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INSCRIÇÕES
1) Para se inscrever-se na Semana Universitária é necessário que você esteja inscrito em nosso Sistema
de Extensão, disponível em: www.sistemas.unb.br. As inscrições são abertas a toda comunidade.
2) Onde posso acessar a programação?
No endereço http://dex.unb.br/programacaosemana2019 ou no site do Sistema de Extensão https://
www.sistemas.unb.br/siex/publico/oferta_extensao_listagem.xhtml. Dica: após fazer o download da programação da #SemuniUnB2019, faça uma busca (CRTL +F) com palavras-chave de seu interesse.
3) Localize a atividades que deseja participar no Sistema de Extensão (SIEX). Para localizar as atividades da Semana Universitária no SIEX clique em https://www.sistemas.unb.br/siex/publico/oferta_extensao_listagem.xhtml e no campo Tipo de Ação, selecione Semana Universitária, aparecerá uma listagem
com as todas atividades oferecidas. Para buscar uma oferta específica preencha o campo “Atividade“
com o nome da ação ou palavras-chave.
4) Selecione a atividade escolhida e na coluna INSCRIÇÕES selecione CLIQUE AQUI.
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PERGUNTAS FREQUENTES
1) Não sou aluno, posso participar?
As atividades da Semana Universitária são abertas a toda a comunidade. Ao realizar seu cadastro em nosso
Sistemas de Extensão, disponível em: www.sistemas.unb.br, você poderá se inscrever nas atividades de seu
interesse.
2) Não sou cadastrado no Sistemas UnB
Acesse nosso site Sistemas de Extensão, disponível em: www.sistemas.unb.br e clique em CADASTRAR
USUÁRIO.
3) Não consigo efetuar login
Se você já é aluno verifique se seus dados estão de acordo com as informações pessoais contidas no
Matrícula Web e tente recuperar a senha. Se o procedimentos anterior não tiver funcionado entre em
contato pelo e-mail sistemas@unb.br com o título: [Semana Universitária] Não consigo efetuar o login,
no corpo do e-mail deve constar seu nome completo; CPF; matrícula e e-mail.
3) Tentei me cadastrar e aparece a mensagem: CPF já cadastrado
Tente recuperar a senha. Verifique se e-mail de recuperação de senha não foi enviado para sua caixa de
lixeira ou SPAM.
4) Depois da inscrição, apareceu um aviso de pagamento
Desconsidere a mensagem, todas as atividades da Semuni são gratuitas.
5) Como faço para tirar minha inscrição de alguma atividade?
Não há cancelamento de inscrição.
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PROGRAMAÇÃO DAS UNIDADES
FACULDADE DO GAMA (FGA)
Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
semanauniversitariafga@gmail.com

Festival de talentos da FGA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Festival de talentos - A proposta é disponibilizar de segunda a quinta feira
todo estrutura de som e instrumentos básicos para que os grupos possam ensaiar no auditório no horário de almoço. Os melhores grupos farão uma apresentação na quinta feira a partir das 16h. para um
corpo de jurados.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: de 23/09/2019 a 26/09/2019
Horário: 12:00h ás 14:00h
Local: Auditório
Vagas: 50

Exposição Catavento

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O projeto atua no sentido de fomentar o interesse e a curiosidade de alunos
do ensino médio da rede pública na
temática Energias Renováveis. Na Semana Universitária o projeto irá expor alguns dos resultados das
oficinas
realizadas, através da apresentação de brinquedos construídos pelos alunos, bem como banners que
explica um
pouco do projeto e suas ações.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:00h as 14:00h
Local:Pátio UAC
Vagas: ilimitadas

Exposição do Programa de Extensão Biogama

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Programa Biogama: exposição das atividades desenvolvidas, oficina de
sabão expositiva e panfletagem
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
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Visitação aos laboratórios da FGA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Visitação de estudantes de ensino médio aos laboratórios de Quimica, Termofluídos, Elétrica na Faculdade UnB
Gama com apresentação de experiências.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: a partir das 8:00h
Local: Laboratórios
Vagas: 200
Turma 2
Dia: 25/09/2019
Horário: a partir das 8:00h
Local: Laboratórios
Vagas: 200

Exposição das equipes de competição da FGA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição das equipes de competição da FGA
- Kraken - Design de barcos
- UnBaja
- Mamutes do cerrado
- Titans
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019

Exposição da Empresa Júnior Eletrojun

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição de cases e de produtos
Data de início: 26/09
Data término: 26/09

Curso semigrupos numéricos e programação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Semigrupos numéricos são estudados do ponto de vista da matemática
pura. Um semigrupo numérico é um subconjunto dos inteiros não negativos contendo o zero, fechado
para a adição e com complemento finito nos inteiros não negativos. Alguns problemas interessantes
dessa teoria permanecem em aberto, isto é, existe uma ideia do que deva acontecer, mas essa ideia não
foi demonstrada. Ferramentas computacionais podem ser grandes aliadas para obter avanços em semigrupos numéricos. Nesta oficina, apresentaremos os conceitos básicos, alguns problemas que surgem
e o programa GAP (Groups, Algorithms, Programming - a System for Computational Discrete Algebra).
O objetivo principal será discutir o como a parte computacional pode ser instaurada/melhorada para
encaminhar avanços.
Data de início: 23/09
Data término 24/09
Turma 1
Dia: 23/09 E 24/09
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Horário: 15h00 até às 17h00
Local: Sala I10
Vagas:30

Curso Tecnologia de Projeto e Fabricação de Placas de Circuito Impresso
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início: 23/09
Data término: 25/09
Turma 1
Dia: 23/09 e 25/09
Horário: 08h00 até às 09h00
Local: Laboratório NEI
Vagas: 20

Oficina de Modelagem de Aprendizagem

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Essa oficina abordará técnicas de ensino e aprendizagem voltado para
temas da área da Matemática destinado a comunidade (interna ou externa) que possuem necessidades
de aprendizagem concretas, seja para a vida, seja para o trabalho, seja para o estudo. Por isso, exige
uma abordagem apropriada de ensino, para que a aprendizagem seja mais prazerosa e significativa.
Ensinar não é apenas transmitir uma informação, mas, principalmente, provocar, organizar, modelar ou
gerar um aprendizado. Assim, um bom modelador é um “organizador de situações de aprendizagem”.
Ou, dito de outra forma, um modelador é um gestor, isso é, aquele que coordena as atividades de certas
pessoas a fim de atingir um objetivo previamente definido.
Data de início: 25/09
Data término: 25/09
Turma 1
Dia: 25/09
Horário:08h00 às 12h00
Local: Laboratório SS
Vagas: 50 vagas

Oficina Gamificação e Engajamento de Equipes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será realizado um treinamento gamificado de gerência de projetos, com o
foco de engajar equipes através da gamificação.
Data de início: 23/09
Data término: 25/09
Turma 1
Dia: 23/09 a 25/09
Horário: 10h00 até às 16h00
Local: Sala i9
Vagas: 120
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SEXTOU - Oficinas Lúdicas Esporte e Cultura
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Jogos, Música, Dança e Cultura.
Data de início: 27/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: -Horário:-Local: Quadra Poliesportiva, sala i1 e sala i2
Vagas:--

Palestra - Casos de sucesso de empresas juniores
Data de início: 26/09
Data término: 26/09
Turma 1
Dia: 26/09
Horário:16h00 as 18h00
Local: Laboratório MOCAP
Vagas: 80 vagas

Exposição da Empresa Junior - Matriz

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição das empresas Juniores
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: das 8:00h ás 18:00h
Local: Pátio UAC
Vagas: ilimitadas

Exposição da Empresa Junior - Orc’estra

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição da Empresa Junior de Gamificação
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: das 8:00h ás 18:00h
Local: Pátio UAC
Vagas: ilimitadas
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Exposição da Empresa Junior - Engrena

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição das empresas Juniores
Data de início: 26/09/2019
Data término 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: das 8:00h ás 18:00h
Local: Pátio UAC
Vagas: ilimitadas

Exposição da Empresa Junior - Zenit

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição das empresas Juniores
Data de início: 26/09/2019
Data término : 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: das 8:00h ás 18:00h
Local: Pátio UAC
Vagas: ilimitadas

Minicurso de AutoCAD - Planta baixa e instalações elétricas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso ministrado pela Matriz Engenharia de energia sobre as ferramentas necessárias para a construção de uma planta baixa e noções de projetos elétricos.
Data de início: 25/09/2019
Data término : 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário:10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
Local: Laboratório I6
Vagas: 40

Palestra - Participação em uma equipe de competição durante a graduação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar a equipe UnBaja e a competição, os benefícios de estar num projeto
durante a graduação e os efeitos para o mercado de trabalho e apresentação do novo protótipo da equipe
Data de início: 23/09/2019
Data término : 24/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00
Local : Sala S3
Vagas: ilimitadas
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Exposição de Projetos de pesquisa - Biogama

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Programa Biogama: exposição das atividades desenvolvidas, oficina de
sabão expositiva e panfletagem
Data de início: 24/09/2019
Data término : 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: das 8:00h ás 18;00h
Local: Pátio UAC
Vagas: ilimitadas

Oficina Perspectiva

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina perspectiva
Data de início: 23/09/2019
Data término : 25/09/2019

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, ECONOMIA E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
(FACE)
Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
seuniface.dex@gmail.com.

Semana Universitária UnB FACE 2019

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Serão apresentadas 6 proposta. A primeira o tema central é Universidade
para os ODS; a segunda abarcará três projetos de extensão do Departamento de Economia: o Mercado
de Ideias, a Revista O Eco da Graduação e o PET Economia; a terceira é um minicurso de Leitura, Interpretação e Apresentação de textos em Inglês; a quarta será uma oficina de Planejamento e Organização
na Vida Acadêmica; a quinta é um Seminário sobre Gestão do Agronegócio que contará com palestras
e seminários com temáticas relacionadas à gestão do agronegócio; e a sexta apresenta o documentário
vencedor do Oscar 2019 de Curta Metragem (Melhor Documentário).

III Conferência dos Universitários de Paz, Cultura e Educação. Universidade
para os ODS: A criação de valores humanos para proteção do futuro
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conferência com palestras e apresentações de trabalhos com o tema central de Universidade para os ODS.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
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Dia: 25/09/2019
Horário: 08h00 às 17h00
Local: Anfiteatro 12 BT-498 ICC Norte e Hall de entrada do ICC Norte
Vagas: 100

Congresso de “O Mercado de Ideias” e da Revista “O Eco da Graduação”
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O evento abarcará três projetos de extensão do Departamento de Economia: o Mercado de Ideias, a Revista O Eco da Graduação e o PET Economia. A atividade contará com
apresentação de 6 trabalhos feitos ao longo do semestre por grupos de alunos do Mercado de Ideias.
Além disso, haverá uma apresentação da revista, em que se espera que os alunos participantes do congresso publiquem os seus trabalhos. O grupo formado pelo PET - Economia organizará uma mesa.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 09h00 às 18h00
Local: Auditório Azul da FACE
Vagas: 150

Minicurso de Leitura, Interpretação e Apresentação de textos em Inglês

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: No marco do plano de internacionalização da Universidade de Brasília,
o curso de extensão Leitura e Interpretação de Textos em Inglês (LITI) foi formulado com o intuito de
alavancar o processo de capacitação dos alunos no que tange à compreensão e análise de textos em
inglês, por meio do contato e a familiarização com material em língua inglesa e, ao final, com uma
apresentação individual de capítulos de livro ou artigos, também em inglês. Esta apresentação visa
fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para a preparação de apresentações em língua inglesa,
objetivando a sua participação em congressos, workshops, cursos e outros eventos acadêmicos internacionais. Nesse sentido, por meio da prática contínua da leitura de textos em língua inglesa o curso está
orientado à consolidação do entendimento e melhor internalização de conceitos e ideias expostos na
literatura internacional de relevância chave no campo da ciência econômica.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019 à 27/09/2019
Horário: 14h00 às 16h00
Local: FACE
Vagas: 20

Oficina de Planejamento e Organização na Vida Acadêmica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesta oficina serão fornecidas aos participantes as ferramentas necessárias para que consigam atingir seus objetivos acadêmicos, equilibrando qualidade de vida e crescimento profissional ao longo dos anos de estudo na UnB. Tópicos que serão abordados: gestão do tempo,
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procrastinação, priorização e metas, ferramentas de produtividade, aplicativos de produtividade, como
planejar e como manter a organização. As ferramentas e aplicativos apresentados são gratuitos. Haverá
uma parte prática com demonstração de como integrar as ferramentas: Trello, Bullet Journal, Google
Agenda. Ao final da Oficina espera-se que os participantes consigam avaliar qual o melhor método para
ser aplicado à sua realidade e, acima de tudo, compreender que é possível balancear vida pessoal, acadêmica e profissional.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14h00 às 18h00
Local: FACE
Vagas: 15

II Seminário sobre Gestão do Agronegócio

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O evento contará com palestras e seminários com temáticas relacionadas
à gestão do agronegócio.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 13h00 às 18h30
Local: Auditório Azul da FACE
Vagas: 85

Roda das Minas- Cine Debate: Absorvendo o tabu.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A roda das Minas apresenta o documentário vencedor do Oscar 2019 de
Curta Metragem (Melhor Documentário). Da diretora Rayka Zehtabchi, o documentário explora a história de mulheres que vivem na Índia e a dificuldade que elas possuem no acesso a higiene, trabalho e
educação. O tabu e a desinformação que cercam a menstruação são determinantes para as relações
sociais e pessoais das mulheres. Após a exibição acontecerá um debate aberto sobre as questões de
gênero que permeiam o documentário e sobre nossas realidades.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 16h00 às 19h00
Local: A definir
Vagas: 60
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (ICS)
Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
semanaics@gmail.com

Semana Universitária do Instituto de Ciências Sociais 2019

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A proposta de extensão do ICS em 2019 é ampliar, aprofundar
e difundir conhecimentos a partir das ciências sociais dentro e fora do espaço acadêmico,
contribuindo para o avanço e a consolidação de práticas, reflexões e perspectivas éticas no
campo da sociedade brasileira.

Terceiro Colóquio do LAEPI: Trocas, engajamentos e diálogos
interculturais: Pesquisas colaborativas no Brasil e na Colômbia.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O colóquio visa promover a mediação de diálogos interculturais
que promovam a construção de redes de apoio e solidariedade entre povos indígenas latinoamericanos. Contaremos com a participação de representantes de lideranças e intelectuais do
povo andino Nasa, da Colômbia, e do povo Ka’apor, da Amazônia oriental brasileira, que
através de um exercício colaborativo vão refletir sobre os conceitos e princípios do seu mundo
político que se encontram obstaculizados pelas problemáticas que enfrentam em seus
territórios, frente aos quais devem lidar a partir de estratégias de fortalecimento e defesa
cultural. Por outra parte, seguindo a linha do trabalho em colaboração, a partir de material
audiovisual, que mostra a riqueza da vida ritual Nasa e Ka’apor, será feito um diálogo
intercultural e comparação teórica da vida ritual nos Andes e na Amazônia brasileira
observando as diferenças e pontos de encontro entre estas duas grandes regiões que (ainda)
raramente são objeto de comparação.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: 26 e 27/09 (Quinta e Sexta)
Horário: 08h30 – 18h30
Local: Auditório do ELA (Pavilhão Multiuso)
Vagas: 100

Antropologia: para que serve?
Um comentário (um tanto auto-referido) ao livro de Tim Ingold

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Por meio de palestra, a ser seguida de debate, o proponente
abordará o modo como o antropólogo Tim Ingold responde à questão que dá título ao seu livro
mais recente. A palestra enfocará as reflexões de Ingold, baseadas em diferentes aspectos da
sua trajetória acadêmica, sobre o impacto da Antropologia na vida presente e futuro. Ao fazêlo, o proponente abordará aspectos da sua própria trajetória, no espírito das propostas
elaboradas em 2018, quando do surto de suicídios na UnB, entre as quais estava a de
‘promover encontros em que professores apresentem sua trajetória acadêmica, relatando
dificuldades e formas de superação’ – bem como encontros com profissionais em diferentes
áreas de trabalho. Assim sendo, tratar-se-a de discutir as implicações da práxis antropológica e
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a interface destas com as vidas pessoais de profissionais com formação em Antropologia em
diferentes contextos e posições na hierarquia da disciplina.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: 27/09 (Sexta)
Horário: 16h – 18h
Local: Sala Multiuso A (ICS)
Vagas: 60

Projeto Artesão em Ação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar uma feira de artesanato e variedades de artesãos e
artesãs que fazem parte do Projeto Artesão em Ação. Esse projeto reúne artistas e
profissionais de várias cidades do Distrito Federal e região denominada de entorno do DF. A
proposta pretende trazer esses artesãos e artesãs para que possam expor suas produções no
ambiente universitário, fortalecendo assim os saberes e práticas e promovendo uma economia
solidária. O Projeto Artesão em Ação está na semana universitária da UnB desde 2008.
A feira ocorrerá nas entradas centrais do ICC (udfinho/ceubinho) das 8h às 18h.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: Semana toda
Horário: 08h – 18h
Local: Entradas centrais do ICC (udfinho/ceubinho)

Reunião do Grupo de Pesquisa Arte, Sociedade e Interpretações do Brasil
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Grupo de Pesquisa Arte, Sociedade e Interpretações do Brasil,
do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília/CNPq, busca compreender as
relações decorrentes da interação entre política, cultura e produção artística. Neste evento, o
Grupo apresentará as pesquisas em andamento para divulgar os trabalhos de seus integrantes
e incentivar o debate a partir das suas produções.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma Única
Dia: 26/09 (Quinta)
Horário: 09h – 12h e 14h – 17h
Local: Sala de Defesa (ICS)
Vagas: 35

Para além da tinta constitucional:
a realidade da prática do ensino afrocentrado

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A lei 10.639 foi criada em 2003 com o intuito de inserir,
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obrigatoriamente, o estudo de História Africana e Afrobrasileira nos currículos. Mesmo após 16
anos de aprovação sua implementação ainda enfrenta dificuldades. Dessa forma, a mesa
propõe debater possibilidades de aplicação da lei praticadas por professores de diversas áreas
do conhecimento.
Participantes:
Profº Dr. Cleison Leite Ferreira, Geografia/SEEDF
Profª Mª Marjorie Nogueira Chaves, Ciência Política/UnB
Profª Rayssa Araújo Carnaúba, História/SEEDF
Aluna Aliane Agnes Cunha Braga, Sociologia/UnB
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: 24/09 (Terça)
Horário: 14h – 16h
Local: Sala de Defesa (ICS)
Vagas: 50

Impactos do contexto atual no
ensino de sociologia e nas políticas de educação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta mesa pretende debater o contexto político atual e seus
impactos nas políticas públicas de educação, mais especificamente, no ensino de sociologia na
escola básica. Para tanto, é composta por professores(as) que atuam no ensino médio da rede
pública do DF, tendo relação direta com o ensino de sociologia, e que refletem a respeito de
políticas públicas de educação.
Palestrantes:
Mário Bispo, professor de Sociologia SEEDF e doutor em Sociologia/UnB;
Rogério Póvoa, professor de Sociologia SEEDF;
Catarina de Almeida Santos, professora da FE/UnB e Coordenadora do Comitê DF da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: 25/09 (Quarta)
Horário: 10h – 12h30
Local: Sala Multiuso A (ICS)
Vagas: 50

Marco temporal e memória: povos indígenas direitos e temporalidades
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de conversa a partir de duas exposições sobre o tema, na
primeira roda de conversa o tema será Marco temporal, e contara com a participação do CIMIConselho Indigenista Missionário, Procurador da sexta Câmara do MPF e APIB-Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil, e o grupo de pesquisa Moitara da FD-UNB, na segunda roda de
conversa o tema será os crimes de Tutela, contará com Marcelo Zelic do Armazém Memória de
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São Paulo e membro do OBIND, Associação dos Acadêmicos da UNB, Antropólogos do MPF e o
grupo de pesquisa Moitara da FD-UNB. Os dois temas têm sido pautados pelos povos indígenas
com repercussões na academia através de publicações de livros, temas de dissertações e teses
de doutorado e presente em processos no STF. A proposta do evento e trazer para um público
interessado entre funcionários, discentes e movimentos sociais, contribuições e reflexões que
possam contribuir na garantia e nos avanços dos direitos e da democracia na relação entre
justiça e sociedade plural.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: 25/09 (Quarta)
Horário: 08h – 18h
Local: Auditório ELA (Pavilhão Multiuso)
Vagas: 60

FemiFilmes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Cinema-debate sobre gênero e feminismo no âmbito do Grupo de
Estudos Interdisciplinares sobre Gênero (GREIG). O cinedebate enquanto instrumento
metodológico se ampara na dinamização de sociabilidades e ritualidades envolvidas no ‘ato de
assistir filmes’. Almejamos constituir ‘públicos’ constituidores de sentidos, não apenas para
interagir com as obras exibidas, mas para promover agenciamentos femininos. Assim como
‘não se nasce público de cinema’ também não se nasce sensível à equidade de gênero. A
proposta busca incidir na possibilidade de acessar filmes que abordem conteúdos atrelados
aos debates de gênero e feminismos habitualmente marginalizados pelos critérios
mercadológicos do mercado audiovisual. Nesse sentido, a própria seleção e priorização dos
filmes se fundamentará na construção coletiva no GREIG, privilegiado o material latinoamericano antes de produções hollywoodianas.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Dia 1
Dia: 23/09 (Segunda)
Horário: 14h – 18h
Local: Auditório ELA (Pavilhão Multiuso)
Vagas: 30
Dia 2
Dia: 24/09 (Terça)
Horário: 14h – 18h
Local: Auditório ELA (Pavilhão Multiuso)
Vagas: 30

