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» Fique por Dentro

Universidades Católicas do
MERCOSUL se encontram na UCB
Curso de Relações Internacionais da UCB realiza o
I Congresso Internacional entre Católicas do MERCOSUL
Países do MERCOSUL e convidados
se encontraram na UCB, durante os dias
14, 15 e 16/5. Mais de 500 participantes,
entre eles, estudiosos de vários pontos
do Brasil e de outros países, tais como:
Argentina, Venezuela, Suécia, México
Foto: Faiara Assis
e Colômbia prestigiaram o I Congresso
de Iniciação Científica em Relações
Internacionais das Universidades Católicas do Mercosul, o Católica Mercosur.
O evento foi uma realização do curso de Relações Internacionais, em parceria com
a Assessoria de Relações Internacionais e apoio de seus professores, estudantes corpo
técnico e administrativo da Universidade.
A estudante Ingrid Sampaio, do 6º semestre do curso, não poupou elogios e
à realização do evento. “Houve um envolvimento muito grande por parte de todos e
deu certo porque tivemos harmonia e coordenação agregadas. Foi muito bom. Uma
experiência incrível!”.
Confira a matéria na íntegra: http://midi.as/kNl

Aprender na prática
A disciplina de Estágio Obrigatório
do curso de Nutrição da UCB aproxima
os estudantes à prática profissional e ao
longo do 1º semestre de 2014 realizou
diversas atividades em parceria com o
Instituto Educacional São Judas Tadeu.
A Diretora do curso, Profª. Msc. Cristine
Foto: Divulgação
Savi Fontanive, explica que “o objetivo
da disciplina é proporcionar aos formandos do curso o contato com o dia a dia
da profissão, tendo a oportunidade de associar o conhecimento técnico-científico
às praticas cotidianas, estabelecendo e fortalecendo melhorias na qualidade do
serviço prestado à comunidade”, afirma.
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» Programe-se
UCB Power Fitness

O curso de Educação Física da UCB convida
para o evento que acontece dia 27/5, a
partir das 9h, no Bloco G, com diversas
atividades físicas. Além de campeonato de
supino e leg press com taxa de inscrição de
R$ 5,00 efetuado no dia do evento.
Mais informações:
http://midi.as/QMl

XXVII Semana da Contabilidade

Com o tema “A interdisciplinaridade das
Ciências Contábeis”, o evento acontece
de 2 a 6/6, no Auditório do Bloco M. Os
estudantes da modalidade virtual poderão
acompanhar através da transmissão online
.
Mais informações:
http://midi.as/XLl

VI Fórum de Crescimento e
Desenvolvimento Humano

O Programa de Pós-Graduação em
Educação Física da UCB convida para o
evento que acontece no Campus I, nos dias 26,
27 e 28/5. Inscrições até o dia 23/5 no Bloco G,
sala 16, das 8h às 12h e das 14h às 20h.
Mais informações:
http://midi.as/-Ll

V Feira de Gastronomia
O evento acontece no dia 28/5,
no Hall do Bloco Central, a partir das
18h. A feira é organizada pelo curso
de Gastronomia da UCB e apresenta
preparações gastronômicas feitas pelos
estudantes.
Mais informações:
http://midi.as/RMl
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» Imagem Destaque

Foto: Faiara Assis

Reunião com Investidores: A Reitoria da UCB recebeu no dia 21 de maio, a visita do Sr. Jim Carlsson, CEO of Clavister A.B,
empresa sueca de segurança da informação, e do CEO da empresa brasileira de tecnologia LeverTech, Sr. Helder Gaudencio, para
possíveis parcerias em prol do Parque Tecnológico.

» Oportunidades
Vestibular 2º/2014

Estão abertas as inscrições para o Vestibular
2º/2014. Os interessados devem efetuar
a inscrição até o dia 23/6. As provas serão
aplicadas no dia 29/6.
Mais informações no edital:
http://midi.as/VNl

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.

» Dica Cultural

» Você Sabia?

Exposição “Seu olhar
quando encontra o meu”

O SIAE tem como objetivo avaliar o
desempenho do estudante em formação
nos cursos de graduação (Licenciatura,
Bacharelado e Tecnológico), ancorado
na proposta geral do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes – ENADE.
Concebido como um instrumento
de avaliação do desenvolvimento das
competências dos estudantes em suas
áreas específicas de formação, por meio
da aplicação do exame para aqueles que
já possuem 50% ou mais de carga horária
concluída. Os resultados possibilitarão,
ainda, a revisão do processo de formação
dos estudantes num movimento permanente
de melhoria do processo educativo.

SIAE

A exposição “Seu olhar quando
encontra o meu”, título inspirado na
música de Tom Jobim, é um momento
convidativo que pretende unir o olhar
da fotógrafa Mariana Almada Viana ao
olhar e a expressão dos sentimentos
do observador por meio da música.
Ao mesmo tempo permite-lhe a
apreciação das imagens explorando
todo seu universo vital.
Serviço
Data: até o dia 30/5, das 7h40 às 22h50,
no Espaço Cultural da Biblioteca Central
da Universidade Católica de Brasília.

Mais informações:
http://midi.as/MLl

Mais informações acesse o edital:
http://midi.as/Yxl
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