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Por uma vaga na UCB
Fotos: Faiara Assis

A UCB realizou o segundo Vestibular de 2014 na manhã de domingo (29/06).
Foram quase 5 mil candidatos em busca de uma vaga na Universidade Católica de Brasília

A Universidade Católica de Brasília
realizou o segundo Vestibular de 2014 no dia
29/6, para os cursos presenciais e a distância.
Neste semestre, foram quase cinco mil
candidatos inscritos, destes, a maior procura
para o disputado curso de Medicina.
Os candidatos chegaram cedo. Os
portões abriram às 8h da manhã e as provas
foram aplicadas pontualmente às 9h, com
término às 13h.
A candidata Sadna Monteiro Santos,
20 anos, concorrente ao curso de Arquitetura, terminou o ensino médio ano passado e, desde
então, vem se preparando para o Vestibular da UCB. “É o meu sonho ser arquiteta, pois me
identifico e já pesquiso bastante esta área”, conta.
Confira a matéria: http://midi.as/Qmm

Ano IV- Nº161
Boletim eletrônico da
Universidade Católica de Brasília
4 a 10 de julho de 2014

» Últimas
ENEM - Inscrições
Abertas para o 2º/2014
O candidato que quiser matricular-se
utilizando a nota do ENEM não precisa
fazer o vestibular. Basta fazer a inscrição
no portal da UCB, ou presencialmente no
ATENDE do Campus Taguatinga, pagar
o boleto no valor de R$ 10,00 (dez reais),
apresentar o boletim de desempenho,
juntamente com o requerimento do curso
e turno de estudo e solicitar a matrícula.
Assim como no vestibular, é necessário ter
uma nota mínima para ingresso em cada
curso e haver vaga no curso pretendido.
Data de inscrições: até 14/7.
Mais informações:
http://www.ucb.br/enem/

Atendimento especial
aos acompanhantes
Pensando no bem estar dos pais e
acompanhantes dos candidatos no 2º Vestibular
de 2014, a Diretoria de Comunicação e Marketing
(DICOM) preparou um espaço especial de
acolhida. O Hall do Auditório Central foi subdivido
em lounges e os acompanhantes servidos com café
da manhã especial. “Começamos essa acolhida com os
acompanhantes porque é uma hora muito boa de mostrar a
proposta da Universidade. É um momento de dar as boas-vindas a quem nos procura,
independente do candidato passar ou não no vestibular. Nós percebemos que os
familiares gostam muito, sentem-se muito confortados e eles percebem quem esta do
outro lado, onde o filho ou neto dele irá estudar, que tipo de pessoa ele irá encontrar”,
afirma a profª Sônia Haas, Diretora de Comunicação e Marketing da UCB.

Inscrições abertas para a 2ª Etapa
do Processo Seletivo para os cursos de
Graduação EAD da UCB. São 13 cursos a
distância e os candidatos têm até o dia 15/7
para efetuar a inscrição. Provas no dia 20/7.
Confira o edital: http://midi.as/ckm
Mais informações: (61) 3356 9318
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» Imagem Destaque
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Vestibular 2º/2014: Com quase 5 mil candidatos a Universidade Católica de Brasília realizou o seu segundo Vestibular de 2014, na manhã do dia 29/6.

» Oportunidades

» Dica Cultural

» Atenção

Inscrições para doutorado
na Rede Pró Centro-Oeste
As inscrições para o Programa de PósGraduação em Biotecnologia e Biodiversidade
(PPGBB), pela Rede Pró Centro-Oeste, estão
abertas até o dia 12 de julho. No total, serão
disponibilizadas 60 vagas para o segundo
semestre de 2014.

Exposição
A Copa do Mundo é Nossa

Horários de Funcionamento da
UCB Durante o Recesso Acadêmico

Mais informações:
http://midi.as/hnm
Processo seletivo para o
Mestrado em Comunicação
O Mestrado em Comunicação Social da
UCB esta com inscrições abertas para
o processo seletivo para ingresso como
aluno regular no 2º semestre de 2014.
Mais informações:
http://midi.as/mnm

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. ucb .br | comu nicacao@uc b. br | 61 3356- 9002

Biblioteca Central: de 24/6 a 4/7 e 21/7 a 26/7,
das 7h às 20h. De 7/7 a 19/7, Fechada ao Público.
Receberá apenas devoluções e nada consta.
Biblioteca da Pós – Graduação: de 24/6
a 4/7 e 21/7 a 26/7, das 8h às 20h4. De 7/7 a
19/7, Fechada ao Público.Receberá apenas
devoluções e nada consta.
ATENDE – Campus I: Funcionará até o dia
18/7, das 8h às 20h.
Campus Asa Sul: até o dia 28/7 - Secretaria de
13h às 22h e Biblioteca de 16h às 21h
Campus Asa Norte - Funcionamento normal
de 9h às 20h.
**Durante o recesso as Bibliotecas não
funcionarão aos sábados. No dia 28/07 as
Bibliotecas retornam ao seu horário normal.
Católica na mídia
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