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» Fique por Dentro

UCB em Clima de Copa do Mundo
Faltam poucos dias para um dos
maiores espétaculos esportivo do
planeta, a Copa do Mundo. Este ano,
tendo o Brasil como sede, Brasília será
palco de vários jogos. Nesse clima de
torcida verde e amarelo a Biblioteca
Central da UCB realiza até o dia 30/7, a
Exposição “A Copa do Mundo é Nossa”.
Os visitantes poderão conferir
informações sobre os jogos, as
seleções participantes, os estádios e os mascotes. Além de uma programação especial sobre
o futebol no cinema, com a exibição de filmes acerca
do tema na Sala Multimeios nos horários disponíveis na
página da Biblioteca Central. Não deixe de participar da
exposição e interagir no espaço do torcedor.
Mais informações: http://midi.as/-Wl
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» Programe-se
Abertas as inscrições
para o Prêmio Nacional

Estão abertas as inscrições 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/2Xl
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 e toda a comunidade
acadêmica está convidada a prestigiar.
Mais informações:
http://midi.as/GVl

13ª Pré- JAOC

Horários de Funcionamento da UCB
Copa do Mundo 2014
12/6 - O expediente será de 4 horas (de 8h às 12h)
17/6 - O expediente será de 4 horas (de 8h às 12h)
23/6 - Não haverá expediente administrativo nessa data,
considerando que o jogo do Brasil será em Brasília.
*Os colaboradores que trabalham na jornada 12x36,
permanecem no horário normal de trabalho.
Os docentes e discentes estarão liberados
em dias de jogos do Brasil.

A Odontologia do Esporte será o tema
do evento que acontecerá nos dias 6 e 7/6,
no Campus I. As inscrições podem ser feitas
na direção do curso Bloco S – Sala S 213 ou
no Centro Acadêmico.
Mais informações:
http://midi.as/0Xl
Parque Central Águas Claras
Estudantes do curso de Arquitetura
e Urbanismo da UCB desenvolveram 10
propostas arquitetônicas para o Parque
Central de Águas Clara. Os trabalhos
serão apresentados no dia 9/6, às 8h30, no
Auditório do Bloco M.
Mais informações:
http://midi.as/_Wl
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» Imagem Destaque
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XXVII Semana da Contabilidade: Com o tema “A interdisciplinaridade das Ciências Contábeis”, o evento aconteceu de 2 a 6/6, e
contou com a presença de profissionais da área, estudantes e docentes.

» Oportunidades
Vestibular 1º/2014

Inscrições abertas até o dia 23/6, para
o Vestibular 2º/2014. 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. As provas
serão aplicadas no dia 29/6.
Mais informações confira o edital
http://midi.as/ZVl

Processo seletivo para o
Mestrado em Comunicação

Estão abertas as inscrições até o dia 8/7,
para o processo seletivo para aluno regular
no 2º / 2014. Início das aulas no dia 4/8.
Mais informações confira o edital:
http://midi.as/WVl

» Dica Cultural

» Você Sabia?

Exposição Nossa

A primeira Copa do Mundo foi realizada
no Uruguai em 1930. A escolha do Uruguai
foi feita em meio a uma grave crise
econômica na Europa. Para participarem
de um torneio do outro lado do mundo, as
seleções europeias teriam de realizar uma
longa viagem transatlântica. Além disso,
alguns clubes ficariam dois meses sem os
seus principais jogadores — um problema
que ainda dá o que falar hoje em dia.
A França derrotou o México por 4
a 1 na partida de abertura, mas foram
duas seleções sul-americanas que
fizeram a final. Após chegar ao intervalo
perdendo por 2 a 1 para a rival Argentina,
o Uruguai virou o jogo e venceu por 4 a
2, conquistando o troféu projetado pelo
escultor francês Abel Lafleur.

História Copa do Mundo

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
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