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» Fique por Dentro

Começa o 2º
semestre letivo
de 2014 na UCB
A Universidade Católica de Brasília
(UCB) voltou a ter sua rotina movimentada
por estudantes, professores e colaboradores
após o recesso acadêmico. Nessa primeira
semana, os estudantes foram acolhidos com
ações diferenciadas e apresentados ao novo
modelo de Escolas.
Na manhã de hoje, 1/8, estudantes,
professores e colaboradores foram abordados
por Shakespeare, Coco Chanel, Tarsila do
Amaral, Freud e Albert Einstein, interpretados
pelo grupo de teatro Cena Empresarial. Por
meio de esquetes, os atores emocionaram,
arrancaram aplausos e deixaram mensagens
de otimismo. A ação foi promovida pela
DICOM da UCB e terá uma reprise hoje
à noite. A programação de “Acolhida aos
Calouros” retoma na terça-feira, 5/08, no
Auditório Central, com a presença do Reitor,
prof. Dr. Gilberto Gonçalves Garcia.
Confira a matéria e as
fotos no Facebook da UCB:
http://midi.as/fVm

Acolhida aos Calouros
Confira a programação – 05/08 (manhã e noite) - Auditório Central
•
•
•
•
•
•

Bênção do Pe. Tininho
Fala do Reitor, prof. Dr. Gilberto Gonçalves Garcia
Fala dos Diretores de Escola
Fala do DCE
Apresentação Musical Grupo Laugi Vocal
Distribuição de brindes aos calouros
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» Programe-se
1º Encontro Presencial dos Veteranos
da Católica Virtual 2º/2014

Com o tema “Empreendedorismo e
Desafio Universitário - SEBRAE” o encontro
acontecerá no dia 2/8, das 9h às 11h, no
Auditório do Bloco Central e contará com a
participação do palestrante Rodrigo Franco
– Consultor do SEBRAE DF. A palestra,
com o consultor será transmitida através
da TV Católica Virtual.
Mais informações:
http://midi.as/-Rm

Curso e oficina para estudantes de
Gastronomia e Nutrição

A UCB está apoiando os cursos de
“Estruturação de Serviços de Assessoria
em Nutrição” e “Oficina de Gastronomia
Saudável para Crianças”, que acontecerão
no dia 2 de agosto, na UCB - Campus I,
das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Mais informações:
http://midi.as/_Rm

Aula Magna Mestrado e Doutorado
em Educação e Psicologia

Com o tema “Formação de Professores
e Pesquisa em Educação”, a ser proferida
pela profª. Drª. Bernadete Angelina Gatti,
será um evento para acolher a todos os
alunos do programa de Pós-Graduação e
o início dos eventos celebrativos referente
aos 20 anos do Mestrado e Doutorado em
Educação da UCB. A aula acontece no dia
11/8, no Auditório do Campus II, às 14h.
Mais informações:
http://midi.as/0Sm

em foco

UCB

Ano IV - Nº163 - 1 a 7 de agosto de 2014

Universidade Católica de Brasília

I

» Imagem Destaque

Foto: Faia Assis

Acolhida: Freud, Tarsila do Amaral, Albert Einstein, Coco Chanel e Shakespeare marcaram presença na UCB. Personagens importantes da
história são representados por grupo de teatro na ação cultural de acolhida.

» Oportunidades

» Dica Cultural

Processo Seletivo Programa
Mobilidade Institucional

Arraiá da UCB

A Assessoria de Relações Internacionais
torna pública a chamada para o Programa
de Mobilidade Institucional Acadêmica. As
inscrições deverão ser entregues até o dia
22/8, na sala L.25, das 8h às 12h e das 14h às
18h, e até às 17h, nas sextas-feiras.
Mais informações:
http://midi.as/WRm

Processo Seletivo
Mestrado em Direito

O Mestrado em Direito da UCB está
com inscrições abertas até o dia 17/9 para o
processo seletivo, para ingresso como aluno
regular no 1º/2015.

O Arraiá da UCB está chegando!
Será no dia 8/8, e você é nosso convidado
especial para participar desta festa.
Este ano, não teremos bilheteria e
nem venda de ingressos para terceiros na
portaria. A entrada do estudante somente
será permitida mediante apresentação
da carteira estudantil e os colaboradores
através do crachá. O tradicional Arraiá
da UCB terá comidas típicas, quadrilha e
bandas de forró. Venha se divertir!
Serviço:
Data: 8/8 (sexta-feira), às 19h, na quadra
de esportes da UCB, atrás dos blocos S
e L, Campus I.

» Você Sabia?
Modelo de Escolas
As Escolas da Católica de Brasília
têm como objetivo principal oferecer um
ensino de qualidade articulado com o
desenvolvimento da tríade universitária:
ensino, pesquisa e extensão, colocando-se
a serviço da comunidade.
Elas foram idealizadas com a
responsabilidade coletiva da formação
integral dos estudantes e o compromisso
com a qualidade científica e profissional dos
egressos. As Escolas contribuem com a
reitoria no planejamento e desenvolvimento
das atividades gerais da Instituição sob
o comando de um diretor, dentro de uma
única política institucional.

Mais informações:
http://midi.as/Lvm

Conheça as Escolas:
http://www.ucb.br/escolas/

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

Católica na mídia
@catolica

/catolicadebrasilia

/universidadecatolicadebrasilia