Minicurso: Desigualdades e memória social em El Llano en Llamas [O
Chão em chamas] de Juan Rulfo (escritor mexicano, 1917-1986)
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Tomando como objeto três contos selecionados da coletânea O
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Chão em chamas, publicado em 1953, o minicurso propõe apresentar e debater o tema das
desigualdades e da memória social, expressados de forma ficcional, buscando contribuir com
os horizontes do pensamento social latino-americano de ontem e de hoje.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: 24/09 (Terça)
Horário: 08h45 – 10h45 e 19h30 – 21h30
Local: ICC SUL AT 085/8
Vagas: 50

“Vamos falar de saúde mental e bem estar?”
O curso de Sociologia da UnB, suas pesquisas e diálogos com o tema

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Propomos a realização de dois dias de discussões com a seguinte
dinâmica:
Dia 1: Em conjunto com a turma de técnicas de pesquisa em Ciências Sociais – Graduação
(professora Lourdes Bandeira), serão apresentados os resultados iniciais da pesquisa realizada
na disciplina sobre o tema. Pontos de discussão: metodologia da pesquisa com foco nas
questões envolvidas em fazer pesquisa com um tema muito sensível e que afeta os
participantes, e a formação oferecida sobre o tema no curso.
Dia 2: Realização de uma oficina pra trabalhar temas como relação professor-aluno, pressões
na academia, e espaços e ações de bem-estar, buscando aproximar as experiências de todos os
grupos participantes (por exemplo docentes, discentes e funcionários). Apresentação do mapa
do campus e levantamento e apresentação de espaços de acolhimento e políticas de bemestar.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Dia 1
Dia: 24/09 (Terça)
Horário: 14h – 16h30
Local: Sala de Defesa (ICS)
Vagas: 40
Dia 2
Dia: 25/09 (Quarta)
Horário: 14h – 16h30
Local: Sala de Defesa (ICS)
Vagas: 40

A epidemia do Zika Vírus – Cineciclo de debates

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A expectativa da atividade é reunir as pesquisadoras da UnB e de
outras universidades da cidade, a comunidade externa, as mães de micro e as diretoras dos
filmes. A ideia é que as partes possam dialogar a partir de diferentes perspectivas de
envolvimento com a epidemia e suas tantas consequências, de dentro e de fora, sobre, com e
diante do vírus Zika e a Síndrome Congênita do Vírus Zika. O objetivo principal desse Cineciclo
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é projetar e debater os filmes produzidos desde o início da epidemia do Vírus Zika a partir do
olhar das Ciências Sociais. Uma mãe de micro do Recife/PE, que integra nosso projeto de
pesquisa atual, será convidada para participar desse Cineciclo, bem como as 4 diretoras dos
documentários.
1. Zika – o filme, de Debora Diniz, 2016, 29min.
2. Elas, de Stephane Ramos, 2017, 24min.
3. Todo cuidado do mundo, Úrsula Dart e Hugo Reis, 2018, 25min
4. Mulheres Contam Suas Histórias, Luciana Lira e Silvana Sobreira, 2019, 7min.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: 27/09 (Sexta)
Horário: 08h – 12h30
Local: Auditório ICS
Vagas: 70

Oficina Textos Graduados: Escrita e Produção Científica da Graduação
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este evento será realizado pelos/as integrantes da Revista Textos
Graduados para divulgação da produção científica de graduandos/as, buscando fomentar o
interesse dos/as estudantes pelo leque de atividades acadêmicas: escrita, apresentação de
trabalho, submissão de trabalhos, debates e críticas. O objetivo é mostrar que este é um
mundo possível e não tão distante dos/as estudantes de graduação.
1º dia: Oficina de Escrita e Produção Científica com alunos e alunas da graduação.
• Apresentação das Revistas parceiras da Unb;
• Vivências de escrita na graduação;
• Atividade Prática
2º dia: Lançamento do Dossiê Antropologia do Parto: A História por trás de uma publicação;
Com a presença da professora organizadora do dossiê e das autoras.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Dia 1
Dia: 24/09 (Terça)
Horário: 14h – 18h
Local: Sala de Reuniões 2 (ICS)
Vagas: 40
Dia 2
Dia: 25/09 (Quarta)
Horário: 14h – 18h
Local: Sala Multiuso A (ICS)
Vagas: 40

Fórum do LAGERI 2019 - “A visibilidade e a invisibilidade indígena no Brasil”
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Fórum de Discussão, que se encaixa no Eixo Temático, “Direitos
Humanos, Justiça, Ética e Cidadania: atividades que articulem ações da comunidade acadêmica
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com o propósito de promover a construção da paz e desconstruir estereótipos e preconceitos”,
conta com a participação de três estudantes indígenas de doutorado em Antropologia da UnB,
e trata de uma temática por eles sugerida: a visibilidade/invisibilidade indígena na história, na
cidade, na universidade, nas políticas públicas, e na academia. Ressalta-se a necessidade de
falar com um público amplo e apontar as diferenças dos povos indígenas na visibilidade e
invisibilidade das políticas hegemônicas que negam aos indígenas a humanidade como povos e
como sujeitos de história, como culturas históricas originárias. Pretende-se convidar algumas
lideranças indígenas para participar do debate, ter um ritual, uma reza, e um momento cultural
para encerrar o Fórum de Debate.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: 24/09 (Terça)
Horário: 14h – 18h
Local: Sala Multiuso A (ICS)
Vagas: 40

4º Encontro Afrorreligiosos Afrorreligiosidade, educação, história e cultura afro-brasileira

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Atividade 1 (das 14:30 às 18:30, 4 horas):
Cine Debate – filme: “Xinguilamento: a força dos ancestrais, de Marisol Kadiegi”
Debatedores/as: Marisol Kadiegi, Iyaromi Feitosa Ahualli, Aisha - Angéle Leandro Diéne, Ariadne Basílio
de Oliveira; Danielle de Cássia Afonso Ramos; Gerlaine Martini; Luís Augusto Ferreira Saraiva; Francisco
Phelipe Cunha Paz.
Atividade 2 (das 19:00 às 22:00): Apresentação de material didático autoral para ensino de
história afro-brasileira Apresentadores/as/Debatedores/as: Ariadne Basílio de Oliveira;
Danielle de Cássia Afonso Ramos; Gerlaine Martini; Luís Augusto Ferreira Saraiva; Francisco
Phelipe Cunha Paz Guilherme Nogueira, Nathalia Vince Esgalha Fernandes, Iyaromi Feitosa
Ahualli, Aisha - Angéle Leandro Diéne.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: 27/09 (Sexta)
Horário: 14h30 – 18h30 e 19h – 22h
Local: Auditório ICS
Vagas: 80

Cine-Debate “Chernobyl”: entendimentos, limites
e desafios da ciência e da tecnologia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O grupo de pesquisa “Ciências, Tecnologias e Públicos” (CTP)
apresentará à comunidade acadêmica e à comunidade externa da Universidade de Brasília
(UnB) um episódio da telessérie “Chernobyl”, escrita e produzida por Craig Mazin, dirigida por
Johan Renck e transmitida pela HBO. A proposta da atividade será, a partir de uma breve
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contextualização histórica do desastre nuclear da usina de Chernobyl, propor um debate sobre
os limites e desafios que envolvem as práticas científicas e a produção tecnológica na contemporaneidade, assim como sobre os diversos entendimentos públicos das ciências e tecnologias em um contexto
de pós-verdade. A atividade tem como objetivo principal fomentar o debate crítico sobre as percepções
e sentidos que são atribuídos à ciência e tecnologia a partir da Ciências Sociais, levando em consideração as promessas de progresso e desenvolvimento assim como os riscos oriundos das tecnociências.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: 24/09 (Terça)
Horário: 09h – 13h
Local: Auditório ICS
Vagas: 100

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IG)
Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
igd@unb.br ou pelos telefone: (61) 3107-6626 | (61) 3107-7854 | (61) 3107-7856
(Secretaria de Graduação)

VI Semana de Geociências - Tecnologia e Sociedade

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A Semana de Geociências do Instituto de Geociências da Universidade de
Brasília visa expandir as discussões e os conhecimentos nas Geociências, trazendo docentes de alto
gabarito de outras instituições, além de fomentar a discussão do papel e da importância dos estudos
realizados na academia pelos cursos de Geologia, Geofísica e Ciências Ambientais sobre temas de relevância para o desenvolvimento tecnológico e a sociedade.

Minicurso: Investigação acústica multi-frequência de áreas submersas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este curso tem por objetivo apresentar a geofísica aplicada e sua importância na investigação de ambientes submersos rasos, com foco em projetos de obras civis e estudos
relativos a avaliação de assoreamento de reservatórios de água e erosão de margens, e também na
arqueologia subaquática. -Prof. Luiz Antonio Pereira de Souza (IPT)
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Horário Início: 08:00
Horário Término: 09:50
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: LABGEO
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
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Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana: Terça-feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana Quarta-Feira
Data Realização: 25/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Quarta-Feira
Data Realização: 25/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
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Dia da Semana: Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: LABGEO
Vagas: 40

Minicurso: Phyton para Geociências

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Python é uma linguagem de código aberto que permite modificações e
estudos sobre o código. Atualmente usada em grandes corporações como Google e Nasa, aprender
Python se tornou obrigatório entre programadores e é uma das formas mais simples, acessível e criativa
de desenvolvimento de aplicativos. -Prof. Bruno Luiggi Macchiavello Espinoza (UnB/CIC)
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Horário Início: 14:00
Horário Término: 15:50
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: LABGEO
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Quarta-feira
Data Realização: 25/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: LABGEO
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: LABGEO
Vagas: 40

22

Minicurso: Integração de dados geológicos, geofísicos e geoquímicos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A integração entre os métodos da geologia, geofísica e geoquímica é
fundamental para aperfeiçoar a análise e caracterização de alvos e anomalias de interesse para exploração mineral, engenharia e meio ambiente. Aplicação criteriosa destes métodos permite redução de
custos e impacto ambiental. -Prof. Marcelo Lima Pinto (UnB)
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Horário Início: 08:00
Horário Término: 09:50
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: LABCOM
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana: Terça-feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana Quarta-Feira
Data Realização: 25/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Quarta-Feira
Data Realização: 25/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
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Data Realização: 26/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: LABCOM
Vagas: 40

Minicurso: Licenciamento e impacto ambiental em sistemas de energias

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A exploração e exploração de recursos naturais energéticos tem que ocorrer no respeito da legislação ambiental que impõe a realização de estudos de impacto ambiental para
poder obter o licenciamento. O curso visa fornecer noções básicas de licenciamento e avaliação de
impacto para sistemas de energia. -Prof. Alessandra Magrini (UFRJ/COPPE)
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Horário Início: 14:00
Horário Término: 15:50
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: Sala Turmalina - IG (ICC Centro)
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala Turmalina - IG (ICC Centro)
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Quarta-feira
Data Realização: 25/09/2019
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Local: Sala Turmalina - IG (ICC Centro)
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala Turmalina - IG (ICC Centro)
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: Sala Turmalina - IG (ICC Centro)
Vagas: 45

Minicurso: Sismoestratigrafia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O curso visa apresentar os conceitos fundamentais da sismoestratigrafia e
interpretação sísmica, abrangendo elementos das várias áreas da geologia e da geofísica envolvidas na
interpretação de seções e modelos sismoestratigráficos 3D. -Prof. Renato Paes de Almeida (USP)
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Horário Início: 08:00
Horário Término: 09:50
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana: Terça-feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
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Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana Quarta-Feira
Data Realização: 25/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Quarta-Feira
Data Realização: 25/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
Horário Início 08:00
Horário Término 09:50
Dia da Semana Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
Horário Início 10:00
Horário Término 11:50
Dia da Semana: Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Centro)
Vagas: 45

Minicurso: Google Earth Engine

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O curso visa ensinar os fundamentos do Google Earth Engine, que combina um catálogo de imagens de satélite e conjuntos de dados geoespaciais com recursos de análise e
os disponibiliza para cientistas, pesquisadores e desenvolvedores para detectar mudanças e mapear
tendências na superfície da Terra. -Prof. David Fernando Cho (UnB)
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Horário Início: 14:00
Horário Término: 15:50
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Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: Sala LABCOM
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Quarta-feira
Data Realização: 25/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: LABCOM
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: LABCOM
Vagas: 20

Minicurso: Dinâmica e proteção da costa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O estudo sistemático e multidisciplinar da costa brasileira e da sua vulnerabilidade é relevante nas questões que envolvam o desenvolvimento urbano nas zonas costeiras, o ordenamento das atividades produtivas e a preservação e conservação dos biomas naturais. -Prof. Dieter
Carl Ernst Heino Muehe (UFRJ)
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Horário Início: 14:00
Horário Término: 15:50
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Central)
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Terça-Feira
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Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Central)
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Quarta-feira
Data Realização: 25/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Central)
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Central)
Horário Início 14:00
Horário Término 15:50
Dia da Semana Sexta-Feira
Data Realização: 27/09/2019
Local: Sala Diamante - IG (ICC Central)
Vagas: 45

Palestra: Proteção dos oceanos - Ademilson Josemar Zamboni (Oceana)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os oceanos cobrem 71% do planeta, abrigam a maior parte da vida do
planeta e exercem um papel fundamental em vários processos naturais, como regulação climática e
absorção de CO2. Os oceanos alimentam milhões de pessoas e têm a capacidade de fornecer recursos
para a produção diária de um bilhão de pessoas. Entretanto, os oceanos estão ameaçados e a missão
da OCEANA é de preservar-los.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Horário Início: 17:10
Horário Término: 18:10
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: Auditório do IG
Vagas: 80

Palestra: Geofísica e Geologia Forense Marcelo de Lawrence Bassay Blum (PF)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Geologia e Geofísica Forense estão relacionadas com a utilização de
princípios, práticas e procedimentos geológicos e geofísicos no âmbito da investigação criminal.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
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Turma 1
Horário Início: 16:00
Horário Término: 17:00
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: Auditório do IG
Vagas: 80

Palestra: Sustentabilidade Ambiental de construções em madeira - Ligia Ferrari
Torella di Romagnano (IPT)
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O objetivo da palestra é fomentar o uso da madeira oriunda de planos de
manejo sustentável na construção civil, dentro de uma perspectiva realista do mercado, gerando oportunidades de negócios para a indústria do setor.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Horário Início: 19:00
Horário Término: 20:00
Dia da Semana: Segunda-Feira
Data Realização: 23/09/02019
Local: Auditório do IG
Vagas: 80

Palestra: Tecnologia Rochagem - um novo campo de oportunidades profissionais e de negócios - Suzi Maria de Cordova Huff Theodoro (Petrobras)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Lei dos Fertilizantes (Lei nº 6.894/1980) foi alterada passando a considerar os pós de rocha ou os remineralizadores de solos como uma nova categoria de insumo agrícola. O
uso desse insumo permitirá que o Brasil diminua a sua dependência externa de fertilizantes, trazendo
benefícios econômicos, produtivos e ambientais.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Horário Início: 19:00
Horário Término: 20:00
Dia da Semana: Terça-feira
Data Realização: 24/09/02019
Local: Auditório do IG
Vagas: 80

Palestra: Portal de banco de dados hidrológicos - Gabriel Meldau Lemos (ANA)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Portal HidroWeb é uma ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e oferece o acesso ao banco de dados que contém todas as
informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), reunindo dados de níveis fluviais,
29

vazões, chuvas, climatologia, qualidade da água e sedimentos.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Horário Início: 19:00
Horário Término: 20:00
Dia da Semana: Quarta-feira
Data Realização: 26/09/02019
Local: Auditório do IG
Vagas: 80

Palestra: Balanços Hídricos quali-quantitativos - Sérgio Koide (UnB)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O balanço hídrico é de fundamental importância para o diagnóstico das
bacias brasileiras, e é realizado por trecho de rio e por microbacia. O balanço quali-quantitativo é uma
análise integrada da criticidade sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Horário Início: 19:00
Horário Término: 20:00
Dia da Semana: Quarta-Feira
Data Realização: 25/09/02019
Local: Auditório do IG
Vagas: 80

Oficina Phygeo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividades propostas pela Empresa Jr. do curso de Geofísica da Universidade Brasília destinadas ao público do evento.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Horário Início: 16:00
Horário Término: 17:00
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala de Geologia Geral - IG/ICC Sul
Horário Início: 17:10
Horário Término: 18:10
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala de Geologia Geral - IG/ICC Sul
Horário Início: 16:00
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Horário Término: 17:00
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala de Geologia Geral - IG/ICC Sul
Horário Início: 17:10
Horário Término: 18:10
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala de Geologia Geral - IG/ICC Sul
Vagas:40

Oficina Cráton

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividades propostas pela Empresa Jr. do curso de Geologia da Universidade de Brasília destinadas ao público do evento.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Horário Início: 16:00
Horário Término: 17:00
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala Turmalina - IG/ICC Sul
Horário Início: 17:10
Horário Término: 18:10
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala Turmalina - IG/ICC Sul
Horário Início: 16:00
Horário Término: 17:00
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala Turmalina - IG/ICC Sul
Horário Início: 17:10
Horário Término: 18:10
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala Turmalina - IG/ICC Sul
Vagas:30

Oficina O2
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividades propostas pela Empresa Jr. do curso de Ciências Ambientais da
Universidade de Brasília destinadas ao público do evento.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Horário Início: 16:00
Horário Término: 17:00
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala Diamante - IG/ICC Sul
Horário Início: 17:10
Horário Término: 18:10
Dia da Semana: Terça-Feira
Data Realização: 24/09/2019
Local: Sala Diamante - IG/ICC Sul
Horário Início: 16:00
Horário Término: 17:00
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala Diamante - IG/ICC Sul
Horário Início: 17:10
Horário Término: 18:10
Dia da Semana: Quinta-Feira
Data Realização: 26/09/2019
Local: Sala Diamante - IG/ICC Sul
Vagas:30

Palestra: Energias alternativas e clima
Alexandre Betinardi Strapasson (NEOQUANTA)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Impacto ambiental e vantagens para o clima das energias alternativas.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Horário Início: 16:00
Horário Término: 17:00
Dia da Semana: Quarta-Feira
Data Realização: 25/09/02019
Local: Auditório do IG
Vagas: 80

Palestra: Biogeofísica uma nova fronteira
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nas Ciências da Terra - Andrea Teixeira Ustra (USP)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Biogeofísica procura investigar a relação entre processos biológicos e a
variabilidade das propriedades geofísicas do meio. Por exemplo, o crescimento e o metabolismo microbiano podem impactar propriedades químicas e físicas de um aquífero, causando mudanças na condutividade hidráulica e no fluxo subterrâneo, o que por sua vez, deve impactar os resultados de uma investigação geofísica.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Horário Início: 17:10
Horário Término: 18:10
Dia da Semana: Quarta-Feira
Data Realização: 25/09/02019
Local: Auditório do IG
Vagas: 80

INSTITUTO DE FÍSICA (IF)
Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
3107-7700 e e-mail é fisica@fis.unb.br.

