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» Fique Por Dentro

UCB nas
Olimpíadas 2012

Atleta da UCB
em Washington

"London Bridge UCB News" é
o nome de um projeto do curso de
Comunicação Social da Universidade
Católica de Brasília formado por
10 estudantes de jornalismo e um
professor do curso. Eles estão realizando
a cobertura das Olimpíadas e das
Paraolimpíadas de Londres 2012.
Foi aproximadamente um ano de
preparação. A equipe obteve treinamento
multimídia, e está realizando a cobertura
para o Jornal de Brasília, Rede Vida de
Televisão, Agência do Rádio Brasileira,
vários blogs e portais.

Jormen Freire Nascimento, 25
anos, atleta da UCB, vai disputar a 28º
edição das 10 Milhas de Washington,
nos Estados Unidos, no próximo dia
21/10. A prova é organizada pelo
Exército Norte Americano.
Jormen disputou com mais de 60
atletas a prova classificatória, na qual
percorreu 16 Km. O estudante de
Direito está treinando para disputar
com atletas de outros países e afirma:
“Espero ter um ótimo resultado, quero
levar a frente o nome do Brasil e da
Universidade Católica de Brasília”.

Para acompanhar as notícias, vídeos e
posts feitos pelo grupo acesse:
http://migre.me/a9wbZ

Mais informações:
http://migre.me/a9wbb

II EPEI da UCB
O II Encontro de Pesquisa e Extensão sobre Inclusão da Universidade Católica de
Brasília acontecerá nos dias 20 e 21/11 e abril edital para chamadas de apresentações
de trabalhos científicos. O objetivo é discutir questões importantes referentes aos
suportes necessários à pessoa com deficiência em sua formação na educação básica
até o nível superior.
						

Mais informações:
http://migre.me/a9wag

Lucimar Bento

» Imagem Destaque

● Salve Jorge! 100 Anos de História: Uma
exposição diferente, com cenários, recital,
cozinha show e exibição de filmes. De 06 a
22/08, das 07h10 às 22h40, no Espaço Cultural
da Biblioteca Central (Campus I).

» Programe-se

em foco

Mais informações:
http://migre.me/a9w9I

● Conversa sobre o Dia do Nelson Mandela:
Evento realizado pela Embaixada da África
do Sul em parceria com o Curso de Relações
Internacionais acontecerá no dia 07/08, das
10h às 12h, no auditório do Bloco Central –
Campus I. Estarão presentes, também, o Reitor
da UCB, Prof Dr. Cícero Gontijo, entre outras
autoridades e palestrantes
Mais informações:
http://migre.me/a9w8M
● Lançamento de Livro: No dia 08/08, às 20h,
acontecerá no auditório do Bloco K – Campus
I, o lançamento do livro "Paradiplomacia
Econômica: Trajetórias e Tendências da
Atuação Internacional dos Governos Estaduais
do Brasil e dos Estados Unidos", de autoria do
Prof. Dr. Ironildes Bueno.
Mais informações:
http://migre.me/a9w86
● Seminário Escola Livre: De 08 a 10/08,
sempre às 19h30, no auditório do Bloco M da
UCB. Serão três mesas redondas refletindo
sobre Escola Livre – Cultura, Educação e Saúde,
com a participação de pensadores e realizadores
da Católica, da FIOCRUZ, de Projetos Sociais,
Artísticos e de Saúde.
Mais informações:
http://migre.me/a9w7z
● Pós em Economia: Inscrições até 08/11,
para o Processo de Seleção de Candidatos ao
Mestrado e Doutorado. Para o 1º semestre de
2013 serão oferecidas 15 vagas para o Mestrado
e 5 vagas para o Doutorado. As seleções são
compostas por duas etapas: no mestrado, provas
de conhecimentos específicos e inglês e análise
curricular; no doutorado, exame de proficiência
em inglês e espanhol e análise curricular.

Acolhida aos Calouros do Curso de Medicina: Na última quarta-feira (01/08), estudantes
obtiveram a oportunidade de conhecer, de perto, a profissão e o ambiente hospitalar onde
futuramente poderão trabalhar.
Mais informações
www.ucb.br | comunicacao@ucb.br | 61 3356-9316/9002

Católica na mídia
/universidade
@catolica
catolicadebrasilia

Mais informações:
http://migre.me/a9w6D

catolicadebrasilia

