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» Fique por Dentro

40 anos de Pedagogia
e 20 anos de
Pós-Graduação em Educação
A Escola de Educação e Humanidades
da Universidade Católica de Brasília iniciou
as comemorações dos 40 anos do curso de
Pedagogia e 20 anos do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Educação. As
festividades foram marcadas com a realização
do Seminário Internacional “Tendências e
Dilemas Mundiais das Políticas de Educação:
do local ao global”, para se pensar os desafios
atuais da educação básica ao superior. Nesse
sentido, o evento teve uma programação
diversificada e voltada para a graduação
e pós-graduação. Recebeu palestrantes
reconhecidos internacionalmente, como o
prof. Dr. Carlos Alberto Torres (Universidade
da Califórnia) e a prof.ª Dr. Lynette Shultz
(Universidade de Alberta), e convidados
representantes da CAPES e UNESCO.
Além da programação acadêmica, as
festividades foram além, e em meio a coquetéis
e bolo, as maiores homenagens foram aos
docentes. 24 professores, representantes de
cada curso da Escola de Educação, foram
escolhidos por seus esforços, dedicação e
importância na contribuição desses 40 anos
de educação na Universidade Católica de
Brasília.
Entre as celebrações, a superação do
prof. Falk Moreira, entrou para a história dos
20 anos do Mestrado em Educação, pois foi
o primeiro mestre surdo formado pelo curso.
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Uma história de
Aprender e Ensinar

15/08: Prof. Falk entrou para a história do
Programa como o primeiro mestre surdo.

20/08: Fala de abertura do evento no Campus I.

21/08: Mesa de abertura dos trabalhos no
Campus II.

21/08: Homenagem aos professores da
Escola de Educação.
21/08: Ana Elvira Steinbach, prof. Carlos Alberto Torres e prof. Célio da Cunha.

22/08: Lançamento do livro “Educação em Novas
Arenas”, organizado por Célio da Cunha,
Wellington Ferreira e Ranilce Mascarenhas.

22/08: Mesa Redonda com a profª Lynette
Shultz, a profª Divaneide Lira Lima Paixão e a
profª Ranilce Guimarães-losif.
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» Imagem Destaque

Foto: Anny Cassimira

Homenagem especial: 24 professores da Escola de Educação da UCB foram homenageados durante Seminário Internacional de Educação,
em comemoração aos 40 anos do curso de Pedagogia e 20 anos da Pós Stricto Sensu.

» Oportunidades
Santander Universidades

A Assessoria de Relações Internacionais
torna pública a chamada para o Programa
Santander Universidades. Serão duas fases
de seleção: 1º) cadastramento no site do
Santander até o dia 7/9, e, 2º) preenchimento da
ficha de inscrição no site da UCB e entrega da
mesma na sala L.25, das 8h às 12h e das 14h às
18h, e até às 17h, nas sextas-feiras.
Mais informaçõe :
http://midi.as/6fn

Processo Seletivo
Mestrado em Direito

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

» Dica Cultural
Exposição: 40 anos de
diplomacia entre China e Brasil
A exposição busca mostrar sobre os
40 anos de diplomacia entre China e Brasil,
com fotos de personagens importantes entre
os dois países, as construções, exportações,
importações e as culturas entre um país
e outro. A mostra ficará exposta no Hall da
Biblioteca Central, até o dia 30/8, das 7h40
às 22h50.
Há mais de 200 anos, os chineses
não se importaram com a distância e
atravessaram oceanos para se harmonizar
com os habitantes locais, tornando-se uma
parte importante da colorida cultura brasileira.
Em 15 de agosto de 1974, a China e o
Brasil estabeleceram oficialmente relações
diplomáticas.

» Você Sabia?
Mestrado e Doutorado
em Educação

O Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Educação, da Universidade Católica
de Brasília, foi criado em 1994, começando suas
atividades com o mestrado e, a partir de 2009,
com o doutorado. Nesses 20 anos de atuação,
formou-se 410 mestres e 15 doutores.
Além dessa atuação específica, no Stricto
Sensu, houve um empenho no desenvolvimento
de projetos de pesquisa, um envolvimento
com o ensino graduado e com a extensão, no
sentido de tornar o programa uma referência
no processo de ensino-aprendizagem e na
responsabilidade social.

Mais informações:
http://midi.as/Lvm

Mais informações:
http://midi.as/2fn
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