XIV Semana da Física UnB

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A Semana da Física é um evento anual que teve início em
2005 e neste ano, 2019, ocorrerá sua décima quarta edição. Ela se enquadra na Semana Universitária
da Universidade de Brasília, que ocorre anualmente no segundo semestre. No ano passado a Semana
Universitária contou com mais de duzentas atividades organizadas por vários cursos da Universidade.
CONTATO:claranjeiras@gmail.com

Partículas Elementares na Fronteira do Conhecimento
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10:00- 11:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

Aprendizagem Significativa da Física
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início:23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário:16:00-17:00
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Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

Informação Quântica via RMN ou Quantum Maxwell’s Demon
Data de início:23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 11:00-12:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

O Lado Escuro do Universo: Presente Status
Observacional e Futuras Perspectivas
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário:17:00-18:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

A primeira imagem de um buraco negro
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 24/09/2019
Data término 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário:08:00 – 09:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

Double Power-Law Behavior
in the Mechanical Response of Living Cells
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início24/09/2019
Data término 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário:09:00-10:00
Local:Auditório CIFMC
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Vagas:120

Modelos matemáticos e epidemias
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 25/09/2019
Data término 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário:08:00-09:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

QCD e seus segredos sobre a origem da massa do universo visível
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 25/09/2019
Data término 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 – 10:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

A segunda revolução quântica: dos fundamentos
da teoria à computação e informação quântica
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início26/09/2019
Data término 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 – 09:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

Bem vindos ao mundo quântico
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 26/09/2019
Data término 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00-10:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

Sirius: A nova fonte de Luz Sincrotron brasileira
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 27/09/2019
Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:00-09:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120
Atividade 12

Formação e evolução de galáxias
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 27/09/2019
Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário:09:00-10:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

Minicurso 01: O que é matéria escura?
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 24/09/2019
Data término 27/09/2019

Turma 1
Dia: 24/09/2019 – 25/09/2019 – 26/09/2019 – 27/09/2019
Mesma turma, quatro dias seguidos , no mesmo horário.
Horário: 10:30-12:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

Minicurso 02: Cosmologia com simulações numéricas
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 23/09/2019
Data término 26/09/2019

Turma 1
Dia: 23/09/2019 – 24/09/2019 – 25/09/2019 – 26/09/2019 -&gt;Mesma turma, quatro dias
seguidos , no mesmo horário.
Horário: 14:00-15:30
Local:Auditório CIFMC
Vagas:

Mesa redonda: Grandes desafios para o Ensino de Física no Século XXI
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 26/09/2019
Data término 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 16:00-18:00
Local:Auditório CIFMC
Vagas:120

Experimentoteca 01

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00-12:00
Local:ICC Central BT 291
Vagas:30

Experimentoteca 02

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00-18:00
Local:ICC Central BT 291
Vagas:30

Experimentoteca 03

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 24/09/2019
Data término 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00-12:00
Local:ICC Central BT 291
Vagas: 30

Experimentoteca 04

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 24/09/2019
Data término 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00-18:00
Local:ICC Central BT 291
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Vagas: 30
Atividade 20

Experimentoteca 05

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 25/09/2019
Data término 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00-12:00
Local:ICC Central BT 291
Vagas:30

Experimentoteca 06

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 25/09/2019
Data término 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00-18:00
Local:ICC Central BT 291
Vagas:30

Experimentoteca 07

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 26/09/2019
Data término 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário:08:00-12:00
Local:ICC Central BT 291
Vagas:30

Experimentoteca 08

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 26/09/2019
Data término 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário:14:00-18:00
Local:ICC Central BT 291
Vagas:30

Experimentoteca 09

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 27/09/2019
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Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário:08:00-12:00
Local:ICC Central BT 291
Vagas:30

Experimentoteca 10

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início 27/09/2019
Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário:14:00-18:00
Local:ICC Central BT 291
Vagas:30

Instituto Física de Portas Abertas Visitas Guiadas aos Laboratórios de Pesquisa
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Data de início24/09/2019
Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00-18:00
Local:Instituto de Física
Vagas:30
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00-12:00
Local:Instituto de Física
Vagas:30
Turma 3
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00-18:00
Local:Instituto de Física
Vagas:30

INSTITUTO DE CIÊNCIA POLÍTICA (IPOL)
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Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
semiunipol@gmail.com e (61) 3107 2202

Política na Escola na Universidade de Brasília

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Um passeio guiado pelo Instituto e outras unidades da UnB
conduzido por membros do Política na Escola e envolvendo alunos da Escola Classe 46 de
Taguatinga. Haverá um passeio à Câmara Legislativa.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:00
Local: Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 320

A citadinidade em questão: maneiras de fazer a cidade
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conferência
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 16:00
Local: Sala de seminários IPol
Vagas: 50

Politica na escola e ação Cívica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Breve mini-curso na estrutura e linhas de atuação do PEAC Politica
na Escola desde 2003. Discussão de debate sobre educação politica e ação cívica por membros
atuais e passados do projeto e seus parceiros na comunidade
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00
Local: Sala de seminários do IPol
Vagas: 50

Conquistando o Público: Dicas de Apresentação, Oratória e
Ferramentas para Criação de Slides

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Minicurso tem como objetivo apresentar de forma geral as
ferramentas de criação de slides PowerPoint e Google Apresentações, se aprofundando no uso
de plataformas inovadoras, como o Prezi e o Canva. Ademais, serão apresentadas dicas e
práticas de oratória para a construção de uma apresentação bem-sucedida.
Data de início: 25/09/2019
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Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00
Local: Sala de Multimídia do IPol
Vagas: 50
Turma 2
Dia: 26/09/2019
Horário: 14h às 17h
Local: Sala de Multimídia do IPol
Vagas: 50

Simulação Adaptada da Câmara dos Deputados

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O objetivo é o compartilhamento do conhecimento em processo
legislativo por meio de uma simulação das atividades de uma comissão temática da Câmara
dos Deputados, adaptada para o espaço disponível no Instituto de Ciência Política (UnB). No
início haverá uma breve explicação sobre o processo legislativo e a importância desse
conhecimento para o exercício da participação social na política. Após a explicação inicial
seguiremos para a simulação adaptada do funcionamento de uma comissão da Câmara, de
forma que os interessados atuarão como deputados, debatendo e votando projetos de leis
usados em simulações do Projeto Politeia, que serão escolhidos previamente pelos
organizadores. Ademais, no espaço será montada uma pequena exposição sobre processo
legislativo, com o intuito de fazer uma explicação mais didática e resumida sobre os princípios
da técnica legislativa na formulação de projetos de lei e demais proposições.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00
Local: Auditório do IPOL
Vagas: 60

Painel “Legislativo e Políticas Públicas” (Semana Acadêmica)
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação de painéis
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 13:00
Local: Auditório
Vagas: 300

FACULDADE DE CEILÂNDIA (FCE)
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Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
extensaofce@unb.br e (61)3107-8433

Encontro - Atuação do Terapeuta Ocupacional em Pediatria:
Uma visão do Contexto Hospitalar
Dia de encontro com apresentação de experiência de terapeutas
ocupacionais do DF que atuam em pediatria dentro do contexto hospitalar.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 08:00-18:00
Local: Sala A1-42/10
Vagas: 100

Olhos de Águia:
Uma vivência de um método de auto correção da visão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar um método de prática integrativa de saúde, para a
correção de doenças da visão, desenvolvida por terapeuta ocupacional
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019 Segunda-Feira
Horário: 14:00 - 18:00
Local: Sala A1- 42/10
Vagas: 150

A (re) construção das identidades e da autoestima por meio da
escrita: estratégias de escrita e saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesta conferência, o objetivo é o relato de experiências de
pessoas que usam a escrita com a finalidade de estimular a importância da escrita que não
esteja preocupada com as normas do “bem escrever” mas que sirvam como uma forma de
resistência de pessoas, que estavam sofrendo e que encontraram na escrita a única forma de
dizer ao mundo o que sentiam, declarar seus medos, angústias e doenças. A escrita pode
representar um momento de catarse e, em casos extremos, de mostrar que se pode vencer a
busca da morte como única solução. A desistência de buscar a morte como alternativa para
fugir de um sofrimento inexprimível por outros meios como a escrita. O objetivo primordial é
apresentar a escrita como estratégia de resistência diante do nosso assombro quando nos
defrontamos com a notícia de que mais um(a) jovem estudante decidiu interromper a vida
por meio do suicídio.
Data de início 25/09/2019
Data término 25/09/2019
Turma A
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Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 14:00-16:00
Local: Sala A1-42/30
Vagas: 30

MOSTRA DE CURSO – LACiMov

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O evento será destinado aos adolescentes do Centro de Ensino
02 de Ceilândia com objetivo de realizar mostra do curso de Fisioterapia da Universidade de
Brasília - Faculdade de Ceilândia. Com este evento visamos proporcionar ao público o
contato inicial com o curso e abrir o leque de opções quanto à escolha de suas profissões no
futuro.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário: 08:00- 12:00
Local: Sala A1 42/10 e Laboratório de Fisio
Vagas: 0 (alunos do CEM 02)

Mostra de Banner PIBEX

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mostra de Banner PIBEX
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Local: saguão UAC

Alimentos, nutrientes e fitoquímicos indicados e contraindicados para
mulheres grávidas – promovendo uma gravidez saudável e evitando
toxicidades e malformações do bebê
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Explorar fatores do cotidiano da mulher grávida (alimentos,
nutrientes e fitoquímicos) que podem influenciar positiva e negativamente no
desenvolvimento do embrião e do feto. A atividade é um mini-curso.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 14:00- 16:00
Local: UAC Sala AT 48/43
Vagas: 55

Fatores causadores de malformações fetais:
remédios containdicados para mulheres grávidas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Explorar fatores do cotidiano da mulher grávida em relação aos
remédios (farmácos) comumente utilizados que podem influenciar negativamente no
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desenvolvimento do bebê, levando a toxicidade e malformações embriofetais. A atividade é
um mini-curso
Data de início: 25/09/2019
Data término : 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 16:00- 18:00
Local: Sala A1-48/23
Vagas: 55

Segundo Workshop de pareceristas
de comitês de ética da Universidade de Brasília

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Discutir os itens obrigatórios para submissão de protocolos de
pesquisa ao sistema CEP/CONEP visando melhorar e uniformizar os fluxos de trabalho e de
emissão de pareceres dos comitês de ética da Universidade de Brasília (UnB).
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019 Quinta-Feira
Horário: 14:00-19:00
Local: UAC Sala A1 42/63
Vagas: 50

Considerações Éticas nos Projetos de Pesquisa: Noções Básicas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar o processo de submissão de projetos ao sistema
CEP/CONEP, apresentar os itens obrigatórios e discutir a pertinência das informações
contidas nestes documentos.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019 Quinta-Feira
Horário: 08:00- 12:00
Local: Sala A1 12/66
Vagas: 50

Oficina de expressão corporal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exercícios cênicos para trabalhar o corpo, as formas de
expressão, liberar travas que o corpo enrijece ao longo da vida.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
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Dia: 23/09/2019 Segunda-Feira
Horário: 14:00-16:00
Local: Sala A1 42/63
Vagas: 30

Mostra “Em Cena: Curta ao meio-dia”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exibição de filmes curta-metragem na FCE, seguido de debate
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019 Segunda-Feira
Horário: 12:00-14:00
Local: auditório UED
Vagas: 100
Turma B
Dia: 25/09/2019 Quarta- Feira
Horário: 12:00-14:00
Local: Auditório UED
Vagas: 100

Workshop Fotográfico “eu em foco”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Propor uma reflexão a respeito da identidade LGBTI+ a partir de
uma oficina de auto retrato, onde serão discutidas questões a respeito de auto imagem,
mídia social, sociedade de consumo e Direitos Humanos, Justiça, Ética e Cidadania.
Data de início:23/09/2019
Data término:27/09/2019
Turma A
Dia: 08:30- 11:30
Horário: 23/09/2019 Segunda-Feira
Local: laboratório de praticas integradas em saúde UED
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário: 08:30-11:30
Local: Laboratório de Praticas integradas em saúde UED
Vagas:15

Mostra de Filmes Observa POP Rua

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Divulgar as atividades do projeto e construir um debate sobre a
temática das situações de rua e saúde
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
45

Horário: 09:30- 11:30
Local: Sala A1 42/60
Vagas: 30

PICs nos cuidados Paliativos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realiza uma reflexão Sobre as praticas integrativas e
complementares em saúde na formação do profissional em saúde e sua contribuição para
promover a qualidade, bem-estar e pacificação mental durante os cuidados paliativos e no
processo de morte.
Data de início: 26/09/2019
Data término : 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019 Quinta-Feira
Horário: 14:00-18:00
Local: Sala A1 42/10

Minicurso de Reiki 1

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Promover a formação de terapeutas Reikianos nível 1
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário: 10: 00-18:00
Local: Sala 42/63
Vagas: 40

Oficina/Workshop: Budismo e Saúde Mental

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Estimular a Reflexão sobre a abordagem filosófica do budismo
tibetano sobre saúde mental, proporcionando a vivencia de práticas meditativas.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário:14:00- 18:00
Local: Sala A1 42/10
Vagas:100

II Oficina: Desafios de trabalho em saúde coletiva:
desenhando uma plataforma digital de oportunidades

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 1- Socializar os resultados do mapeamento sobre trajetórias
profissionais e de empregabilidade dos cursos em saúde coletiva.
2- Produzir Relatório de alternativas de desenvolvimento de habilidades para buscar
oportunidades de trabalho.
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Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019 Segunda-Feira
Horário: 14:00- 17:00
Local: Sala A1- 48/23
Vagas: 40

Cordel de Mobilização do Conselho Gestor

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Divulgar o Manual de Mobilização do Conselho Gestor
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019 Quarta
Horário: 10:00- 12:00
Local: Feira Central de Ceilândia
Vagas: 0

Introdução a Perfumaria

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar as matérias-primas utilizadas na composição dos
perfumes e como são classificados, além da difusão dos produtos na mídia.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 10:00- 18:00
Local: Sala A1 42/33
Vagas: 20

Saúde e Diversidade: a arte como política de resistência

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Fomentar por meio de diferentes expressões artístico-culturais o
empoderamento de si e a valorização da diversidade cultural (Eixo IV – Arte Cultura e
Sociedade), assim como a desconstrução de estereótipos, preconceitos e violências que
atuam na sociedade como determinantes sociais de saúde e de adoecimento (Eixo I –
Direitos Humanos, Justiça e Cidadania).
Enquanto a Oficina de Poesia (que contará com poetas negras, indígenas, periféricas e lgbts
do DF) visa promover o empoderamento de si pelo poder da palavra, a Oficina de Graffiti
tem como objetivo principal integrar estudantes e comunidade do entorno quanto ao
contexto histórico, cultural e social relativos à cultura do graffiti e do movimento hip hop
(seu papel político e de mobilização social), utilizando os stencil como técnica básica de
manipulação de imagens. O Sarau propõe encerrar este ciclo com poesias cantadas e a
participação de musicistas da cidade.
Data de início: 27/09/2019
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Data término: 27/09/2019
Turma A (Grafite)
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário: 14:00- 17:00
Local: Sala AT48/43
Vagas: 30
Turma B (Oficina de poesia)
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário: 09:00- 12:00
Local: Piscina da UAC e Sala A1 48/23
Vagas: 40
Turma C (Sarau)
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário: 18:00- 20:00
Local: Auditório UAC
Vagas: 150

Oficina do sentido da vida: prevenindo o vazio existencial

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Fomentar uma sensibilização no que se refere à busca de sentido
e prevenir a sensação de falta de sentido na vida. Essa ação se deu a partir das necessidades
levantadas pelo Conselho Pleno por propostas com foco na promoção da saúde mental de
funcionários, docentes e discentes.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019 Quinta-Feira
Horário: 08:00-18:00
Local: Sala A1 48/23
Vagas:60

Fatores de Risco do Câncer de Cabeça e Pescoço

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Orientar sobre os fatores de risco do câncer de cabeça e pescoço
Data de início
Data término
Turma A
Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 09:00- 11:00
Local: Sala A1 42/63
Vagas: 70
Turma B
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Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 14:00- 16:00
Local: Sala A1 42/63
Vagas: 70

I Olimpíada de Simulação do Distrito Federal - Práticas Avançadas em Situações Críticas e de Risco
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Proporcionar aos acadêmicos de enfermagem o desenvolvimento
de competências cognitivas, afetivas e psicomotoras, por meio de cenários clínicos
simulados.
Data de início23/09/2019
Data término 25/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019 Segunda-Feira
Horário: 08:00-17:00
Local: Sala - A1 42/43 e Laboratório de habilidades e simulação do cuidado
Vagas: 24
Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 08:00- 17:00
Local: Sala - A1 42/43 e Laboratório de habilidades e simulação do cuidado

I Jornada Científica Interdisciplinar de Saúde Mental - Liga Intensamente
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Convidamos a comunidade para participar da I JORNADA
CIENTÍFICA INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE MENTAL - Promovido pela Liga acadêmica
multidisciplinar de Saúde mental, qualidade de vida e bem-estar. É um evento ao qual serão
abordados tópicos relacionados a transtornos mentais, nos vários eixos das Ciências da
Saúde. As atividades incluirão minicursos, palestras, mesas-redondas e apresentação de
trabalhos científicos. O evento irá realizar-se no dia 25 de Setembro de 2019 na
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/FCE.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 08:00- 18:00
Local: Auditório UAC
Vagas: 200

Cine debate em saúde da mulher

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Debater sobre o modo de nascer no Brasil.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
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Dia: 23/09/2019 Segunda-Feira
Horário: 14:00- 16:00
Local: Auditório UAC
Vagas:150

Conscientização da população sobre os serviços do CAPS

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar um mapeamento acerca da quantidade de pessoas
que conhecem e acessam os serviços oferecidos pelo CAPS e informar a população sobre os
mesmos, com um foco maior na divulgação das unidades de acolhimento (UA)
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
Dia: 26/09/2019
27/09/2019
Horário: 08:00- 18:00
Local: Saguão superior da UAC

Minicurso Libras Saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensinar sinais básicos de libras voltados a área da saúde
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019 Quarta-Feira
Horário: 12:00- 14:00
Local: Sala AT 48/43
Vagas: 100

XII jornada de Seminários Integrativos 2019/2

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ação presencial dos seminários integrativos. Promover a
integração de Disciplina para pensar a interdisciplinaridade
Data de início: 24/09/2019
Data término : 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00-18:00
Local: FCE
Vagas: 0

Mostra de Atividades PET Ceilândia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A universidade é o maior símbolo do saber na
contemporaneidade. É papel dela, portanto, irradiar conhecimento a toda a sociedade. Seus
integrantes têm a responsabilidade de semear o saber para além da universidade. A
atividade leva temáticas relevantes para o público amplo. Os petianos têm a missão de levar
a discussão para a sociedade. Os temas seguem o que preconiza a Política Nacional de
Extensão Universitária e a ela está integrada. Assim, os temas se voltam ao atendimento de
necessidades sociais em áreas como Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça,
50

Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário: 09:00- 16:00
Local: Saguão do prédio da UAC ou UED

Venha conhecer um pouco da Universidade de Brasília

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar, as comunidades universitária e da Ceilândia,
informações pessoais e não publicadas sobre o início da Universidade de Brasília.
Data de início23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Segunda-Feira
Horário: 14:00- 15:30
Local: CEM 04 de Ceilândia
Vagas: 100

Palestra: A importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na
grade curricular: Um relato de experiencia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Falar sobre a importância do ensino de Libras no meio academico
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário: 12:00- 14:00
Local: Auditório UED
Vagas: 100

Reciclagem na Produção de sabonete

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Transmitir a população conhecimentos básicos de higiene e
reciclagem de materiais para produção de produtos de higiene
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019 Sexta-Feira
Horário: 08:00- 18:00
Local: Laboratório AT 29/15 UED
Vagas: 22

Fundamentos de bioestatística
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Discutir as bases de análise estatística e aplicar exemplos com o
uso de programas disponíveis na internet.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019 Segunda-Feira
Horário: 08:00- 18:00
Local: Sala A1 - 12/66 (laboratório de informatica 2)
Vagas:30
Atividade 35

Minicurso: Atuação do Terapeuta Ocupacional na Neonatologia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Orientar os alunos sobre a prática da Terapia Ocupacional na
Neonatologia.
Data de início: 23/09/2019
Data término :23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019 Segunda-Feira
Horário: 08:00- 12:00
Local: Sala A1 42/13
Vagas:10

Dança, Ritmo e Produção

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Proporcionar em espaço da população dos alunos em relação ao
auto conhecimento promovido pela dança e utilização do corpo no cuidado.
Data de início: 23/09/2019
Data término : 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019 Segunda-Feira
Horário: 14:00 - 18:00
Local: Sala A1 48/40
Vagas: 30

Vivacidade- Oficina de arte, território e envelhecimento

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trabalhar as imagens de percepções sobre o envelhecimento e
projeto de vida na velhice
Data de início
Data término
Turma A
Dia: 26/09/2019 Quinta-Feira
Horário: 14:00- 18:00
Local: Sala A1 48/40
Vagas:30

Oficina: Desafios da atenção primaria: Doenças negligenciadas
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Compartilhar informações de como manejar com as doenças
negligenciadas
Turma A
Dia: 25/09/2019
Quarta-Feira
Horário: 09:00-12:00
Local: Sala a1 42/13
Vagas:40

CENTRO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (CDT)
Semana Acadêmica CDT/UnB

Descrição da Proposta: As atividades a serem desenvolvidas durante a Semana Universitária
busca fortalecer os laços existentes entre a Sociedade, Empresas e a Universidade. São
estabelecidas a partir dos seguintes eixos: Ensino, Pesquisa e Difusão do Empreendedorismo;
Transferência e Comercialização de Tecnologias; Desenvolvimento Empresarial; e Cooperação
Institucional.
Contato: (61) 3107 0314 ou semanauniversitaria.cdt@gmail.com

Palestra “Pixel Art: o futuro do passado”

Descrição da Atividade: Pixel art é o estilo artítiscio que revolucionou o desenvolvimento de jogos
digitais independentes. Mas, o que a torna tão especial? Conversaremos sobre o que é a pixel art,
quais suas principais características, qualidades e dificuldades.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT)
Vagas: 100

Palestra “Da bancada ao empreendedorismo”

Descrição da Atividade: A palestra elucida a respeito dos desafios da criação de um produto desde a
sua concepção na bancada até a sua disponibilização para o mercado.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: 25/09/2019
Horário: 15:00 às 17:00
Local: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT)
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Vagas: 100

Palestra “Introdução à propriedade intelectual”

Descrição da Atividade: A palestra elucida os conceitos básicos relacionados à propriedade
intelectual.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT)
Vagas: 100
Turma 2
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT)
Vagas: 100

Mesa redonda “Empreendedorismo de Impacto Social”

Descrição da Atividade: Mesa redonda com membros de organizações de impacto social: Rafi e
Enactus.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma Única
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:30 às 16:30
Local: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT)
Vagas: 100

Oficina “Ludocracia: A Administração Baseada em Jogos”

Descrição da Atividade: Criação e negociação de empresas numa partida de um jogo de tabuleiro
demonstrando o potencial desta nova “tecnologia” burocrática.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: 27/09/2019
Horário: 15:00 às 15:00
Local: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT)
Vagas: 20

Mini-curso “Competências Empreendedoras e
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Empregabilidade no Mundo Moderno”

Descrição da Atividade: Esse mini-curso apresenta as competências empreendedoras exigidas no
mundo moderno para acesso ao mundo do trabalho e propõe uma abordagem interativa com os
participantes para mapear suas competências enquanto sujeitos sociais
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dias: 23 e 24/09/2019
Horário: 09:00 às 13:00
Local: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT)
Vagas: 30

CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (CEAD)
Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
semuniceadunb@gmail.com ou (61) 3107 5827

Ensino e aprendizagem criativos no contexto da cultura digital

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: O CEAD propõe a oferta de quatro oficinas no eixo temático de educação,
formação e trabalho, com foco no ensino e aprendizagem criativos. O objetivo é possibilitar aos participantes desenvolver novas metodologias e recursos educacionais alinhados com as tecnologias digitais
de informação e comunicação no contexto da cultura digital.

