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» Programe-se
Inscrições para a
Pós-Graduação Lato Sensu

Campanha do 2º Vestibular 2014 tem como tema a Internacionalização
Seguindo a linha de comunicação da
1ª Campanha do Vestibular de 2014 “Unir
pessoas que fazem a diferença. Isso é
Universidade. Isso é Católica”, a segunda
Campanha de 2014 está no ar trazendo o mote
“Internacionalização”. A primeira campanha
mostrou alguns projetos de extensão e o
envolvimento de professores, estudantes e
comunidade na atuação da Universidade em
prol do desenvolvimento social e humano.
Nesta segunda Campanha de 2014, a
ideia foi mostrar que os estudantes da UCB
têm a oportunidade de fazer intercâmbio em
mais de 20 países, mediante os 38 convênios
com instituições de ensino superior no mundo.
Além disso, remete à formação reconhecida
internacionalmente e as oportunidades de
graduação oferecidas nos polos da Católica
Virtual aos estudantes fora do Brasil.

Utilizando como apelo o “selfie”, fotografia
de autorretrato destinado às redes sociais, a
campanha está espalhada em todo o DF.
Confira as principais mídias onde a
Campanha está sendo veiculada:
• Rádio: CBN, ANTENA 1, JOVEM PAN, MIX,
CLUBE FM, BAND NEWS
• Jornal: Correio Braziliense, Metro e Destak
• Internet: Facebook, links patrocinados, G1 e
Correio Web
• TV Minuto: Estações e trens do Metrô
• Look Indoor: Alameda Shopping, Shopping
Quê e Taguatinga Shopping
•Busdoor, Front light e Cemusa
Acesse o edital:
http://midi.as/b7m
Mais in formações:
(61) 3356 - 9000

Spot veiculado nas rádios do DF

Paulo estuda em uma das melhores Instituições de Ensino de Ciência Sociais da
Argentina. Carlos estuda em uma das melhores de Economia da Espanha e Pedro em
uma das melhores de Arquitetura da Itália. Sabe o que eles têm em comum? Os três
estudam na Universidade Católica de Brasília. Estudar na Católica abre as portas para 38
Instituições de Ensino conveniadas em 20 países. Unir pessoas que fazem a diferença.
Isso é Universidade. Isso é Católica. Ouça através do link: http://midi.as/J7m

A UCB está com inscrições abertas para
o processo seletivo do Programa de PósGraduação Lato Sensu em vários cursos.
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 PósGraduação Lato Sensu junto com o
original, para efeito de comprovação.
Acesse o edital:
http://midi.as/22m
Mais informações:
(61)3448-7256

Workshop Cia. de Dança

A UCB Cia. de Dança, projeto de
extensão do curso de Educação Física
convida toda a comunidade para participar
da programação de férias.
Mais informações:
http://midi.as/07m

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
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» Imagem Destaque
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Arraiá do CCI: No último sabádo (14/6), os idosos que participam do Projeto de Extensão Centro de Convivência do Idoso - CCI, da
UCB, realizaram o tradicional Arraiá do CCI. O evento teve muita música, quadrilha e comidas típicas de festa junina.

» Oportunidades
Vestibular 2º/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

O Centro de Convivência do Idoso
é um projeto de extensão que tem
como objetivo constituir um espaço
que, conjuntamente com o princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão universitária, integre a busca pelo
conhecimento e pela intergeracionalidade,
promovendo um ambiente solidificador de
saberes e aprovisionador de momentos
salutares e ativos no estilo de vida das
pessoas que vivem a terceira idade.
Configura-se como um espaço de
convivência onde os idosos participam
de atividades recreativas, de lazer, de
aprendizagem e artísticas culturais,
garantindo o atendimento às necessidades
básicas, de proteção integral e promoção
da qualidade de vida.
Mais informações:
(61) 3356-9084

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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