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» Últimas

Inscrições para a Pós-Graduação Lato Sensu
A UCB está com inscrições abertas para
o processo seletivo do Programa de PósGraduação Lato Sensu em vários cursos. Todos
os cursos atendem às exigências da Resolução
do Conselho Nacional de Educação nº 1, de 08
de junho de 2007. O candidato deverá fazer a
entrega da documentação no ato da inscrição.
As cópias dos documentos, descritos em edital,
devem ser autenticadas ou apresentadas ao
atendimento da Diretoria de Pós-Graduação
Lato Sensu junto com o original, para efeito de
comprovação. Caso sejam necessários outros
documentos, a informação será repassada por
e-mail aos candidatos.
Acesse o edital:
http://midi.as/22m

Atendimento da Diretoria Campus I:
Período de entrega: até 1 /8, das 13h às
21h30, de segunda à sexta-feira, aos sábados
das 8h às 12h, na sala S - 113, EPCT Q.S. 7,
lote 1 – Águas Claras – Taguatinga – DF.
Atendimento Campus II
Período de entrega: até 1 /8, das 9h às
21h30, de segunda à sexta-feira e aos sábados
das 8h às 12h, na sala A - 19, SGAN Quadra
916, Módulo B, Av. W5 Norte, Asa Norte), sala
A 19. ATENDE - Atendimento Diferenciado ao
Estudante - CAMPUS II telefone: (61)34487114/7162.
Mais informações:
(61)3448-7256
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Rumo ao Festival de Cannes

De malas prontas para prestigiar o maior
festival de criatividade do mundo, o Cannes
Lions. Pablo Seabra, publicitário formado pela
UCB, embarca no dia 13/6, para a França,
rumo ao Festival de Cannes Lions de 2014.
Essa viagem marca o reconhecimento de um
profissional de destaque no mercado.
Confira a matéria na íntegra:
http://midi.as/F1m

Confira os cursos com inscrições abertas
Arquitetura de Sistemas da Saúde
Biologia Forense
Desenvolvimento Gerencial
Direito e a Inteligência no Combate ao
Crime Organizado e ao Terrorismo
Direito Processual Civil
Educação Física Escolar
Educação Infantil
Educação Matemática
Enfermagem em Saúde Coletiva
Fisiologia do Exercício
Fisioterapia Aplicada à UTI Neonatal
Fisioterapia em Terapia Intensiva
Gestão Educacional
Gestão Pública
Leitura e Produção de Textos
Libras
Língua Inglesa

Literatura Brasileira
MBA em Administração Financeira
MBA em Gestão de Negócio Hospitalar
MBA em Gerenciamento de Projetos
MBA em Gestão Empresarial
MBA em Logística de Sistemas de Produção
MBA em Marketing
Mediação de Conflitos
Perícia Digital
Psicologia Clínica de Orientação
Psicanalítica
Psicologia Jurídica
Psicopatologia e Psicodiagnóstico
Relações Internacionais e Diplomáticas
da América do Sul
Serviço Social, Justiça e Direitos Humanos
Serviço Social, Política Social e Família
Tv Digital
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Parque Ideal

No dia 6 de maio Águas Claras completou
11 anos. Para homenagear a cidade estudantes
do curso de Arquitetura e Urbanismo da UCB,
por meio da coordenação da profª. Milena de
Lannoy, elaboraram 10 projetos para a área do
Parque Central da cidade.
Confira a matéria na íntegra:
http://midi.as/M1m
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Jantar Gastronômico: Nos dias 9 e 11 de junho os formandos do curso de Gastronomia realizaram jantares temáticos da África,
Turquia, França e Itália como parte integrante do trabalho de conclusão de curso.

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

» Dica Cultural

» Você Sabia?

Exposição A Copa do Mundo é Nossa

Diferença entre Pós-Graduação
Lato Sensu e Stricto Sensu

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

Lato Sensu compreende programas
de especialização e incluem os cursos
designados como MBA (Master Business
Administration). Com duração mínima
de 360 horas, ao final do curso o aluno
obterá certificado e não diploma. Ademais
são abertos a candidatos diplomados
em cursos superiores e que atendam às
exigências das instituições de ensino.
Stricto Sensu compreende programas de
mestrado e doutorado abertos a candidatos
diplomados em cursos superiores de
graduação e que atendam às exigências
das instituições de ensino e ao edital de
seleção dos alunos. Ao final do curso o
aluno obterá diploma.

Fonte Portal do MEC: http://midi.as/V1m
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