Leitura e escrita na universidade: criatividade e autoria

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Propomos nesse curso desenvolver um trabalho de escrita autoral de textos
a partir de estratégias de escrita criativa contextualizadas em vivências de desbloqueio e de expansão
da capacidade de escrita individual. Trabalharemos com práticas de textos e diálogos teóricos em torno
de identidades textuais e construção da autoria em textos escritos acadêmicos e não acadêmicos.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma única
Dia: 26 e 27/09/2019 (quinta-feira e sexta-feira)
Horário: 14:00 às 18:00
Local: BSA SUL B2 18/09
Vagas: 25

Aprendizagem ativa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: As metodologias ativas de aprendizagem trocam o foco do processo educacional do professor e no processo de ensino para o aluno e o aprendizado, que passa a ser um processo
ativo. A oficina abordará quatro metodologias ativas para aplicar aos alunos, focando as seguintes relações: do aprendiz com o conteúdo, capacidade de síntese, julgamento de opiniões, aplicação de conceitos e percepção do próprio aprendizado. Conscientes desses métodos, esperamos que futuros professores sejam capazes de aplicá-los em suas aulas, reduzindo as exposições teóricas e dando protagonismo
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aos estudantes. A oficina visa propor técnicas inovadoras de aprendizagem voltadas para sala de aula
convencional e para educação à distância. Público alvo: professores e estudantes, especialmente dos
cursos de licenciatura.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma única
Dia: 25/09/2019 (quarta-feira)
Horário: 08:00 às 12:00
Local: BSA SUL B2 18/09
Vagas: 25

Oficina de Objetos de Aprendizagem baseados
em arte para ensino em qualquer área de educação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Oficina propõe um desafio: projetar Objetos de Aprendizagem (OA) baseados nas formas em que opera a arte, que são formas imaginativas, criativas e críticas; para a área
em que os participantes estudam, pesquisam ou ensinam. Pretende-se com esta oficina atualizar e ampliar as estratégias pedagógicas de professores e estudantes das licenciaturas na criação de OA específicos para a área que em que trabalham e no contexto onde estes são utilizados com recursos básicos
ou avançados. Os OA se caracterizam por ser objetos criados para aprender, reutilizáveis em outras
situações de educação, interativos, geralmente em formato digital e modulares porque fazem parte de
articulações dinâmicas na educação da mesma forma que para os OA baseados em arte. A proposta da
oficina se fundamenta nessas bases, mas, partindo da ideia da arte como forma de pesquisa se propõe
adotar formas de operar artísticas para pensar artefatos pedagógicos.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma única
Dia: 23 e 26/09/2019 (segunda-feira e quinta-feira)
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Maquete - IDA
Vagas: 25

Produção de Vídeos para Educação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina de produção de vídeos tem como meta capacitar e incentivar o interessado inscrito a produzir e inserir vídeos na plataforma MOODLE. Serão apresentados conceitos, dicas e softwares livres voltados para produção audiovisual, com objetivo de tornar mais fácil e acessível
a utilização de vídeos voltados à educação. O processo será contemplado basicamente em 3 períodos,
partindo da pré-produção, quando se idealiza um roteiro dos vídeos e se faz a publicação no ambiente
virtual de aprendizagem.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma única
Dia: 24/09/2019 (terça-feira)
Horário: 08:00 às 12:00
Local: BSA sul BT 34/13
Vagas: 15

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (HUB)
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Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
(61) 2028 5583 ou feiradasaude.hub@ebserh.gov.br

17ª FEIRA DE SAÚDE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Desde 2000 a Feira de Saúde do HUB conta com o envolvimento de profissionais e estudantes das Faculdades de Ceilândia, de Ciências da Saúde e de Medicina da UnB. Por
tradição o evento é aberto à toda comunidade do Distrito Federal e entorno. Disponibiliza cerca de 20
estandes que abordam conhecimentos e práticas básicas de promoção da saúde e prevenção de doenças. O evento abrangerá a comunidade, estudantes e profissionais das áreas de saúde do DF.

Fatores de Risco do Câncer de Cabeça e Pescoço

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Tendo em vista a falta de informação que permeia a população de maneira
geral, além da grande porcentagem de usuários de álcool e outras drogas (principais fatores causais
do câncer de cabeça e pescoço – CCP), faz-se necessário uma ação de orientação à população acerca
desses e de outros riscos do CCP, a fim de conscientizá-la e evitar, através da prevenção, futuros casos
de câncer, além de deixá-la apta a realizar a auto avaliação e identificar possíveis sintomas.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Projeto Com-Vivência – HUB/EBSERH

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oferecer atividade de prevenção e promoção do autocuidado, ensinar o
uso correto do preservativo masculino e feminino, distribuir preservativos, realizar educação em saúde
acerca do HIV, conscientizar acerca da importância de realizar a testagem.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Explorando remédios e alimentos
indicados e contraindicados para gestantes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Explorar fatores do cotidiano da mulher grávida em relação aos remédios
(fármacos), alimentos e nutrientes comumente utilizados que podem influenciar negativamente no
desenvolvimento do bebê, levando a toxicidade e/ou malformações embriofetais. Haverá as seguintes
atividades:
• Pesar e medir altura das gestantes;
• Cartazes ou banners falando de alimentação saudável;
• Perguntas para as gestantes (e/ou demais interessados) que responderão com plaquinhas de mito ou
verdade, do que pode ou não pode na gestação;
• Explicações para as gestantes sobre alimentação;
• Explicações sobre uso de medicação na gestação;
• Entrega de uma (ou mais) cartilha(s) sobre quais alimentos/fitoquímicos/remédios recomendados e
não recomendados na gravidez.
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Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

LACor no Combate à Hipertensão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Detectar níveis pressóricos alterados na população em geral, independente
do diagnóstico clínico de HAS, e assim criar uma ação de promoção de saúde por meio da conscientização social de como controlar seus níveis pressóricos.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

A importância do descarte correto dos resíduos
para a saúde da população e meio ambiente.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Informar a população sobre a importância do descarte correto dos resíduos
comuns e dos resíduos de saúde para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade do planeta.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

CME e a Comunidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Demonstrar o processo de trabalho do CME e a importância para a promoção da saúde e a sua aplicabilidade na comunidade.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Doação de Sangue: Necessidade de uns, compromisso de todos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conscientizar a população sobre o hábito e a importância da doação de
sangue como questão de participação, compromisso e responsabilidade social. Esclarecer, captar, sensibilizar, fidelizar doares de sangue e auxiliar na construção de do hábito cultural da doação de sangue
como parte de costumes, agenda diária e ato a ser transmitido de geração a geração.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Educação Nutricional - Alimentação Saudável

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Fornecer informações sobre alimentação saudável como forma de educa58

ção nutricional e prevenção de doenças crônicas.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Liga Acadêmica de Ciências do Movimento – LACiMov (FCE/UnB)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar a temática de ciências do movimento e sua aplicabilidade na
prevenção de quedas. Abordar sobre o risco de quedas em idosos de forma dinâmica e interativa com o
público. Será utilizado recursos de circuito multissensorial e cartilhas ilustrativas e facilmente compreensíveis.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

A importância da Terapia Ocupacional no pré-parto, parto e puerpério.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar as possíveis intervenções da Terapia Ocupacional com mulheres no pré-parto, parto e puerpério. Trata-se de um levantamento bibliográfico acerca da atuação do
terapeuta ocupacional com mulheres grávidas, durante o parto e no puerpério (pós-parto).
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Métodos Não Farmacológicos para Alivio da Dor no Trabalho de Parto – Liga
de Humanização do Parto e Nascimento da Universidade de Brasília.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar e conscientizar gestantes, acompanhantes e equipe multiprofissional de saúde que assistem ao parto sobre o uso dos métodos não farmacológicos de alívio da dor
durante o trabalho de parto, bem como seus benefícios indicações e maneiras de utilizá-los.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Descarte Adequado dos Resíduos Domésticos e Práticas de Saúde/Hotelaria
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta é trazer a população informações referenciadas sobre o descarte correto dos resíduos domiciliares como lâminas, vidro, agulhas, fármacos, pilhas e outros, bem como
o impacto do descarte inadequado destes produtos. Outra proposta é trazer medidas de cuidado com a
água, seu uso e impactos na saúde e meio ambiente.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019

Roleta da Saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A roleta da saúde tem como objetivo trazer as metas de segurança do
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paciente para comunidade em linguagem acessível e clara, serão abordados os seguintes temas: Identificação Correta dos Pacientes, Comunicação Efetiva, Segurança dos Medicamentos, Cirurgia Segura,
Higiene das Mãos, Redução do risco de infecções associadas aos cuidados em saúde e Prevenção de
Danos decorrente de quedas.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Vamos falar sobre depressão?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Proporcionar informações quanto ao que seria depressão, com o propósito
de gerar conscientização.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Práticas Integrativas e Complementares do SUS

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O objetivo dessa proposta visa oportunizar os servidores, pacientes, acompanhante e comunidade a experimentar as terapias integrativas estabelecidas pela Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares no SUS.
Através de stands teremos disponíveis profissionais capacitados em REIKI, Aromaterapia, Shantala,
Constelação familiar, Cromoterapia, YOGA, Meditação, Biodança, Terapia de florais e Dança circular.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Avaliação da composição corporal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será verificada a massa corporal, estatura, perimetria da cintura e do quadril, cálculo da Relação Cintura-Quadril (RCQ) e Índice de Massa Corporal (IMC). Aula de alongamento.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Avaliação neurológica simplificada - Hanseníase

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será avaliado e orientado as pessoas quanto a hanseníase.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Promover Saúde Bucal através de ações educativas. Realizar atividades
educativas sobre cárie, doença periodontal e ação do flúor e realizar esco-
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vação supervisionada.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019

De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

O que é Saúde da Família?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esclarece à comunidade o que é a Saúde de Família e a Medicina de Família e Comunidade (MFC), quais as competências de uma UBS, quando e como procurar a Atenção
Primária e Saúde (ATS) e o que se pode esperar de equipe de saúde da família. Realizar jogo de mitos x
verdades.
Data de início: 21/09/2019
Data término: 21/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

Primeiros passos para a comunicação efetiva

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A comunicação ineficaz entre a equipe de saúde, e entre profissional e
usuário do SUS é um dos principais fatores de eventos adversos para a segurança do paciente e desmotivação da equipe. Sendo assim, pretende-se promover um espaço para abordar, principalmente
com gestores, profissionais e estudantes de saúde, formas efetivas de comunicação a fim de minimizar
erros, aperfeiçoar habilidades de trabalho em equipe e promover o cuidado seguro ao usuário do SUS.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
De 9h às 18h
Local: Ginásio Poliesportivo do Itapuã

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TURISMO (CET)
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Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
extensão.cet@gmail.com ou 3107 5981

II Semana do Turismo

CÓDIGO DA PROPOSTA: 61421
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Cientes da importância de ações dentro do ambiente acadêmico que
possibilitem o intercâmbio entre saberes da sociedade e da comunidade universitária, o Centro de
Excelência em Turismo propõe a realização da Semana Universitária 2019 tendo como foco ações que
venham a contribuir para o fortalecimento das relações sociais. A promoção da hospitalidade, cidadania
e diversidade tornaram-se temática prioritária para a II Semana de Turismo que foi construída a partir
de propostas sugeridas pelos alunos.

Oficina de Origami

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensinar a arte do origami com intuito de apresentar um pouco da cultura
japonês através dessa arte secular e tradicional japonesa, incentivando a criatividade.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma unica
Dia: 26/09/2019
Horário: 10h às 12h
Local: Centro de Excelência em Turismo – Bloco D (Aquário)
Vagas: 20

Mostra Fotográfica – Olhares e Percepções de Brasília/DF

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mostra fotográfica dos alunos de turismo sobre o olhar deles de Brasília/DF
para a promoção turística da localidade.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 27/09/2019

Lançamento do Panorama Setor Comercial Sul (SCS)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação do Blog Panorama SCS desenvolvido dentro do Projeto de Extensão.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma unica
Dia: 26/09/2019
Horário: 14h30 às 15h30
Local: Centro de Excelência em Turismo – Módulo Central
Vagas: 70

Influência dos movimentos de Rua no Brasil

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Explicitar e explicar a importância da arte de rua no cotidiano, suas influências políticas, sociais e econômicos no país, exemplificando de forma sucinta cada um de seus movi-
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mentos.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma unica
Dia: 23/09/2019
Horário: 14h às 17h
Local: Bloco B (Aquário) - Centro de Excelência em Turismo
Vagas: 25

Elaboração de roteiros turísticos criativos das periferias do DF

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Desenvolver roteiros turísticos criativos das regiões administrativas do DF,
através do método desenvolvido pelo Sebas Turística.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma unica
Dia: 25/09/2019
Horário: 10h às 12h
Local: Centro de Excelência em Turismo - CET - Módulo Central
Vagas: 25

Workshop sobre Turismo e Inovação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Discutir e desenvolver atividades sobre as novas tendências mercadológicas do turismo e aproximar profissionais da área com a universidade para uma melhor compreensão
da importância da inovação na atividade turística. Com temas relacionados a: - Economia criativa; Cidades inteligentes; - Cidades sustentáveis; - Eventos como solução para a sazonalidade do turismo;
- Dntre outros.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma unica
Dia: 24/09/2019
Horário: 9h às 18h
Local: Centro de Excelência em Turismo - CET - Módulo Central
Vagas: 35

Ecultur na Semana Universitária

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso que visa capacitar a comunidade em produção cultural por meio
de conteúdos que deem bases e ferramentas do processo criativo à execução de um projeto cultural.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma unica
Dia: 26/09/2019
Horário: 15h30 às 18h30
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Local: Centro de Excelência em Turismo - CET - Módulo Central.
Vagas: 20

Documentário sobre os Direitos das Mulheres

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exibição de documentário sobre Nísia Floresta versando sobre seu trabalho
enquanto educadora e escritora e sua dedicação aos direitos das mulheres e criação de escolas para as
meninas.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma unica
Dia: 27/09/2019
Horário: 9h às 13h
Local: Centro de Excelência em Turismo – CET – Módulo Central
Vagas: 90

Curso prático sobre Eventos Institucionais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Instruir sobre a realização de eventos institucionais como: simpósios, conferências, palestras, debates, seminários, fóruns, mesas redondas, comemorações. Conforme as regras
básicas de cerimonial e as condutas mais adotadas durantes as cerimonias universitária. Tendo em
vista que, cerimoniais institucionais seja uma área não muito abordada no meio acadêmico, porém com
bastante abrangência, se faz necessário conhecer a fundo a prática do protocolo no ramo.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma unica
Dia: 23/09/2019
Horário: 14h às 18h
Local: Centro de Excelência em Turismo – CET – Módulo Central
Vagas: 40

Mesa Redonda - “Um novo olhar sobre o turismo no Distrito Federal”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Interação entre alunos das disciplinas de Planejamento e Gestão do Turismo I (2019/1) com Administradores Regionais e representantes da SETUR-DF para repasse do inventário
realizado na disciplina e compartilhamento de conhecimento.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma unica
Dia: 25/09/2019
Horário: 14h30 às 17h
Local: Centro de Excelência em Turismo – CET – Módulo Central
Vagas: 60
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Oficina Coreana

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Devido à grande popularidade do kpop pelo mundo, nossa atividade tem o
objetivo de apresentar o fenômeno midiático contemporâneo que se difundiu através do mundo, e como
se tornou fator de motivação ao turismo na Coreia.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma unica
Dia: 27/09/2019
Horário: 14h às 18h
Local: Centro de Excelência em Turismo – CET – Módulo Central
Vagas: 55

Painel de Turismo Pedagógico e Educação Ambiente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Introdução sobre educação ambiental e turismo pedagógico: Contextualização e principais conceitos – Apresentação de projetos neste contexto em andamento na UnB: 1.
Pitadas de Cerrado: Valorização do cerrado através da gastronomia (Turismo) 2. BeijaFal: Educação ambiental e trilhas interpretativas na fazenda Água Limpa (Engenharia Florestal) 3. Educação Ambiental
no Parque Sucupira: Conscientização e empoderamento político (Gestão Ambiental) - Oficina prática:
Revitalização da horta do Centro de Excelência em Turismo.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma unica
Dia: 26/09/2019
Horário: 9h às 12h
Local: Centro de Excelência em Turismo – CET – Módulo Central
Vagas: 30

XI Catedra Patrimonial Internacional em Turismo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Dialogar com Universidades da América Latina sobre Turismo Criativo,
transformação digital e tendências na América Latina;
Data de início: 24/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 12h às 17h
Local: Compus Darcy Ribeiro, UnB – BSA Sul, Sala BT 41/13
Vagas: 45
Turma B
Dia: 25/09/2019
Horário: 12h às 17h
Local: Compus Darcy Ribeiro, UnB – BSA Sul, Sala BT 41/13
Vagas: 45
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Turma C
Dia: 26/09/2019
Horário: 12h às 17h
Local: Compus Darcy Ribeiro, UnB – BSA Sul, Sala BT 41/13
Vagas: 45
Turma D
Dia: 27/09/2019
Horário: 12h às 17h
Local: Compus Darcy Ribeiro, UnB – BSA Sul, Sala BT 41/13
Vagas: 45

PEQUI-nique: trilha Sensorial pelas árvores do Cerrado na UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina será composta de um piquenique itinerante, na qual será feita
uma trilha por algumas arvores frutíferas do cerrado na UnB e em cada uma delas serão passadas informações sobre a espécie e degustado uma receita com o fruto da mesma.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma unica
Dia: 25/09/2019
Horário: 9h às 12h
Local: Ponto de partida: Centro de Excelência em Turismo - CET
Vagas: 20

Iº Seminário de Turismo e Práticas Sustentávei

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Proporcionar debates, conscientizando quanto a sustentabilidade no meio
turístico, mostrando sua importância e dificuldades dentro do turismo. As palestras serão ministradas
por professores e especialistas, tendo em vista a troca de conhecimentos e informações.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma unica
Dia: 25/09/2019
Horário: 9h às 18h
Local: Centro de Excelência em Turismo – módulo D (Aquário)
Vagas: 45

FACULDADE DE MEDICINA (FM)
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Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
colegiadodeextensaofm@gmail.com ou (61) 3107 1967

Saúde, Esporte e Bem Viver

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A Semana Universitária da Universidade acontece tradicionalmente todos
os anos e está na dua 19a edição. Novamente, a Faculdade de Medicina apresentará cursos, palestras,
jornadas e atividades práticas para seus alunos, técnicos e docentes, assim como abrirá suas portas
para outros estudantes e outras pessoas que queiram visitar o museus de anatomia, ou ainda profissionais de saúde que tenham interesse nas atividades de extensão que serão desenvolvidas neste período.

