiados.

» Oportunidades
Bolsa de Iniciação Científica

Inscrições abertas para candidatos à
bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação – PIBITI, e, de Iniciação
Científica e Tecnológica da Universidade
Católica de Brasília – PIBIC. As inscrições
serão realizadas por meio da plataforma
PAGE, com acesso pela página da UCB
(http://page.ucb.br) até o dia 2/6.
Mais informações acesse o edital:
http://midi.as/Yxl

Renovação Bolsa Social

Esta aberto o processo de renovação da
bolsa social de estudo para o 2º semestre de
2014. Preencha o formulário corretamente e
fique atento aos prazos de entrega do mesmo.
Mais informações:
http://midi.as/_xl

» Você Sabia?

» Dica Cultural

Bolsa Social de Estudos da Católica

Brasília Pop
Pelo segundo ano consecutivo, o
maior festival de música pop reapresenta
Lulu Santos e Nando Reis que marcaram a
primeira edição do festival no ano passado.
A organização do Brasília Pop, maior festival
de música pop da cidade, confirmou a
próxima edição do evento que acontece no
dia 17 de maio. Pontos de Venda: Zimbrus,
Chilli Beans e Bilheteria Digital.
Serviços:
Data: 17/5, no Estacionamento do Minas
Brasília Tênis Clube, a partir das 21h.
Ingressos: (meia): Pista R$ 70. Frente
Palco, R$ 120. Mesas Open Bar para 4
pessoas, R$ 800. Cadeira extra, R$ 200
Telefone: 3342-2232

Mais informações
www. u cb.br | c o munic ac a o @ u cb . b r | 61 3 3 5 6- 9002

São Bolsas oferecidas pela Universidade
Católica de Brasília. A quantidade de bolsas a
serem concedidas está condicionada a verba
orçamentária da Instituição, sendo que um dos
pré requisitos para concorrer é ser estudante
regularmente matriculado na UCB.
Os interessados devem se submeter a
processo seletivo específico, normatizado por
um edital próprio com requisitos determinados,
a cada novo processo. Destaca-se que são
concedidas Bolsas de 50% e 100% de acordo
com a análise socioeconômica familiar do
candidato e a renda per capita estabelecida.
Não são oferecidas bolsas mediante solicitação
fora do edital.

Confira o edital para renovação:
http://midi.as/_xl
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