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» Programe-se
Abertas as inscrições
para o Prêmio Nacional

Inscrições abertas para o Prêmio Nacional
de Empreendedorismo Inovador, até o dia
21/7. A 18ª edição deste ano, tem novidades:
será realizada em duas etapas: uma regional,
classificatória, e outra nacional.
Mais informações:
http://midi.as/DSl

XXVII Semana da Contabilidade

A Universidade Católica de Brasília
está com inscrições abertas para o segundo
Processo Seletivo de 2014 para os cursos
presenciais e a distância. A inscrição
poderá ser feita via internet através do site
www.ucb.br (cursos presenciais) ou www.
catolicavirtual.br (cursos EAD), até o dia 23/6.
A taxa de inscrição para os cursos
presenciais é no valor de R$ 35 (trinta e
cinco reais), R$ 120 (cento e vinte reais)
para Medicina e R$ 20 (vinte reais) para
os cursos a distância e pode ser paga em
qualquer agência bancária até o vencimento
do boleto. A prova será realizada dia 29 de
junho de 2014, domingo. O local e o horário

em que o candidato realizará a prova serão
informados no Cartão de Confirmação de
Inscrição e estará disponível, na internet,
a partir das 15h, do dia 24/06, (cursos
presenciais e Medicina) e a partir das 18h,
do dia 27/06, os cursos EAD, na página da
UCB Virtual.
Neste Processo Seletivo a Universidade
Católica oferece mais de 2 mil vagas, para
cursos superiores de graduação, sendo 40
vagas para Medicina, entre 37 presenciais
e 12 cursos EAD, em diferentes áreas do
conhecimento.
Acesse o edital:
http://midi.as/2Ql

Novos Modelos e Desafios da Gestão
Com o objetivo de apresentar novas
abordagens críticas no campo da gestão,
alinhadas aos novos modelos e desafios
da gestão contemporânea, a Semana de
Gestão e Sociedade aconteceu nos dias
19, 20 e 21 de maio, no Campus I.
Confira a notícia na íntegra:
http://midi.as/YSl
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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/BSl

13ª Pré- JAOC

A Odontologia do Esporte será o tema do
evento que acontecerá nos dias 6 e 7/6, no
Campus I. O evento terá apresentações de
trabalhos científicos, cursos e atividades
esportivas.
Mais informações:
http://midi.as/CSl
XXI Jornada Acadêmica
do Curso de Fisioterapia
No dia 13/6, de 14 às 19h, acontecerá o
evento voltado para a apresentação dos
Trabalhos de Conclusão do Curso dos
formandos do curso e toda a comunidade
acadêmica está convidada a prestigiar.
Mais informações:
(61) 3356-9205
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» Imagem Destaque
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25º Festival de Dança da UCB: O evento organizado semestralmente pelo curso de Educação Física da Universidade encantou a
plateia e arrancou muitos aplausos na noite de 28/5, no Auditório Central da UCB - Campus I.

» Oportunidades
SANTANDER Universidades

Abertas as inscrições para seleção de
professores de graduação e pós-graduação
para intercâmbio acadêmico na Espanha.
Os interessados deverão preencher o
Formulário de Inscrição e entregar na Sala
L - 025 até o dia 4/6, juntamente com os
documentos descritos no item 5 do Edital.
Mais informações confira o edital
http://midi.as/FSl

Processo Seletivo Lato Sensu

Inscrições abertas para vários cursos do
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu.
Interessados devem preencher o formulário e
entregar até o dia 1/8, 13h às 21h30, de segunda
à sexta-feira, aos sábados das 8h às 12h, no
Campus II –Asa Norte.
Mais informações confira o edital:
http://midi.as/GSl

» Dica Cultural

» Você Sabia?

Exposição “A Copa do Mundo é Nossa”

Pós-Graduação em Finanças
Pessoais e Familiar

No mês da Copa do Mundo, a
Biblioteca Central da UCB entra no clima e
convida a todos para visitarem a exposição
organizada para este evento.
Serão expostas informações sobre os
jogos, as seleções participantes, os estádios
e os mascotes. Além disso, foi montado
um espaço interativo do torcedor, onde o
público pode dar a sua opinião sobre quem
vai ganhar a Copa do Mundo e tirar uma
foto divertida. Tem ainda uma programação
especial sobre o futebol no cinema, com a
exibição de filmes acerca do tema na Sala
Multimeios .
Serviço:
Data: até 30/7, das 7h40 às 22h50, no Espaço
Cultural da Biblioteca Central da UCB.

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

A UCB oferece o curso de PósGraduação Lato Sensu em Finanças
Pessoais e Familiar que permite aos alunos
uma visão geral da administração das
finanças pessoais, podendo chegar a
um aprofundamento em alguns temas
relacionados ao planejamento financeiro.
Apresenta ainda,uma abordagem
conceitual e prática de produtos financeiros
que mostra a importância de se avaliar
a mudança de hábitos, bem como fazer
escolhas centradas em informações
consistentes, o que coloca a possibilidade de
decisões mais acertadas. Prioriza o estímulo
às boas práticas de sustentabilidade e define
como fator fundamental o bem estar e a
qualidade de vida.
Mais informações:
http://midi.as/MPl
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