Acervo de Anatomia Artística do Museu de Anatomia Humana da UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O acervo artístico do Museu de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da UnB é resultado da disciplina Anatomia Artística ofertada na Área de Morfologia sob orientação
da Professora Dra. Yolanda Pacheco – Faculdade de Medicina, em parceria com o Instituto de Artes
– IDA, e atualmente com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Como resultado final da disciplina, estudantes de Artes Visuais criam obras artísticas sob papel e madeira utilizando como modelo as
peças anatômicas provenientes do acervo do Museu de Anatomia Humana. A parceria entre o Instituto
de Artes e a Faculdade de Medicina vem gerando bons frutos e importantes oportunidades de expansão
de conhecimento e aprendizagem. Foi escolhida como data de inauguração o dia 23 de setembro, início
da Semana Universitária de 2019, para que alunos que porventura não tenham possibilidade de visitar
o MAH em seu horário usual tenham a oportunidade de conhecer parte de seu acervo artístico durante
este evento.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: BCE
Vagas: 110
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: BCE
Vagas: 110
Turma 3
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: BCE
Vagas: 110

Alcoolismo e Saúde Humana

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Com auxílio de multimídia serão demonstrados os locais do organismo que
são comprometidos pelo alcoolismo tais como sistema nervoso central e digestório. Serão abordadas
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também as consequências individuais e sociais do alcoolismo, além daquelas relacionadas com dirigir
veículos motorizados após consumir bebidas alcoólicas.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 às 09:50
Local: Sala de Aula B2 116/13 - FM
Vagas: 80
Turma 2
Dia: 23/09/2019
Horário: 10:00 às 10:50
Local: Sala de Aula B2 116/13 - FM
Vagas: 80
Turma 3
Dia: 23/09/2019
Horário: 11:00 às 11:50
Local: Sala de Aula B2 116/13 - FM
Vagas: 80
Turma 4
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 14:50
Local: Sala de Aula B2 116/13 - FM
Vagas: 80
Turma 5
Dia: 23/09/2019
Horário: 15:00 às 15:50
Local: Sala de Aula B2 116/13 - FM
Vagas: 80
Turma 6
Dia: 23/09/2019
Horário: 16:00 às 16:50
Local: Sala de Aula B2 116/13 - FM
Vagas: 80
Turma 5
Dia: 23/09/2019
Horário: 17:00 às 17:50
Local: Sala de Aula B2 116/13 - FM
Vagas: 80

Saúde Humana e Alcoolismo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Com auxílio de pôsteres ilustrativos e de peças anatômicas de órgãos ou
outras estruturas, serão demonstrados os locais do organismo que são comprometidos pelo alcoolismo
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tais como sistema nervoso central e digestório. Serão abordadas ainda as consequências individuais
e sociais do alcoolismo, além daquelas relacionadas com dirigir veículos motorizados após consumir
bebidas alcoólicas.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:30 às 11:30
Local: Laboratório de Anatomia 3 - 2° andar (B2-98/13) da área de Morfologia/FM
Vagas: 30
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 17:30
Local: Laboratório de Anatomia 3 - 2° andar (B2-98/13) da área de Morfologia/FM
Vagas: 30

AVC’s: Tudo o que você precisa saber

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que até 2030, o AVC continue sendo a segunda maior causa de mortes no mundo, sendo responsável por 12,2% dos óbitos previstos para o ano. Os alunos participantes da atividade estarão distribuídos em 4 diferentes grupos com
diferentes atividades. O primeiro grupo estará responsável pela orientação quanto aos fatores de risco
e a prevenção de AVC. O segundo grupo ficará responsável pela explicação dos sintomas da fase aguda
do AVC e do que fazer caso eles ocorram. O terceiro grupo ficará responsável por explicar tópicos relacionados ao tratamento e reabilitação do paciente pós-AVC. Por fim, o quarto grupo será uma estação
prática com medição de PA (pressão arterial) das pessoas visitantes.
Data de início:24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 10:00
Local: Sala B2 116/13 - Morfologia - 2o andar – FM
Vagas: 20
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: Sala B2 116/13 - Morfologia - 2o andar – FM
Vagas: 20
Turma 3
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Sala B2 116/13 - Morfologia - 2o andar – FM
Vagas: 20
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Turma 4
Dia: 24/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: Sala B2 116/13 - Morfologia - 2o andar – FM
Vagas: 20

Consciência Corporal:
Domínio e Mindset - Criando uma melhor versão de si mesmo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade se inicia com uma parte teórica que abrange os significados do
tema trabalhado: Consciência, corpo, consciência do corpo, domínio e mindset.
A segunda parte será a aplicação dos conceitos introduzidos na prática física, com movimentos corporais integrativos e dinâmicos, integrando a percepção de si com o movimento do corpo.
A terceira parte será aplicados desafios em grupo, para que sejam utilizadas as ferramentas de mindset
em ação, desafiando cada um a dar o melhor de si no momento, com o auxilio de incentivo do grupo.
A conclusão da atividade consiste em uma dinâmica de respirações, acalmando o corpo pós prática e
percebendo os ganhos interiores durante a dinâmica, com o fechamento dos conceitos abordados e
perguntas dos participantes.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: CIEX - Cirurgia Experimental - 1o andar – FM
Vagas: 30

Diagnóstico Laboratorial da Tuberculose

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mostrar os avanços no diagnóstico laboratorial da tuberculose no Brasil: da
baciloscopia de Robert Koch ao sequenciamento genético e suas aplicações no diagnóstico oportuno da
doença.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: Sala 54 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 20

Exibição do vídeo sobre
“Desenvolvimento Pré-Natal Humano: da Concepção ao Nascimento”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação de vídeo que aborda de modo objetivo e claro o desenvolvimento pré-natal humano desde a sua concepção até o nascimento. Nele é possível visualizar etapas do
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surgimento de determinadas estruturas. Duração 12 minutos.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:30 às 12:00
Local: Laboratório de Tecnologia Educacional da área de Morfologia/FM
Vagas: 30
Turma 2
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Laboratório de Tecnologia Educacional da área de Morfologia/FM
Vagas: 30

Experimentação e vivência em atividades acrobáticas e artísticas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Proporcionar aos participantes uma vivência em atividades acrobáticas e
de dança, explorando modalidades não usuais que permitem a prática de atividades físicas de forma
intensa, lúdica e divertida.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1 : Aula 01 – Acrobacias Aéreas
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 15:30
Local: Academia CIRQUS ACROESPORTES (SCRN 716 Blobo B, 36; Asa Norte, Brasília-DF).
Vagas: 11
Turma 2 Aula 02 – Bases de Pole Dance e Pole Fitness
Dia: 24/09/2019
Horário: 16:00 às 17:30
Local: Academia CIRQUS ACROESPORTES (SCRN 716 Blobo B, 36; Asa Norte, Brasília-DF).
Vagas: 11

Fígados e Estômagos humanos normais e comprometidos pelo Alcoolismo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Serão expostas peças anatômicas humanas, conservadas por diversos
métodos, normais ou comprometidas pelo alcoolismo, como por exemplo: fígado com esteatose, cirrose
ou câncer; estômagos com úlceras e/ou câncer, além de peças artificiais destes mesmos órgãos para
correlacionar as estruturas.
Data de início:24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:30 às 11:30
Local: Corredor da área de Morfologia - 2° andar - na parte externa do Laboratório de Anatomia 3 (B271

98/13)
Vagas: 100
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Corredor da área de Morfologia - 2° andar - na parte externa do Laboratório de Anatomia 3 (B2-98/13)
Vagas: 100

Hematologia laboratorial aplicada à clínica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A presente atividade será constituída na discussão de casos clínicos reais
com enfoque na revisão, conhecimento e caracterização dos achados morfológicos, imunohistoquímicos, fenotípicos e moleculares das doenças hematológicas mais prevalentes na atualidade. Os participantes poderão realizar uma revisão dos conteúdos da graduação. A apresentação dos casos será
composta por fotos de hemograma, mielograma, citogenética e citometria de fluxo das doenças selecionadas. Serão discutidos 10 casos clínicos com dados citados acima, cada caso será discutido em torno
de 10 minutos e posteriormente será aberto perguntas para discussão; Todo o material de apresentação
será entregue aos alunos por meio de plataforma virtual: moodle. Este será o primeiro passo para implantação de museu de hematologia laboratorial e imortalização das laminas hematológicas da UnB.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Sala 16 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 16

II Minicurso de experimentação animal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Curso teórico sobre animais de laboratório dividido em 3
módulos: biologia e saúde animal, bioestatística e ética. Durante a oficina, os alunos participarão
ativamente do processo de elaboração dos mascotes do Laboratório de pesquisa pré-clínica e criarão
tirinhas/charges baseadas em conhecimentos científicos de cada espécie (roedor, aves, primatas não
humanos e peixes).
Data de início:23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 às 12:00
Local: Sala de reunião da pós-graduação da FM – 2o andar - FM
Vagas: 16
Turma 2
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Sala de reunião da pós-graduação da FM – 2o andar - FM ou Laboratório de Informática
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Vagas: 16
Turma 3
Dia: 24/09/2019
Horário: 09:00 às 12:00
Local: Sala de reunião da pós-graduação da FM – 2o andar - FM
Vagas: 16
Turma 4
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Sala de reunião da pós-graduação da FM – 2o andar - FM
Vagas: 16
Turma 5
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 às 12:00
Local: Sala de reunião da pós-graduação da FM – 2o andar - FM
Vagas: 16

Jogos Didáticos de Anatomia Humana

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta atividade irá disponibilizar na plataforma do MUSEU VIRTUAL DE
ANATOMIA da Faculdade de Medicina, seis jogos que se configuram como atividades virtuais, de aprendizagem, na modalidade atlas virtual. O Conteúdo dos jogos será sistema nervoso central e periférico,
morfologia externa e interna. Acesso em: PLATAFORMA VIRTUAL- http://fm.unb.br/morfologia/museu-virtual
A atividade é toda virtual.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019

Massagem - muito além do relaxamento

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra informativa e vivência prática de troca simples de massagem para
não apenas aumentar os conhecimentos, como sentir e experimentar os resultados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 15:00 às 16:30
Local: Sala 54 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 36

Metanóia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra Tema: Metanóia - os nossos pensamentos têm o poder de esculpir
o nosso cérebro. Neuroplasticidade como sendo a capacidade de estabelecer novas conexões neurais
ou reorganizar as conexões existentes
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Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10:00 às 11:00
Local: Sala 54 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 21

Minicurso de interpretação de hemograma

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade será ministrada por profissionais hematologistas. Será aberta
para alunos de todos os cursos de saúde da UnB. Seu objetivo principal consistirá em fornecer base
teórica para análise qualificada de hemograma.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Sala 16 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 20

Museu de Anatomia Humana

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Museu de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da UnB (MAH-UnB) compreende um acervo de dezenas de peças anatômicas em exposição para o público geral.
Atualmente o museu conta com 3 espaços visitáveis, com a finalidade de permitir ao visitante a observação de peças anatômicas de embriões, fetos e adultos humano preparadas por diversas técnicas, que
permitem compreender a organização do corpo humano desde o desenvolvimento pré-natal até a vida
adulta. Durante a exposição pretendemos aproximar a comunidade universitária do MAH-UnB e permitir
aos visitantes compreender as relações das diferentes estruturas que compreendem o corpo humano
adulto, bem como as etapas do desenvolvimento pré-natal normal e anormal.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Museu de Anatomia - FM
Vagas: 80
Turma 2
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Museu de Anatomia - FM
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Vagas: 60
Turma 3
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Museu de Anatomia - FM
Vagas: 80
Turma 4
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Museu de Anatomia - FM
Vagas: 60
Turma 5
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Museu de Anatomia - FM
Vagas: 80
Turma 6
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Museu de Anatomia - FM
Vagas: 40

Oficina de anatomia aplicada a radiografia do tórax

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A anatomia deve se configurar como uma ferramenta para analisar imagens, no caso raios X de tórax, de forma a contribuir na formação do profissional de saúde, construindo
em complexidade crescente uma imagem do corpo humano saudável. A atividade buscará demonstrar a
anatomia normal ou alterada a partir de exames do segmento corporal torácico.
Data de início:23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 às 11:00
Local: Laboratório de Anatomia Digital da Área de Morfologia da Faculdade de Medicina, Bloco C, sala
B2 - 77/13
Vagas: 10

Turma 2
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Laboratório de Anatomia Digital da Área de Morfologia da Faculdade de Medicina, Bloco C, sala
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B2 - 77/13
Vagas: 10

Oficina de Desenho Anatômico

A Oficina de Desenho Anatômico será uma atividade dividida em dois momentos: aula teórica sobre peças anatômicas provenientes do acervo da Área de Morfologia da Faculdade de Medicina e aula prática
sobre técnicas de desenho de anatomia, com o objetivo de aperfeiçoar os detalhes e técnicas de desenho da figura humana. É necessário usar jaleco, calça e sapatos fechados, e que os alunos tragam lápis
(2B e 6B), apontador ou estilete, borracha, e lápis de cor.
Pré-requisito: disposição para visualizar cadáver e envio de portfólio de figura humana para selecaoeducativomah@gmail.com dentro da data de inscrição
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 09:00 às 12:00
Local: Sala de aula de frente ao lab de parasito - Térreo e Laboratório de anatomia 4
Vagas: 11
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Sala de aula de frente ao lab de parasito - Térreo e Laboratório de anatomia 4
Vagas: 11

Parada cardiorrespiratória e SBV: ação rápida para salvar vidas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra teórica/expositiva com os principais pontos do SBV (Suporte Básico de Vida), como a função, direitos e deveres do indivíduo na cena do acidente, além da correta abordagem da ressuscitação cardiopulmonar tanto em adultos quanto em crianças, e suas peculiaridades.
Em seguida, ocorrerá uma aula prática com manequins para o ensinamento da conduta em casos de
parada cardiorrespiratória e correta técnica de RCP
Data de início:25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 às 12:00
Local: CIEX - Cirurgia Experimental - 1o andar – FM
Vagas: 20

Papiloma vírus humano: você precisa se informar para previnir

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será feita uma exposição na qual serão mostradas quais as vias de penetração do HPV no organismo assim como quais as lesões por ele causadas e como evitar esta contaminação.
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Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Faculdade de Medicina - FM
Vagas: 60

Projeto vida saudável-conhecimentos e práticas de saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: “A promoção de conhecimentos e práticas de saúde no ambiente escolar
tem sido amplamente difundida no Brasil e visa desenvolver conhecimentos, habilidades e a consciência para o autocuidado da saúde e a prevenção das condutas de risco. As ações educativas permitem o
desenvolvimento de análise reflexiva sobre os valores e condutas, desperta o senso de responsabilidade
ambiental, contribuindo para a melhoria da saúde e do desenvolvimento humano.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 09:00 às 12:00
Local: B2 110/13 - Morfologia - 2º andar – FM
Vagas: 60
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: B2 110/13 - Morfologia - 2º andar – FM
Vagas: 60
Turma 3
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 às 12:00
Local: B2 110/13 - Morfologia - 2º andar – FM
Vagas: 60
Turma 4
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: B2 110/13 - Morfologia - 2º andar – FM
Vagas: 60

Ritmos fisiológicos como conduta de tratamento na terapia manual

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação de práticas fisioterapêuticas para diversas aplicações, de patologias disfuncionais a somatoemocionais.
Data de início: 24/09/2019
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Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 16:00 às 17:30
Local: CIEX - Cirurgia Experimental - 1º andar – FM
Vagas: 50

Técnicas anatômicas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesta exposição, as técnicas anatômicas serão exibidas em órgãos/estruturas humanas ou de animais e também em alguns animais inteiros de pequeno porte. As técnicas são:
plastinação, emblocamento, glicerinação, diafanização, injeção, corrosão, criodesidratação, neurotécnica (Mulligan), osteotécnica, taxidermia, descalcificação. Vale salientar que mais de uma técnica por
vezes se encontram em uma mesma amostra para melhor visualização dos componentes morfológicos
teciduais.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:30 às 11:30
Local: Museu de Anatomia - FM
Vagas: 100
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Museu de Anatomia - FM
Vagas: 110
Turma 3
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:30 às 11:30
Local: Museu de Anatomia - FM
Vagas: 130
Turma 4
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Museu de Anatomia - FM
Vagas: 120

Workshop de Acroyoga

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: “O nome Acroyoga vem da junção das palavras acrobacia e yoga. É uma
prática acrobática feita com pelo menos duas pessoas que teve a influência das práticas em dupla
feitas no yoga, das acrobacias em dupla ou mais pessoas feitas no circo e do esporte ginástica acrobá78

tica. No dia escolhido será ministrada uma aula para iniciantes e iniciados. Todo o público interessado
a partir de 14 anos poderá participar. Os professores serão Raquel Furquim e César Galvão, os únicos
formados pela escola AcroRevolution na América do Sul. Nas aulas todos os movimentos são explicados
e demonstrados com detalhes, bem como os papéis da base, voador e cuidador. O grupo é dividido para
a prática, na maior parte da aula, em trios ou quartetos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 15:30
Local: Espaço externo - Faculdade de Medicina (Redário - FM)
Vagas: 50
Atividade 26

Gente de Cá e de Lá

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 1. Exposição cultural e gastronômica dos países representados pelos alunos estrangeiros do curso de medicina; 2. Divulgar os aspectos culturais dos países dos membros do
WelCom / CAMED; 3. A atividade será constituída de oficinas para exposição de artesanato, bandeiras e
material áudio-visual de cada país; 4. Venda de comidas típicas para arrecadar rcursos para aumentar a
divulgação das atividades de integração em outras atividades.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 20/09/2019
Horário: 08:00 às 17:00
Local: Espaço Cora Coralina - Faculdade de saúde
Vagas: 300

1ª Jornada de Estudos sobre Drogas & Redução de Danos:
Um recorte cultural e científico

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Essa atividade consiste em um ciclo de 8 palestras, ao longo dos três dias
de programação da Semana Universitária da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília. As palestras foram construídas como uma iniciativa do Coletivo BATEU de Redução de Danos e têm por objetivo
aumentar o acesso a conhecimentos técnico-científicos relacionados aos aspectos fisiológicos do uso
de drogas, promover saúde a partir do compartilhamento de técnicas e conhecimentos em redução
de danos para usuários e não-usuários de drogas, e promover o debate acerca do proibicionismo e da
guerra às drogas tendo como base os conhecimentos científicos disponíveis e analisando a relação entre essas temáticas e o racismo.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Palestra 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10:00 às 11:50
Local: CIEX - Cirurgia Experimental - 1º andar – FM
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Vagas: 40
Palestra 2
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 15:50
Local: Sala 54 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 40
Palestra 3
Dia: 24/09/2019
Horário: 10:00 às 11:50
Local: CIEX - Cirurgia Experimental - 1º andar – FM
Vagas: 40
Palestra 4
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 15:50
Local: CIEX - Cirurgia Experimental - 1º andar – FM
Vagas: 40
Palestra aberta 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 16:00 às 17:50
Local: Auditório 1/ FS
Vagas: 100
Palestra 5
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:00 às 11:50
Local: Auditório do Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 40
Palestra 6
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 15:50
Local: CIEX - Cirurgia Experimental - 1º andar – FM
Vagas: 40
Palestra aberta 2
Dia: 25/09/2019
Horário: 16:00 às 17:50
Local: Auditório do Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 100

Práticas Circenses

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A saúde mental dos estudantes da Universidade de Brasília é uma pauta
que tem sido fortemente debatida e estudada na universidade de Brasília principalmente depois dos
episódios de suicídio, feminicídio e assassinato que ocorreram nos nossos espaços de formação nos úl80

timos dois anos. A proposta, pois, consiste em ofertar oficinas de bambolê, malabares e swing poi para
prática e troca de conhecimentos dentro dessa linguagem além de uma oficina acerca de produção de
brinquedos de circo de baixo custo para aumentar a possibilidade de disseminação dessa arte dentre os
estudantes e para capacitá-los enquanto multiplicadores desse conhecimento.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Oficina 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 12:00 às 13:50
Local: Pátio na frente da Direção da Faculdade de Medicina
Vagas: 20
Oficina 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 12:00 às 13:50
Local: Pátio na frente da Direção da Faculdade de Medicina
Vagas: 20
Oficina 3
Dia: 25/09/2019
Horário: 12:00 às 13:50
Local: Pátio na frente da Direção da Faculdade de Medicina
Vagas: 20

Oficinas de Stencil: Um Jet Contra O Epistemicídio

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O ciclo de oficinas de stencil é uma iniciativa do projeto Um Jet Contra o
Epistemicídio que se utiliza da arte urbana para dialogar sobre o epistemicídio das produções intelectuais negras, nessa segunda edição a proposta é que as oficinas sejam um pouco mais elaboradas e
segmentadas por temática para a produção dos stencils possa ser estudada em suas diversas etapas.
O ciclo será, portanto, dividido em três oficinas que abordarão respectivamente o processo criativo e
as técnicas de gráficas de produção da arte virtual, o corte e a produção do material, e o uso do stencil
para a pintura e cuidados de armazenamento.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Oficina 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00 às 09:50
Local: Sala 54 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 20

Oficina 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 09:50
Local: Sala 54 - Núcleo de Medicina Tropical
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Vagas: 20
Oficina 3
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 09:50
Local: Sala 54 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 20

Oficina: A Criança com Dificuldade Escolar por
Transtornos do Neurodesenvolvimento- Discussão de casos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina que visa discutir casos relacionados a dificuldade comportamental
e de apredinzado na escola. estudantes de medicina, psicologia e fonoaudiologia, médicos da atenção
primária e pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1 (Conceito, prevalência e repercussões. Abordagem em atenção primária)
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Faculdade de Medicina - UNB Sala 43 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 60
Turma 2 (Avaliação e reabilitação neuropsicológica)
Dia: 23/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: Faculdade de Medicina - UNB Sala 43 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 60
Turma 3 (Teste de Desempenho Escolar)
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Faculdade de Medicina - UNB Sala 43 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 60
Turma 4 (Diagnóstico diferencial e comorbidade)
Dia: 24/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: Faculdade de Medicina - UNB Sala 43 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 50
Turma 5 (Estratégias e psicoeducação a pacientes e familiares)
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Faculdade de Medicina - UNB Sala 43 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 60
Turma 6 (Uso de psicofármacos, indicações e cuidados)
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Dia: 25/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: Faculdade de Medicina - UNB Sala 43 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 60
Turma 7 (Intervenção precoce em fonoaudiologia)
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Faculdade de Medicina - UNB Sala 43 - Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 60

Minicurso de Coleta de Sangue

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realização de minicurso teórico e prático sobre coleta de sangue. Através
de exposição teórica, os participantes conhecerão os diversos processos de punção venosa, tubos de
coleta e convecção de cores, sequência de utilização de tubos e erros frequentes na coleta à vácuo, e
ao final haverá demonstração prática de coleta de sangue por punção venosa com sistema à vácuo
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Sala BC-103 – Térreo - FM - Laboratório de Imunologia Celular
Vagas: 20
Turma B
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Sala BC-103 – Térreo - FM - Laboratório de Imunologia Celular
Vagas: 20
Turma c
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Sala BC-103 – Térreo - FM - Laboratório de Imunologia Celular
Vagas: 20

Arboviroses e seus insetos vetores

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra que será ministrada para escolares com objetivo de mostrar aos
alunos as atividades que estão sendo realizadas pela UnB para conter e estudar as infecções causadas
pelo Zika, Dengue e Chikungunya. Serão realizadas 4 palestras de 30 minutos cada.
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1) O Impacto das arboviroses no Brasil
2) Diagnóstico de Zika virus
3) Biologia e controle de mosquitos
4) Virus emergentes
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1 (Arboviroses e seus insetos vetores)
Dia: 24/09/2019
Horário 15:00 às 17:00
Local: Auditório do Núcleo de Medicina Tropical
Vagas: 130

Mapeamento da Artéria Facial para aplicação clínico-cirúrgica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será uma exposição de banner ao público da SemUni, com o auxílio de
expositores para tirar dúvidas a respeito do trabalho.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019 a 25/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: Corredor do Museu de Anatomia Humana - FM
Vagas: 400

Canabidiol: mitos e verdades

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O canabidiol (CBD) é uma alternativa de tratamento para as epilepsias refratárias da infância e da adolescência. Como efeito terapêutico aditivo, foi observada melhora das funções
cognitivas e comportamentais e na qualidade de vida. Além da epilepsia, vem sendo amplamente utilizado
em condições como dor neuropática, espasticidade em doenças degenerativas como esclerose múltipla,
dentre outras. A atividade será desenvolvida no formato de exposição, amostras, vídeos com depoimentos
de pacientes e familiares. Serão apresentadas, ao público leigo, algumas informações quanto ao preparo
do CBD, além de amostragem de formulações que foram aprovadas pela Anvisa, bem como os aspectos
referentes às indicações, riscos, eficácia etc, desmistificando essa modalidade de tratamento.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019 a 25/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: Núcleo de Medicina Tropical-sala 43
Vagas: 20

Dieta cetogênica: uma modalidade
de tratamento alternativo e eficaz no controle da epilepsia.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Desde a época de Hipócrates, o jejum é considerado um tratamento para a
epilepsia. Na década de 20, estudiosos observaram que uma dieta com baixa quantidade de carboidra84

tos e alta concentração de gorduras tinha um efeito benéfico no controle das crises epilépticas, semelhantemente ao jejum. Nesta atividade, serão apresentadas, de forma bem acessível ao leigo, em formato de exposição/workshop, quais são os pacientes com epilepsia elegíveis para o tratamento, quais as
indicações além da epilepsia, as contra-indicações, os benefícios, os índices de controle, um panorama
sobre o percentual de pacientes em uso da dieta no Brasil e no mundo, os benefícios cognitivos da dieta.
Serão fornecidos exemplos de dietas e cardápios, além de informações sobre o controle da cetose e o
monitoramento domiciliar do paciente.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019 a 25/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: sala da parasitologia no térreo da FM
Vagas: 20

FACULDADE DE TECNOLOGIA (FT)
Informações sobre as atividades da Unidade podem ser obtidas pelos contatos:
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universemana2019@gmail.com ou (61) 3107 5664

UNBEnTec 2019 - Engenharia e Tecnologia extendidas à comunidade

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A Semana Universitária da Faculdade de Tecnologia 2019 visa reunir
alunos, professores, servidores e comunidade em torno de palestras, cursos, oficinas, mesasredondas, seminários e exposições nas áreas de educação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e
produção, em eventos gratuitos e abertos ao público.

Avaliação de incerteza de medição segundo a ISO-GUM

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A incerteza de instrumentos de medição é muitas vezes desconsiderada
com provável causa de uma medição errônea. Em outros casos, as principais fontes de incerteza não
são compreendidas pelos profissionais de áreas da tecnologia. O “Guide for Expression of Uncertainty
of Measurement” (GUM) é uma das principais referências de boas práticas para a correta determinação
da incerteza de medição, sendo muito utilizado em processos de normatização de equipamentos tal
como é o caso de normas ISO e do InMetro. O minicurso se propõe a mostrar a relevância de se
considerar a incerteza de medição nas análises que envolvam medições providas por instrumentos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10:00 – 12:00
Local: A Definir
Vagas: 40

Oficina: Estudo de Viabilidade em BIM
utilizando a Ferramenta Autodesk REVIT

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta se baseia em apresentar, em formato de Oficina, uma
metodologia para elaboração de Estudos de Viabilidade para construção civil utilizando a plataforma
BIM – Building Information Modeling, baseado na prática com a ferramenta Autodesk Revit.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: ULEG - LCCC
Vagas: 25

1ª Amostrada da Engenharia – Painéis do Conhecimento

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Evento para divulgar e informar à comunidade sobre os cursos de
engenharia da Universidade de Brasília, da graduação a pós-graduação, no que tange à pesquisa e inovação referentes aos dois últimos anos (2017-2019).
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Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 09:00 – 12:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
Vagas: 8
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 – 17:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
Vagas: 8
Turma 3
Dia: 24/09/2019
Horário: 18:00 – 20:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
Vagas: 8
Turma 4
Dia: 24/09/2019
Horário: 09:00 – 12:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
Vagas: 8
Turma 5
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 – 12:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
Vagas: 8
Turma 6
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 – 17:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
Vagas: 8
Turma 7
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 – 12:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
Vagas: 8
Turma 8
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 – 17:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
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Vagas: 8
Turma 9
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 – 12:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
Vagas: 8
Turma 10
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 – 17:00
Local: Corredores, salas e Auditórios da FT
Vagas: 8

LabCabos de Portas Abertas/ENM

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Explanação sobre o fenômeno de fadiga em condutores e sobre ensaios
em cabos.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 – 12:00
Local: SG09 – Laboratório de Fadiga e Integridade Estrutural de Cabos Condutores de Energia LabCabos
Vagas: 10
Turma 2
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 – 12:00
Local: SG09 – Laboratório de Fadiga e Integridade Estrutural de Cabos Condutores de Energia LabCabos
Vagas: 10
Turma 3
Dia: 27/09/2019
Horário: 09:00 – 12:00
Local: SG09 – Laboratório de Fadiga e Integridade Estrutural de Cabos Condutores de Energia LabCabos
Vagas: 10

Laboratório de Vibrações de Portas Abertas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Toda máquina e equipamento mecânico está sujeito a vibrações. Entender
como elas acontecem, de que forma e em que frequência é um dos objetivos dos estudos realizados
no Laboratório de Vibrações. No Laboratório de Vibrações de Portas Abertas algumas pesquisas
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desenvolvidas pelo Grupo de Dinâmica de Sistemas serão apresentadas, assim como algumas
aplicações de engenharia. O planejamento inicial prevê uma pequena apresentação introdutória
seguida da demonstração de 3 experimentos.
Um dos objetivos do Laboratório de Vibrações de Portas Abertas é fornecer noções práticas de como
as vibrações mecânicas estão presentes na nossa vida, assim como conhecer algumas aplicações
interessantes. Tem-se também como objetivo apresentar/divulgar, de forma resumida, o trabalho do
Grupo de Dinâmica de Sistemas para a comunidade.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:30 – 15:30
Local: Laboratório de Vibrações
Vagas: 30

Ciclo de Palestras de Engenharia Elétricas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conjunto de 20 palestras de 1hr que serão ministradas para os alunos do
curso de Graduação de Engenharia Elétrica e de Redes no decorrer da semana universitária. Serão
explorados temas atuais e modernos de forma a contextualizar os alunos nas áreas de redes,
empreendedorismo, tecnologias emergentes, capacitação pessoal, entre
outros.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 – 18:00
Dia: 24/09/2019
Horário: 09:00 – 18:00
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 – 18:00
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 – 18:00
Dia: 27/09/2019
Horário: 09:00 – 18:00
Local: Auditório da Engenharia Elétrica
Vagas: 120

Oficina de Impressão 3D

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesse curso será apresentado um panorama geral sobre os processos de
fabricação de impressão 3D e o passo a
passo da fabricação FDM, utilizada no Laboratório Aberto de Brasília (LAB). Após a realização do curso
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o aluno deve saber sobre como funciona o processo de impressão 3D por FDM e quais são os passos
para imprimir uma peça com qualidade.
Data de início: 25/09/2019
Data término:
25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: SALA DE METODOLOGIAS ATIVAS – ULEG/FT
Vagas: 25

Minicurso de Modelagem para Impressão 3D

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesse curso serão apresentados os conceitos referentes à modelagem de
projetos mecânicos, após a realização do curso o aluno deve possuir conhecimentos sobre a utilização
dos principais softwares de CAD utilizados no laboratório e conseguir identificar modelagens
funcionais. Levando em consideração a atuação do LAB os alunos ainda receberão informações sobre
os formatos de arquivos utilizados pelos principais programas e os formatos padrões para manufatura
aditiva.
Data de início: 24/09/2019
Data término:
24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: LCCC 2 – ULEG/FT
Vagas: 25

O Trabalho na Indústria do Futuro

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Um bate-papo sobre como as tecnologias habilitadoras estão
transformando as relações de trabalho. Como é ser um empreendedor, como funciona o trabalho
remoto, as startups, como é trabalhar em uma multinacional entre outros.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 19:00 – 20:30
Local: Auditório da Faculdade de Tecnologia
Vagas: 80

Ensaios em Túnel de Vento

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Demonstrações no túnel de vento usando modelos em escala reduzida de
aerogeradores.
Data de início: 24/09/2019
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Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019 e 26/09/2019
Horário: 10:00 – 11:00
Local: BLOCO G/ENM Laboratório de Energia e Ambiente
Vagas: 17
Turma 2
Dia: 24/09/2019 e 26/09/2019
Horário: 11:00 – 12:00
Local: BLOCO G/ENM Laboratório de Energia e Ambiente
Vagas: 17
Turma 3
Dia: 24/09/2019 e 26/09/2019
Horário: 15:00 – 16:00
Local: BLOCO G/ENM Laboratório de Energia e Ambiente
Vagas: 17
Turma 4
Dia: 24/09/2019 e 26/09/2019
Horário: 16:00 – 17:00
Local: BLOCO G/ENM Laboratório de Energia e Ambiente
Vagas: 17

Curso de utilização e aplicação do modelo SWAT

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Curso de modelagem hidrológica básica com o modelo de bacia
hidrográfica SWAT (Soil and Water Assessment Tool) com parte prática de simulação de vazão,
abordando o funcionamento do modelo, construção e manipulação do banco de dados, arquivos de
entrada e saída e calibração manual.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019, 25/09/2019 e 27/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: SG-12 sala do PTARH
Vagas: 15

Curso de análise de sistemas de drenagem urbana com o modelo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Utilização do modelo hidrológico e hidráulicos - SWMM desenvolvido pela
EPA (gratuito) para análise de sistemas de drenagem urbana de redes existentes e redes a construir de
acordo com os termos de referencia da Novacap e pela resolução 09/2011 da Adasa, com objetivo de
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avaliar a capacidade de suportes das redes, a fim de identificar zonas de alagamentos. PRECISA TRAZER COMPUTADOR!!!
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019, 25/09/2019, 27/09/2019
Horário: 18:00 - 22:00
Local: Sala de desenho do SG 12
Vagas: 16

Laboratório Aberto (Laboratório de Ensaio De Estruturas)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: o laboratório de ensaio de estruturas estará de portas abertas para receber alunos dos cursos de engenharia e de escolas de ensino médio. durante a semana universitária o
público poderá acompanhar a realização de atividades práticas e ensaios mecânicos que permitirão
compreender melhor o comportamento de estruturas, tais como pontes e estruturas de edifícios. os
alunos também aprenderão a utilizar instrumentos de medição usuais nos ensaios mecânicos. todas as
práticas e ensaios contarão com a participação do público, estimulando que criem as próprias estruturas e as testem. realização de ensaios e práticas. serão realizados alguns ensaios com a participação do
público e alguns equipamentos e práticas do laboratório estarão a disposição do público.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Local: Faculdade de Tecnologia

Tecnologia de sementes de espécies florestais nativas do cerrado

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será ministrada, inicialmente, uma palestra a respeito do assunto
(Tecnologia de sementes de espécies florestais nativas do cerrado), seguido da proposição das
atividades a serem desenvolvidas: escolha das espécies florestais a serem utilizadas; equipamentos e
materiais necessários; técnicas a serem aplicadas; expectativa de resultados; discussão a respeito dos
trabalhos desenvolvidos e sugestões para o aprimoramento dos trabalhos e de novos cursos na área.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019, 25/09/2019, 26/09/2019
Horário: 08:00 - 12:00
Local: Laboratório de Sementes Florestais do EFL
Vagas: 15

Laboratório de Controle e Automação (GRACO)de Portas Abertas/ENM

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação das tecnologias voltadas à automação industrial e à robótica.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
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Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 - 10:00
Local: GRACO/ A1-14/83
Vagas: 20
Turma 2
Dia: 26/09/2019
Horário: 10:00 - 12:00
Local: GRACO/ A1-14/83
Vagas: 20

Engenharia Forense: a Ciência a Serviço da Justiça

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar para os alunos da Faculdade de Tecnologia a atuação no
mercado de trabalho de um Engenheiro Forense, um campo pouco explorado no Brasil e com alta
capacidade de transformação. Essa transformação se deve principalmente porque é o Engenheiro
Forense o profissional capacitado para auxiliar e promover a justiça pelo uso de conhecimentos
científicos. O propósito da engenharia forense é investigar e apresentar causa para eventos, acidentes
ou falhas que resultem em desdobramentos cíveis ou criminais e que exijam conhecimentos técnicos
específicos além de uma alta capacidade crítica e rigor na aplicação do método científico.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 - 16:00
Local: Salas do Departamento de Engenharia Civil
Vagas: 50

Pesquisa e Inovação em Materiais cimentícios

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Desenvolver tecnologias relacionadas ao processo de obtenção de
aglomerantes hidráulicos, analisar os produtos de hidratação e relacionar com as propriedades dos
materiais cimentícios (pastas, argamassas e concretos), abordar a utilização das adições minerais,
nanopartículas e aditivos químicos e avaliar o desempenho e durabilidade desses materiais. Também
busca a produção de novos produtos e processos desenvolvidos a partir dessas pesquisas científicas.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 - 18:00
Local: Auditório do Departamento de Engenharia Civil
Vagas: 40

Semana de Consultoria U2C
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A semana de Consultoria é um projeto do U2C, o clube de consultoria da
UnB que desde 2013 atua para aproximar as empresas de consultoria do ambiente universitário. Nesse
intuito, a semana se propõe a difundir a carreira de consultoria estratégica entre os alunos da UnB,
trazendo empresas e indivíduos que já atuam nesse mercado de trabalho. Além disso, os workshops
terão caráter de formação, ensinando passo a passo como se candidatar para uma vaga e como passar
em cada etapa do processo seletivo de uma consultoria. Vale salientar que o preparo intensivo para um
candidato de uma empresa de consultoria é pertinente para qualquer estudante que queira ingressar
no mercado de trabalho. Dessa forma, a semana vem para capacitar estudantes para ingressar no
mercado.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019, 24/09/2019, 25/09/2019, 26/09/2019, 27/09/2019
Horário: 18:30 - 20:30
Local: Auditório do Departamento de Engenharia Civil
Vagas: 100

Dinâmica Estrutural e Controle de Vibrações

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de uma exposição, usando folders semelhantes aos usados no
Congresso do PIBIC com descrição, em linguagem simples, de trabalhos que versam sobre vibrações em
estádios, edifícios, formas de controlar essas vibrações, etc. Haverá também a exposição de modelos
em escala reduzida e de uma mesa vibratória construída por alunos do PECC.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10:30 - 16:00
Local: Foyer da Faculdade de Tecnologia - Corredores
Vagas: 250
Atividade 20

Laboratório de Refrigeração e Ar Condicionado(LAAR) de Portas Abertas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar aos estudantes uma visão geral acerca dos sistemas térmicos
de refrigeração e ar condicionado, seu princípio de funcionamento e importância no mundo atual. Expor
equipamentos e componentes mecânicos usados em aplicações reais de ar condicionado e refrigeração. Realizar uma atividade prática de laboratório com a participação ativa dos estudantes visitantes
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em que estes poderão, entre outras coisas, efetuar medições e análises básicas sobre um ciclo de
refrigeração. E também destacar os principais desafios futuros de pesquisa e desenvolvimento nessa
área.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10:00 - 11:00
Local: BLOCO G – Engenharia Mecânica
Vagas: 22
Turma 2
Dia: 26/09/2019
Horário: 11:00 - 12:00
Local: BLOCO G – Engenharia Mecânica
Vagas: 22
Turma 3
Dia: 26/09/2019
Horário: 15:00 - 16:00
Local: BLOCO G – Engenharia Mecânica
Vagas: 22
Turma 4
Dia: 26/09/2019
Horário: 16:00 – 17:00
Local: BLOCO G – Engenharia Mecânica
Vagas: 22

Laboratório do PRECOCE de Portas Abertas – Engenharia Mecânica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividades lúdicas e de construção de modelos envolvendo trigonometria.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:00 - 11:00
Local: ULEG – Faculdade de Tecnologia
Vagas: 25
Turma 2
Dia: 25/09/2019
Horário: 11:00 - 12:00
Local: ULEG – Faculdade de Tecnologia
Vagas: 25
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Turma 3
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 - 15:00
Local: ULEG – Faculdade de Tecnologia
Vagas: 25
Turma 4
Dia: 25/09/2019
Horário: 15:00 – 16:00
Local: ULEG – Faculdade de Tecnologia
Vagas: 25

Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos de Portas Abertas –
Engenharia Mecânica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Aprender sobre aplicações envolvendo sistemas hidráulicos e pneumáticos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10:00 - 11:00
Local: LAB. SHP Engenharia Mecânica – Faculdade de Tecnologia
Vagas: 12
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 11:00 - 12:00
Local: LAB. SHP Engenharia Mecânica – Faculdade de Tecnologia
Vagas: 12
Turma 3
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 - 15:00
Local: LAB. SHP Engenharia Mecânica – Faculdade de Tecnologia
Vagas: 12
Turma 4
Dia: 24/09/2019
Horário: 15:00 – 16:00
Local: LAB. SHP Engenharia Mecânica – Faculdade de Tecnologia
Vagas: 12

Oficina de otimização utilizando o APDL do ANSYS

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação de método de otimização de topologia baseada em
densidade para modelagem de processos de prototipagem por fdm usando APDL (Ansys Parametric
Design Language).
Data de início: 23/09/2019
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Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 - 12:00
Local: LCCC – ULEG
Vagas: 20

Dinâmica Estrutural e Controle de Vibrações

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de uma exposição, usando folders semelhantes aos usados no
Congresso do PIBIC com descrição, em linguagem simples, de trabalhos que versam sobre
vibrações em estádios, edifícios, formas de controlar essas vibrações, etc. Haverá também a
exposição de modelos em escala reduzida e de uma mesa vibratória construída por alunos do PECC.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10:00 - 16:00
Local: Foyer da FT - corredores
Vagas: 200

Oficina de moldagem e injeção de plástico usando rejeitos de impressão 3D
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação do projeto Precious Plastic e da máquina de injeção
construída. Fabricação do molde e execução de peças. A oficina envolverá: aspectos do projeto da
máquina; aspectos do projeto do molde; fabricação de um molde; modelagem de geometrias simples.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 09:00 - 12:00
Local: DT 55/18 ENM
Vagas: 10

Laboratório de Ensaio de Materiais de Portas Abertas/ENM

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Aprender sobre ensaios mecânicos para caracterização do comportamento
de materiais submetidos a carregamento de fadiga. Aprender a importância dessa caracterização para
garantir a integridade e segurança de projetos envolvendo componentes e estruturas sob fadiga. Serão
apresentadas as máquinas do laboratório bem como ensaios tipicamente realizados para
caracterização do comportamento de materiais (ensaio de tração, ensaio de fadiga, etc).
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019 e 25/09/2019
Horário: 11:00 - 12:00
Local: Bloco SG9 - Laboratório de Ensaio de Materiais
Vagas: 54
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Turma 2
Dia: 24/09/2019 e 25/09/2019
Horário: 14:00 - 15:00
Local: Bloco SG9 - Laboratório de Ensaio de Materiais
Vagas: 54
Atividade 27

Desenho paramétrico de elementos de
fachada com Dynamo, Revit e Formit

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta corresponde ao ensino de estratégia de desenho paramétrico
generativo de elementos de envoltória (abertura em fachadas) utilizando a ferramenta de script visual
Dynamo e Autodesk Revit. Esse tipo de abordagem permite a pré-configuração definição de cheios e
vazios de acordo com a orientação solar, auxiliando no atendimento a expectativas de projeto para
conforto térmico e luminoso. A proposta é que o aluno seja apresentado a um fluxo de projeto
paramétrico em que faça uso da lógica algoritmica e tenha a possibilidade de visualizar e materializar
as formar produzidas através do uso de impressora 3D.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 - 12:00
Local: ULEG – LCCC.
Vagas: 20

Workshop Gestão de Tempo com AMBEV

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Como podemos ser mais produtivos, alcançar mais resultados e prezar pela
saúde? Tudo isso pode ser alcançado através de uma boa gestão de tempo e priorização. Este
workshop tem como objetivo fazer com que as pessoas tomem consciência da sua distribuição de energia ao longo do dia -&gt; semana -&gt; vida.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 - 16:00
Local: ENC.
Vagas: 45

2º Open Week CEFTRU

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se da 2da edição OPEN WEEK CEFTRU, que tem como objetivo reunir
nas instalações do Centro os principais atores/gestores da mobilidade urbana, transportes e logística
do governo local e federal para apresentarem as ações, projetos, estudos que vem desenvolvendo
nessas respectivas áreas. Também deverão ser convidadas as associações de classe, coletivos, e
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representantes sociais para ser parte do debate.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019, 25/09/2019 e 26/09/2019
Horário: 08:00 - 18:00
Local: AUDITÓRIO CEFTRU
Vagas: 45

Geotecnologias aplicadas ao Planejamento Urbano – Google Earth Engine

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta se baseia em apresentar, em formato de Oficina, a ferramenta
Google Earth Engine (plataforma de análise geoespacial - ambiente SIG baseado em processamento
em nuvem).
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 - 18:00
Local: ULEG – LCCC – Sala de Geoprocessamento.
Vagas: 20

Desenvolvimento de Aceleradores em FPGA
usando Vivado High-Level Synthesis

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mini-curso de 3 horas acerca do desenvolvimento e implementação de
aceleradores em hardware FPGA usando tecnologia de síntese de alto nível (High-Level Synthesis) da
Xilinx. Serão apresentados os conceitos da tecnologia FPGA, Vivado High-Level Synthesis e exemplos
(demonstrações) de aplicações aceleradas em FPGA.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 - 12:00
Local: Auditório ENE.
Vagas: 120

Workshop básico de Libras

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade tem como objetivo proporcionar aos participantes o primeiro
contato com a Língua Brasileira de Sinais (Libras), através do ensino dos conceitos básicos (alfabeto,
numerais, cores, cumprimentos, estruturação de frases). Para favorecer a prática da conversação entre
os participantes, estes serão divididos em grupos de 4 ou 5 pessoas, os quais serão mediados por
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membros do Projeto de Extensão SSIT (Sociedade Social de Implicações Sociais da Tecnologia).
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019, 25/09/2019 e 26/09/2019
Horário: 12:00 - 14:00
Local: Sala de aula do bloco B (Engenharia elétrica).
Vagas: 32

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO (FAU)
Escalas Entre Nós Semana Escala | FAU-UnB

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A Semuni é um momento de inclusão da comunidade no espaço acadêmico.Na FAU, nós, estudantes, a propomos sob o tema ‘’Escalas entre Nós’’.Desafiamos professores, estudantes e servidores a experimentar relações mais profundas entre as pessoas, questionando os padrões
de convivência e comportamento e evidenciando os elos entre
nós existentes. Destaquem os nós dos seus trabalhos com a sociedade,com comunidades que praticam
o “bem viver”, com outras realidades, com outros diversos cidadãos.
Contato: semanaescalaunb@gmail.com

Maquete x Miniatura: O modelo reduzido tradutor de ideias.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Objetiva-se estimular e treinar o olhar do aluno a enxergar a maquete como
um veículo transmissor de uma ideia, e não somente como algo redundante e obrigatório que poderia
ser compreendido através de um software 3d qualquer. Defende-se o conceito de maquete de estudo,
além da usual maquete de apresentação, e a utilização de materiais alternativos ao paraná e ao supremo para a confecção de um modelo. O minicurso surge como um “canivete suíço” que visa oferecer aos
alunos ferramentas básicas para a produção de maquetes que vão além das miniaturas. Pede-se que
levem materiais básicos de maquete.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda à Sexta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Sala de maquetes
Vagas: 15

A Grande Transição

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Uma perspectiva de projetos inspiradores na cidade, no campo e no cerrado do Distrito Federal a partir de quem resiste e busca construir uma Sociedade do Bem Viver e uma
grande transição ecológica. Objetivo: Conectar as pessoas com projetos de resistência nas cidades,
campo e floresta, com coletivos e movimentos importantes no histórico de luta do DF e com tecnologias
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socioambientais que têm sido fundamentais para manutenção ativa dessa resistência.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 19:00 às 21:00
Local: Auditório ou anfiteatro
Vagas: 110

S/Cinestesia: deficiência visual e o projetar

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Existe cinestesia e sinestesia. No caso, ambas as palavras se encaixam
como conceito: com “c” significa sensações que permitem a percepção dos movimentos e com “s” representa a união de sentidos diferentes. Para a maioria das pessoas, os sentidos transmitem sensações
que são pouco notadas, praticamente involuntárias, mas para pessoas com deficiência visual são estas
sensações fundamentais que os guiam ao longo do seu dia a dia. A oficina introduzirá o tema da deficiência visual, explicando algumas características gerais, desvendando mitos e verdades, além de apresentar formas de projetação considerando as necessidades que envolvem esta condição mais “normal”
do que muitos imaginam ser, quebrando barreiras e vencendo preconceitos.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Sala de Aula na FAU
Vagas: 35

Legislação e Par Metros Urbanísticos no DF

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Aplicação do novo Código de Obra e Edificação e procedimentos para aprovação de projetos. Objetivo: Democratizar os conhecimentos acerca dos procedimentos vigentes, desde 2018,
para análise de aprovação de projeto, bem como expor a responsabilidade social do arquiteto na execução
da obra. Aula ministrada pela equipe de estagiários da Central de Aprovação de Projeto (CAP/SEDUH).
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Sala de Aula na FAU
Vagas: 35

REVIT - Dicas e Truques

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta da oficina é apresentar uma serie de dicas e truques do software Revit 2019 que podem ser uteis aos alunos nas disciplinas de projeto, como os PA’s. Objetivo: Democratizar o acesso ao conhecimento sobre um software quase obrigatório para o curso, este que não
o oferece para os alunos ainda. Uma oportunidade para os que não podem pagar por cursos, em sua
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maioria expressivamente onerosos, aprenderem um pouco como trabalhar de maneira mais condizente
com a realidade universitária, e aplicar aos trabalhos produzidos. É necessário que cada pessoa leve
seu notebook.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Terça e Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 16:00
Local: FAU
Vagas: 35

Não pague para trabalhar!

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Como precificar projetos na área de arquitetura e engenharia civil. Objetivo: Instruir e dar subsídios à formação de preços em serviços técnicos profissionais de arquitetura e
engenharia consultiva.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 10:00 às 12:00
Local: Auditório na FAU
Vagas: 50

Aquarela Voltada para a Arquitetura _ Ateliê Muda

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina dedicada para passar conhecimentos e técnicas de aquarela com
o intuito de melhorar a representação voltada à arquitetura. Estudo voltado à Vegetação, Céu, Obras,
e Humanização na representação arquitetônica. Materiais Necessários: Material Aquarelável em pastilha ou em tubo, pincéis e papel de preferência em uma gramatura alta (recomenda-se uma gramatura
mínima de 240g)
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Ateliê da FAU
Vagas: 35

Arquitetura e Narrativa: Perspectivas Virtuais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mais que um abrigo, um espaço, uma construção, a arquitetura é um personagem de nossa cultura. Vai além de nossos sentidos. É parte de um cenário narrativo que contém paredes que só a imaginação pode tocar. Está imortalizada em obras tanto literárias quanto virtuais. Esse
curso, visa demonstrar como é usado o espaço virtual para guiar uma história, principalmente no mundo
102

dos videogames; Conforme trabalho de dois arquitetos sobre cenários virtuais no mundo da literatura de
ficção científica e no espaço arquitetônico dos jogos eletrônicos.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda e Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 45

Minicurso de Archicad - Ateliê Muda

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Curso de Archicad para iniciantes, apresentação da interface, ferramentas
básicas de modelagem e documentação. Dado por alunos do Ateliê Muda certificados pela Graphisoft.
Materiais necessários: Computador com Archicad baixado. É importante salientar que o software possibilita a utilização sem a licença por um mês.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda, Terça e Quarta-Feira
Horário: 19:00 às 22:00
Local: FAU
Vagas: 35

Pé na Estrada: O Guia Alternativo para Estudantes da FAU

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A ideia desse encontro é passar adiante impressões e dicas de veteranos
para calouros. O que você gostaria de saber quando entrou? Quais programas usar? Quando fazer cursos, intercâmbios ou saídas acadêmicas? Calma! Respira! Viemos aqui para ajudar!
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda-Feira
Horário: 19:00 às 21:00
Local: FAU
Vagas: 35

Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social ATHIS em Melhorias Habitacionais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conhecimento da precariedade das residências da população em situação
de vulnerabilidade social. Diagnóstico e proposição de melhorias habitacionais a partir dos referenciais
técnicos e orçamentários do “Programa Melhorias Habitacionais” do Governo do Distrito Federal.
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Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Terça e Quarta-Feira
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Laboratório de informática da FAU
Vagas: 35

Prática de modelo vivo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Desenho de observação com modelo nu. Materiais necessários: Papel,
lápis, borracha.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Sala de Desenho da FAU
Vagas: 25

Casas na real

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina Casas “na real” tem por objetivo aproximar estudantes e interessados à realidade da habitar no Distrito Federal a partir de três enfoques: a Unidade de Vizinhança
(Plano Piloto), os Condomínios multifamiliares em altura (Águas Claras) e Casas unifamiliares de baixa renda (Ceilândia) – trilogia essa interligada pela linha de metrô.Atentar para os diferentes modos
da morada urbana a partir de visita guiada e comentada pelas Superquadras 308 e 108, pelas ruas e
avenidas de Águas Claras e pelas ruas e terrenos de Ceilândia. Visita essa a ser feita a pé e interligada
pelo transporte público (metrô). Obs: os participantes deverão levar dinheiro para compra de bilhetes do
metrô (3 entradas: Plano Piloto-Arniqueiras; Águas Claras-Ceilândia; Ceilândia-Plano Piloto).
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Águas Claras, Ceilândia e Plano Piloto
Vagas: 35

Documentos Produzidos pelos
Alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo: qual o seu valor?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O documento de arquivo é, por sua natureza, uma fonte de prova. Tanto as
instituições voltadas ao ensino de Arquitetura e Urbanismo, quanto os seus alunos, carecem de compreender que os trabalhos produzidos por esses alunos têm valor: administrativo e (ou) informacional e (ou)
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histórico. Assim, não devem ser simplesmente destruídos, jogados fora!
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 16:00 às 18:00
Local: Auditório na FAU
Vagas: 50

Autoconstrução em Adobe

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Projeto de Extensão do Instituto Girassol visa, no bojo da assessoria
técnica à população de baixa renda, auxiliar este coletivo de economia solidária na elaboração participativa dos projetos de implantação de um centro de economia solidária e anteprojetos da creche
comunitária e ginásio de esportes, ambos com o uso de princípios de bioconstrução: adobe, sistema
estrutural em madeira, ecotécnicas de bioclimatologia, além de alternativas autônomas e ecológicas de
saneamento. O Projeto inclui também a realização de uma oficina de capacitação do coletivo para autoconstrução em abobe, desse modo, aproveita-se o canteiro do Instituto Girassol e a ocasião da Semana
Escala para a realização de tal atividade, visando a qualificação de mão de obra e a troca de conhecimentos para a autoconstrução em adobe. Materiais necessários: Proteção Individual - EPIs a serem
levados, preferencialmente, pelos inscritos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Terça e Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Terreno do Instituto Girassol, situado no Bairro Morro Azul, em São Sebastião
Vagas: 60

Pé na Estrada: Curso sobre Legislação no DF
(voltado para o Projeto Arquitetônico)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A arquiteta urbanista e ex-aluna da FAU-UnB, Marina Rebelo, retorna à
faculdade com um curso feito para os estudantes diretamente da prática profissional. A ideia do curso é
de suprir uma necessidade dos alunos para com os seguintes tópicos:
- Código de Obras e Edificações
- Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS)
- Plano Diretor Local (PDL)
- NGB/MDE (Normas de Gabarito)
- URB/PR (projeto urbanístico)
- NBR 9077 + Normas Técnicas CBMDF (saídas de emergência)
- NBR 9050 + 16537 (acessibilidade)*
- NBR 15575 (desempenho)*
- Onde achá-las e como aplicá-las!
Data de início: 23/09/2019
Data término: 26/09/2019
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Turma Única
Dia: Segunda à Quinta-Feira
Horário: 19:30 às 22:00
Local: FAU
Vagas: 50

Arquitetura e Urbanismo: formação e prática
profissional docente na FAU-UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ciclo de apresentações e debates sobre o trabalho desenvolvido por professores da FAU-UnB em qualquer uma das áreas de atuação profissional (ensino / pesquisa / extensão) e
sobre qualquer campo de investigação e temáticas inerentes aos campos da Arquitetura e do Urbanismo.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 27/09/2019
Mesa 1
Dia: Terça-Feira
Horário: 15:30 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 50
Mesa 2
Dia: Quarta-Feira
Horário: 15:30 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 50
Mesa 3
Dia: Quinta-Feira
Horário: 15:30 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 50
Mesa 4
Dia: Sexta-Feira
Horário: 15:30 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 50

Oficina de Maquete

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina tem como objetivo ensinar as principais técnicas em acabamentos e montagem de maquetes físicas, visando a qualidade e a clareza na apresentação de projetos,
independente da escala. Materiais necessários: Materiais de maquete (base de corte, estilete, tesoura,
colas, fita crepe, fita dupla face, lapiseiras, borracha, papel paraná e papeis para maquete em geral,
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como supremo, cartolinas etc.)
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda e Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: ateliê na FAU
Vagas: 25

Levantamento de Dados Climáticos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: EXPLICAR COMO AS MEDIÇÕES CLIMÁTICAS INFLUENCIAM NO CONFORTO TÉRMICO HUMANO - E COMO FAZER ESSAS MEDIÇÕES
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 08:00 às 12:00
Local: FAU
Vagas: 25

Normas Internacionais de Conforto Térmico Vigentes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: APRESENTAR A POPULAÇÃO ACADÊMICA DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, AS NORMAS INTERNACIONAIS VÁLIDAS APLICÁVEIS PARA OBTENÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: Sexta-Feira
Horário: 10:00 às 12:00
Local: FAU
Vagas: 50

Profissões na Arquitetura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: MESA REDONDA COM ALUNOS - APRESENTAÇÃO DE POSSIBILIDADES DA
PROFISSÃO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE O ASSUNTO
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 16:00
Local: FAU
Vagas: 30

Projeto de Urbanismo na Prática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de conversa com alunas da FAU -UnB sobre a experiência de realizar
um projeto de urbanismo e regularização para um condomínio em Brasília, pela Concreta Consultoria,
empresa júnior.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda e Quarta-Feira
Horário: 19:00 às 21:00
Local: FAU
Vagas: 40

Nós no espaço

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Criação de um espaço acolhedor através da construção de uma estrutura
de bambu ao lado da agrofloresta da FAU, utilizando técnicas de conexões e amarras variadas.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma Única
Dia: Terça, Quarta e Quinta-Feira
Horário: 09:00 às 12:00
Local: Pracinha da Fau e gramado ao lado da agrofloresta
Vagas: 40

Arquitetura dos Espaços além do Abrigo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: apresentar argumentos e exemplos de espaços planejados por arquitetos
que refletem no bem estar das pessoas. para tanto serão pesquisados trabalhos publicados e depoimentos puros ou referenciados na psicologia.
Data de início: 24/09/2019
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Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 19:00 às 21:00
Local: Ateliê da FAU
Vagas: 35

Visão Computacional aplicada à Arquitetura e Engenharia Civil

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar as possibilidades, desafios e o estado da arte da Visão Computacional aplicada à arquitetura e engenharia civil
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 16:00 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 50

Desenho e Aquarela aplicados ao Paisagismo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: MINICURSO - Introduzir os alunos ao desenho à mão livre tanto no estudo
preliminar do projeto de paisagismo (plantas conceituais), quanto na representação gráfica com o uso
da aquarela.
*Material individual necessário:
- Lápis 2B ou 3B
- Papéis para aquarela 300g
- Pincéis redondos para aquarela (N. 1 e 8 ou similares)
- Tinta aquarela
- recipiente para água/mistura e pano limpo.
- régua ou escalímetro.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda, Quarta e Sexta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Ateliê da FAU
Vagas: 35

Introdução ao QGIS

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar o programa QGIS, instigar os participantes e mostrar quão útil
pode ser o mesmo.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 09:00 às 11:00
Local: FAU
Vagas: 40

Geoprocessamento no Urbanismo:
Aquisição, Criação e Edição de Vetores e Imagens

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conceitos básicos de geoprocessamento; Principais formas de utilização
de SIGs no urbanismo; QGIS; Fontes de informações geoespaciais; Criação de Vetores; Processamento
de imagens de Satélite; Composição do layout de mapas e cartas temáticas. É necessário que tragam
seus próprios notebooks; antes do início do minicurso será disponibilizado um link para os alunos baixarem o software QGis nos seus respectivos notebooks.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda, Terça e Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 35

A cidade é uma só? Segregações urbanas em Brasília e suas origens

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A apresentação do Filme “A cidade é uma só” e debate, focando a formação
de Brasília e o DF, as relações de moradia, trabalho e conexões afetivas com a cidade. Objetivo: Elevar a
discussão a uma provocação: nossa cidade pode ser considerada de fato uma só? Quais são as tramas
da cidade que não coincidem com esses argumentos? Quais vivências que divergem dessa lógica?
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda-Feira
Horário: 14:00 às 16:00
Local: CAFAU UnB
Vagas: 40

Brasília e suas cores: onde estamos?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Brasília tem uma história entrelaçada com o modernismo, que embora
tenha se consolidado como uma das cidades mais reconhecidas e apreciadas pelo movimento, também deixou memórias de abandono, esquecimento e exclusão, onde a população negra foi a que mais
sofreu. Através de apresentações dos convidados, veremos histórias e dados sobre a localização da
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população negra brasiliense e os aspectos de vivência na capital, em que pode se levantar questões
como: Porque Brasília se mantém vista como uma cidade tão excludente? Como isso se definiu ? E
quais seriam as formas de mudar isso?
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 17:00 às 19:00
Local: CaFAU UnB
Vagas: 40

Cadê o calunga aqui?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Já parou pra observar como são representadas pessoas no seu projeto?
Grupos de diferente etnias em imagens não são muito comuns de se ver por aí. Os renders incríveis e
lindos de se ver, onde são inseridos os famosos “calungas”? Quantas pessoas negras você vê em imagens de representação gráfica? Será que é um erro? Porque a dificuldade de encontrar imagens que
tenham esses personagens da cidade na vida real? Serão apresentados as mais diferentes representações gráficas dentro da comunicação visual que nós tanto prezamos para nossos projetos, com a ajuda
de estudantes de outros cursos, como design gráfico, comunicação, arquitetura, fotografia, entre outros.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda-Feira
Horário: 10:00 às 12:00
Local:CAFAU
Vagas: 55

Oficina de Organização Pessoal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Como bem sabemos, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo chega como
um baque pra qualquer um, pensando nisso, a oficina tem como foco principal auxiliar os alunos a levarem a faculdade com menos tensionamento e ansiedade.
Nessa atividade serão expostas diferentes ferramentas (físicas e digitais) de organização pessoal, como
planner, bullet journal, a plataforma trello, etc. Ensinando como usar, planejar e gerir melhor o tempo, a
oficina tem como objetivo mostrar que, quando há ao menos uma tentativa de organização, conseguimos levar a vida de forma mais tranquila, conciliando atividades acadêmicas e pessoais sem perder a
saúde. Haverá produção de um modelo em conjunto com os participantes e disponibilizaremos arquivos
para impressão.
* Levar canetas (coloridas, caso queiram), marcadores, post-it, washi tapes, papel (recomendamos quadriculado e pontado, mas o de sua preferência, incluindo liso, serve) régua e tudo mais que você quiser
pra decorar o seu.
Data de início: 25/09/2019
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Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 35

Revit + Photoshop - Da modelagem ao render

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso voltado para estudantes de nível básico ou intermediário em
Revit e Photoshop visando ensinar as ferramentas básicas como também entender o processo de modelagem digital com técnicas de renderização simples aplicada a arquitetura e urbanismo. Materiais
necessários: Notebooks que suportem versão Revit 2017 para cima e Photoshop CS5 ou qualquer versão
posterior
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 14:00 às 22:00
Local: FAU
Vagas: 35

Aprenda a criar e usar sites inovadores em 2019

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensinar interessados a criar e usar sites usando a ferramenta wordpress e
usando plugins para ter mais agilidade e produtividade. É interessante que se levem notebooks se não
conseguirmos algum laboratório da FAU. Mas a priori tentaremos realizar a atividade em laboratório.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Mezanino da FAU
Vagas: 35

Por dentro do novo Código de Obras do DF

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Visita à Central de Aprovação de Projetos (CAP/SEDUH) e bate papo com
quem sabe tudo do novo Código de Obras do DF, do processo de aprovação de projetos a como afeta
vida profissional dos arquitetos.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
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Turma Única
Dia: Sexta-Feira
Horário: 09:00 às 11:00
Local: Central de Aprovação de Projetos (CAP/SEDUH)
Vagas: 30

Minicurso de Fotografia para Arquitetura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Curso básico de fotografia com foco em arquitetura. Solicito aos alunos
que caso seja possível levem equipamento fotográfico próprio (Câmera DSLR, se possuir) e seus computadores para instalar o software, não é necessário que cada um possua um equipamento pois é possível
compartilhar.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira e Quinta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local:FAU
Vagas: 35

Espaços arquitetônicos em tela

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre a composição espacial em filmes a partir do estudo de algumas produções.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda-Feira
Horário: 19:00 às 21:00
Local: FAU
Vagas: 50

Encadernação de Desenhos avulsos - encadernação japonesa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Encadernação de Desenhos avulsos com técnicas de papelaria. Objetivo:
Organizar produção dos alunos para serem guardadas Material necessário: Material de maquete
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
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Dia: Sexta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local:FAU
Vagas: 25

Caderno de croquis

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Criação de cadernos artesanais para croquis de arquitetura.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Ateliê da FAU
Vagas: 35

Inserção Curricular da Extensão - NDE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mesa redonda para construção de estratégias para curricularização da extensão
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: Sexta-Feira
Horário: 10:00 às 12:00
Local:FAU
Vagas:35

Bordado para Iniciantes

A partir de um traçado no tecido com linhas e agulhas é possível explorar um amplo universo de tramas
e referências íntimas de cada um. Neste minicurso serão ensinados os pontos básicos do bordado livre,
como haste, ponto atrás, ponto cheio, escama de peixe, ponto margarida e nó francês, além de técnicas
para transferir o desenho para o tecido, finalização e arremates. Materiais necessários:
Tecido de algodão (de preferência algodão cru) - 50cm
1 Agulha para bordado (encontrada em armarinhos)
1 Meada de linha para bordar (encontrada em armarinhos) - Anchor, DMC, etc.
1 Tesoura
1 Lápis Materiais
Disponibilizados: Bastidor para bordado (O Conjunto Nacional tem um armarinho Milano, onde pode-se
encontrar os materiais tendo um acesso mais fácil vindo da rodoviária)
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
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Turma Única
Dia: Terça-Feira e Quinta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Ateliê da FAU
Vagas: 25

A UnB e a metrópole brasiliense

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:Encontro de pesquisadores (participação de pesquisadores de vários departamentos). Objetivo: Discussão sobre a UnB e a produção de conhecimento sobre a metrópole do DF
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: Sexta-Feira
Horário: 15:00 às 17:00
Local: FAU
Vagas: 40

Realizando um Protótipo: Como Pensar,
Identificar um Problema e Conceber Soluções

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Serão apresentados os obstáculos, os agentes envolvidos, a origem das
soluções propostas e a inovação que trazem para o mercado. Ao final, os participantes terão uma ideia
clara de como é possível viabilizar soluções concretas com novos conceitos, quebrando paradigmas
enraizados. Obj: Demonstrar como identificar, formatar e implementar uma demanda social ainda não
atendida pela construção civil no formato de um protótipo inovador. Três exemplos práticos em desenvolvimento no PISAC do PCTec/UnB exemplificarão a palestra, são eles: Eficiência Hídrica em Unidades de Saúde, que foca em equipamentos e procedimentos que tornam mais eficientes o uso da água
em edifícios como hospitais e clinicas. Uso Misto, que atende às necessidades da Cadeia Produtiva da
Construção do DF, aumentando da produtividade na construção de edifícios de uso misto. Baixo Impacto, que visa abordar técnicas construtivas vernaculares, principalmente o adobe, sob a ótica do desempenho ambiental, social e econômico.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda-Feira
Horário: 10:00 às 12:00
Local:FAU
Vagas: 50

Paisagismo nativo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de conversa sobre paisagismo sensível ao contexto de Brasília, tratando relações entre crise hídrica e flora nativa do cerrado. Objetivo: Debater diretrizes para projetos de
paisagismo que tragam soluções para os problemas ambientais e urbanos atuais.
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Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local:FAU
Vagas: 35

Excel para Leigos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
O Microsoft Excel é um programa utilizado para elaborar planilhas eletrônicas. Trata-se de uma excelente ferramenta para organização, realização de cálculos e construção de gráficos. Voltado para estudantes que ainda tenham tido pouco contato com a ferramenta, o minicurso abrange os seguintes conteúdos:
- Interface do programa
- Fórmulas - Funções
- Gráficos
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda-Feira e Quarta-Feira
Horário: 19:00 às 22:00
Local:FAU
Vagas: 35

Introdução à Simulação Termoenergética

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Introducão à simulação termoenergética de edifícios a partir da apresentação
de conceitos e ferramentas para o desenvolvimento de modelos para previsão do comportamento termodinâmico e consumo energético no ambiente construído. Curso disponibilizado pelo grupo de pesquisa
SICAC (Simulação Computacional no Ambiente Construído).
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda-Feira e Terça-Feira
Horário: 17:00 às 21:00
Local:FAU
Vagas: 30

Mudanças climáticas e ilhas de calor urbanas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mesa redonda com pesquisadores sobre mudanças climáticas e ilhas de calor
urbanas com foco em métodos de identificação e monitoramento do aquecimento urbano em Brasília.
Data de início: 24/09/2019
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Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 16:00 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 40

Modelagem termoenergética com DesignBuilder

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Introdução ao uso do software DesignBuilder para o desenvolvimento de
modelos termoenergéticos de edifícios e utilização ao desenvolvimento de projetos mais eficientes do
ponto de vista térmico e de consumo de energia. Curso organizado pelo grupo de pesquisa SICAC (Simulação Computacional no Ambiente Construído)
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira e Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: FAU
Vagas: 30

Avaliação da caminhabilidade em Ceilândia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação e discussão da aplicação da metodologia de
avaliação da caminhabilidade na Ceilândia.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia:Terça-Feira
Horário: 16:00 às 18:00
Local:Auditório na FAU
Vagas: 50

Atividade Uso do Trello para gestão de atividades

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Prática no uso da ferramenta Trello para gestão de projetos de pesquisa.
Atividade organizada pelo SICAC
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: Sexta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
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Local:FAU
Vagas: 35

Introdução à Revisão Sistemática de Literatura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Introdução de ferramentas pragmáticas para o desenvolvimento de revisões de literaturas. Atividade organizada pelo grupo de pesquisa SICAC (Simulação Computacional no
Ambiente Construído).
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 17:00 às 21:00
Local:FAU
Vagas: 35

O jogo de Própolis - Criando Sistemas Sustentáveis

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Um jogo completamente imersivo com cenários, personagens e elementos onde todos precisam montar sistemas lógicos e eficientes. Busca-se cumprir os objetivos de design
sustentável da permacultura: educação e cultura, saúde e bem estar, ferramentas e tecnologias, entre
outros. O jogo só termina quando todos ganham e trabalhar em equipe é fundamental.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: Terça-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local:FAU
Vagas: 35

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL:
o caso da Chácara Santa Luzia no âmbito do Polo Estrutural da UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Promover um espaço de discussão sobre a situação da Chácara Santa Luzia no âmbito do Polo Estrutural da UnB com a comunidade, técnicos de governo e apresentar os projetos de extensão do Grupo de Pesquisa e Extensão Periférico Trabalhos Emergentes
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 17:00 às 19:00
Local:Auditório na FAU
118

Vagas: 45

O Rurbano e a Serrinha do Paranoá: as escalas urbana e rural

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Levantar a realidade da escala rural na região, enquanto características
socioespaciais e ambientais, ações e atividades permitidas, a legislação sobreposta aos espaços rurais,
problemáticas existentes e conflitos decorrentes.Também é compreender como todas as questões anteriores se correlacionam com o urbano, visto que o território da Serrinha abrange o urbano e o rural.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: Quarta-Feira
Horário: 09:00 às 13:00
Local:Quarta-Feira
Vagas: 35

Como Trabalhar em Equipes Multidisciplinares

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A capacidade de trabalhar em equipe é uma característica desejada em
toda entrevista de emprego. Além disso, as equipes tem se tornado cada vez mais dinâmicas, orgânicas
e multidisciplinares. O objetivo desta oficina é apresentar uma abordagem inovadora de trabalho em
equipe e oferecer ferramentas práticas para que os participantes possam aprimorar suas habilidades,
bem como serem agentes ativos de transformação nas equipes em que estejam inseridos. Será utilizada
como exemplo a equipe do Lacis (Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade) da
FAU, com a participação de pesquisadores do laboratório que atuam em projetos que envolvem grandes
equipes, como o Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído (PISAC). Os principais
conceitos que serão abordados são: modelos mentais, perfil de equipe, mapeamento e integração de
habilidades e metodologia orgânica.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma Única
Dia: Segunda-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Ateliê da FAU
Vagas: 35

Direito à cidade e Patrimônio Cultural: Ocupação Mercado Sul Vive

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Objetivo: Promover a discussão sobre o direito à cidade e patrimônio cultural no âmbito da regularização fundiária do Mercado Sul com os membros da Ocupação Mercado Sul
Vive, a promotoria do MPDFT e os advogados populares;
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Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Data término:
Dia: Quinta-feira
Horário: 18:00 às 22:00
Local: Mercado Sul em Taguatinga
Vagas: 35

PALESTRA: ARENA DE ESPORTES DA OCUPAÇÃO MÃE LUIZA
Projeto Herzog De Meuron

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: ARENA DE ESPORTES DA OCUPAÇÃO MÃE LUIZA – Projeto Herzog De
Meuron
Data de início:26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Dia: Quinta-feira
Horário: 19:00 às 21:00
Local: FAU
Vagas: 50

Oficina de pintura com tintas naturais
no Centro de Formação Gabriela Monteiro

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Iremos produzir nossos próprios pigmentos a partir de materiais do local,
fazer várias artes! Produziremos tinta o suficiente para que os participantes possam guardar e utilizar
em outras ocasiões, dando autonomia, para criarem e fazerem várias eco-artes por onde acharem que
precisa de cor! A técnica é bem mais sustentável e econômica, do que a convencional. O público alvo
será principalmente a criançada do assentamento e centro de formação Gabriela Monteiro, mas todos
os interessados serão super bem vindos. Esperamos com a oficina contribuir com mais uma
forma de dar autonomia aos participantes. Assentamento Gabriela Monteiro localiza-se em Brazlândia,
no Distrito Federal, vem se tornando um espaço de relação política e intercâmbio de experiências entre
o MST e outras entidades e grupos da sociedade civil organizada da região.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Dia: Terça-feira
Horário: 09:00 às 13:00
Local: Assentamento Gabriela Monteiro
Vagas: 20

II Fórum do Núcleo DF do Projeto Brasil Cidades “Agenda Urbana Popular
para metrópole justa e sustentável na renovação do PDOT”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: No âmbito do Projeto de Extensão “FAU apoia o BrCidades”, o II Fórum do
Núcleo DF do Projeto Brasil Cidade. “Agenda Urbana Popular para metrópole justa e sustentável na
renovação do PDOT” tem como objetivo promover uma discussão em torno de uma Agenda Urbana para
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renovação do PDOT com base em experiências bem sucedidas propostas por movimentos populares,
universidade e técnicos de governo.
Programação:
14:00 – 14:30 - Mesa de Abertura
14:30 às 16:00 – Apresentação do novo PDOT e ZEE pela equipe da SEGETH
16:00 às 16:30 – AGENDA URBANA POPULAR - Núcleo DF Metropolitano do Br Cidades, Agenda Popular
do Território, CPU IAB.
16:30 às – 17:00 – Lutas e Ações no Território do DF
17:30 às 18:00 - Mapeamento de Lutas e Ações no Território
18:00 às 18:30 - Café comunitário das mulheres do “Sabor Cerrado”- momento para trocas
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Dia: Terça- feira
Horário: 14:00 às 20:30
Local: Faculdade de arquitetura e urbanismo
Vagas: 80

Espaços públicos e agrofloresta no espaço do MTST do Nova Planaltina

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina de intervenção nas áreas livres e agrofloresta do assentamento
MTST em Nova Planaltina, Planaltina, com
foco em técnicas de melhoramento como construção de mobiliário e plantação de espécies vegetais.
A atividade será uma Oficina em campo (Vivência Externa) com saída da UnB às 8h e retorno após 17h.
Organização: Grupo Periférico, trabalhos emergentes; CASAS
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Dia: Sexta-feira
Horário: 09:00 às 17:00
Local: MTST em Nova Planaltina
Vagas: 35

Mutirão no IFB Planaltina - Taipa de pilão e taipa de mão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Iremos fortalecer a construção da casa dos estudantes no campus da
agroecologia no IFB planaltina, por meio de mutirão! Utilizando as técnicas de taipa de mão e taipa de
pilão, aprenderemos sobre instalação de esquadrias nessas técnicas, além das caracteristicas da terra,
composição da mistura, e o aprendizado prático de erguer paredes. Essa troca é fundamental para fortalecer laços entre instituições e estudantes, compartilhar conhecimento e colaborar com a autonomia
dos estudantes de agroecologia, na autoconstrução de seu espaço de vivência.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
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Dia: Segunda-feira
Horário:16:00 às 18:00
Local: Faculdade de arquitetura e urbanismo
Vagas: 50

O papel da Permacultura na regeneração de territórios

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O ser humano vive hoje um dos períodos mais preocupantes de sua história no que diz respeito as condições do meio ambiente que ocupa. Retomar um espaço seguro para a
existência humana requer uma mudança radical na maneira como exploramos as nossas paisagens.
Por esse motivo, o Pólen, Polo de Orientação Ligado Ensinos da Natureza promoverá uma conversa
acerca do papel da #Permacultura enquanto conjunto de ferramentas e práticas que visam construir um
território ecologicamente correto. Pra nos ajudar nessa conversa contaremos com a presença de indivíduos que têm desempenhado um papel fundamental na disseminação das práticas da Permacultura
na região do Distrito Federal. Seja na educação para promover um modo mais sustentável de vida, seja
na atuação direta para o desenvolvimento resiliente de comunidades, os convidados nos trarão a sua
contribuição com ações de impacto positivo socialmente e
ambientalmente por meio da permacultura.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Dia: Segunda-feira
Horário: 16:00 às 18:00
Local: Praça da FAU-UnB
Vagas: 35

Explorando modelos 3D para apresentação de projetos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar é contar histórias, e cada projeto de arquitetura conta uma, ou
pelo menos é o que se pretende. Nessa oficina promovida pelo Estúdio Mappa, escola de livre aprendizagem em arquitetura e urbanismo, iremos explorar estratégias visuais geradas a partir de um modelo
3D para contar a história de um projeto. Por meio de explanações teóricas e exercícios práticos os alunos terão acesso a essas estratégias para que lhes inspire na apresentação de futuros trabalhos acadêmicos e profissionais. obs: levar computador pessoal caso não seja possível a utilização de laboratório
da FAU
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Faculdade de arquitetura - UnB
Vagas: 35

Resignificando o Corpo Livre - Contação de histórias

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A liberdade de expressão no Brasil é uma utopia. As pessoas, em especial
as crianças, são coagidas por moralidades e bons costumes a adequar seus corpos, suas falas e seus
comportamentos à um determinado padrão de aceitabilidade, seja dentro da sociedade como um todo,
ou de seus pequenos grupos. Estamos sempre nos adaptando e reprimindo, para caber numa certa
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definição. No entanto, cada um de nós carrega consigo um universo único, repleto de particularidades,
peculiaridades. A oficina propõe a abertura de um espaço livre para que possamos exprimir nossas paixões e inquietações a partir de uma experiência completamente espontânea e coletiva, que visa estimular o reconhecimento das individualidades reprimidas e ressignificar o que pensamos ser limitações em
potencialidades, trabalhando nossas interações e diálogos com o lugar, com o outro e com nós mesmos,
através dos movimentos do corpo, da dança e da fala.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Dia: Terça-feira
Horário: 09:00 às 13:00
Local: Local: Sala no prédio das artes cênicas
Vagas: 35

Fortalecendo a cultura popular através do resgate dos bonecos gigantes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Resgatar a importância histórica e cultural dos bonecos gigantes, através
de 1 Cursos com 4 Módulos de Formação em Bonecos passando pelo processo de produção, confecção
de figurino e manipulação. O objetivo é disseminar esta técnica de construção, valorizando o uso de
materiais reutilizáveis. As ações serão ministradas no Batalhão das Artes, localizado em Taguatinga/DF.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 26/09/2019
Dia: De segunda à quinta-feira
Horário: 14:00 às 18:00
Vagas: 35

Oficina de grafite com Enzo e galera do Itapoã

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Teremos o Enzo, um grafiteiro do Itapoã para falar um pouco da cena do
grafite do Paranoá e Itapoã com a galera. Na oficina, serão ensinadas técnicas iniciais do grafite.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Dia: Segunda-feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Faculdade de arquitetura e urbanismo
Vagas: 40

Emaranhados entre nós- Oficina de produção de MACRAMÊ

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: conexões com nossas antecessoras tecelãs. Assim como diversas técnicas
manuais, exporemos sua complexidade ao mostrar as escalas de criação possível. Passaremos brevemente por artigos como pulseiras, suporte para plantas e macramê aplicado à mobílias. Destrinchar e
emaranhar os fios, da escala micro em gradiente para a macro.
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*É necessário que os inscritos levem barbante, linha encerada e corda fina, tesoura, possíveis suporte
para apoio e muita empolgação na alma e coração <3 Macramê, com até 3 pontos é um mar para infindas possibilidades para o que as mãos, mente e coração desejarem fluir. Escalas entre nós.
Objetivo posterior: Tecer em todos os potenciais bastidores.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Dia: Sexta-feira
Horário: 10:00 às 16:00
Local: Pracinha da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UnB)
Vagas: 20

Exposição Fotográfica do Centro Socioeducativo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Resultante de processos de atividades dinâmicas, subjetivas e sensoriais
que ocorreram durante projeto de extensão no Centro Socioeducativo da Santa Maria, realizado por estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia e Serviço Social, vinculada aos CASAS (Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável), e estudantes de Serviço Social da Faculdade Projeção
de Sobradinho; A exposição será um dos pontos de partida para discussões sobre análise do desempenho da edificação em relação às condicionantes ambientais e ao modelo pedagógico implantado
e possíveis proposições de modificação.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Dia: Segunda à sexta-feira
Horário: Horário de funcionamento da faculdade de arquitetura e urbanismo
Local: Faculdade de arquitetura e urbanismo

Extensão universitária, transdisciplinaridade e tangencialmentos entre
espaço, corpo e afetividades em meio à socioeducação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Resultante da experiência do projeto de extensão no Centro Socioeducativo da Santa Maria, realizado por estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia e Serviço
Social, vinculada aos CASAS (Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável), e estudantes de Serviço Social da Faculdade Projeção de Sobradinho; Foi vivenciado, discutido e analisado sobre a relação
entre o espaço e o desenvolvimento das adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa na Unidade de Internação Feminina de Santa Maria
iniciativa; Conheceu-se a fundo as características e conflitos espaciais, para contribuir para o estabelecimento de normas de construção e humanização de estabelecimentos educacionais de internação
feminina no Distrito Federal. A atividade propõe-se a um apanhado do que foi a transdisciplinaridade e
tangenciamentos entre Arquitetura, educação e ressocialização.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Dia:
Horário:16:00 às 19:00
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Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU- UnB
Vagas: 55

Mobiliário entre nós

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: “A oficina busca ressignificar os materiais que habitualmente seriam descartados e dar a eles uma nova utilidade. Isso por meio de atividades manuais e discussões em torno do
tema reciclagem e reuso. Para isso, contamos com a presença e colaboração dos alunos para construir
um espaço confortável e consciente;
Levem seu kit “”mãos à obra”” (Estiletes, ferramentas como martelos, alicates e tesouras e tudo mais
que possa ajudar nessa missão)”
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Dia: Sexta-Feira
Horário: 10:00 às 16:00
Local: Pracinha da Fau
Vagas: 60

Processos de produção arquitetônicas participativos
no Centro de Formação Gabriela Monteiro

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A vivência busca fazer o levantamento e entender em conjunto as demandas da área, através de processos participativos, iremos traçar formas e iniciar o diálogo de como
alcançar, pensando junto técnicas de projeto, planejamento e talvez orçamento de obra para dinamizar
os recursos para a realização das possíveis demandas através da cooperação e confiança entre ambos
os lados, assentados pela reforma agrária e estudantes de arquitetura e urbanismo e arquitetos; Assentamento Gabriela Monteiro localiza-se em Brazlândia, no Distrito Federal, há um tempo vem se tornando
um espaço de relação política e intercâmbio de experiências entre o MST e outras entidades e grupos
da sociedade civil organizada da região, trabalhos emergentes. Visa a geração de soluções espaciais
com base na troca de saberes e experiências, visando a potencialização de materiais de menor custo e
técnicas de simples manuseio, favorecendo acima de tudo o saber e identidade locais.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Dia:
Horário: 15:00 às 19:00
Local: Centro de Formação Gabriela Monteiro
Vagas: 60

Empreendendo na Faculdade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre os desafios de empreender durante a graduação, as vantagens e desvantagens nessa escolha e o que podemos fazer pra fomentar cada vez mais o empreendedorismo dentro da faculdade.
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Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Dia: Quarta-Feira
Horário: 10:00 às 12:00
Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU- UnB
Vagas: 60

Vivência em Tertúlia Literária Dialógica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Tertúlia literária dialógica se configura em uma atividade cultural e educativa, onde uma diversidade de participantes se encontram para dialogar entre a palavra poética e suas
experiências de vida, realçando sua condição de sujeita/os de suas trajetórias. Esta atividade organiza
o caos interno por meio da forma literária e oferece momentos de investigação dos processos psíquicos
mais profundos. Visa desenvolver o conhecimento de forma dialógica e criativa, a escuta empática e a
rejeição à cultura que divide, separa o indivíduo de si mesmo, dos outros e da vida, permitindo, gradativamente, a constituição de vínculos identitários, fundados em valores humanos e solidariedade.
É voltado a toda/os aquela/es que desejam transformar contextos autoritários e exclusivos em contextos democráticos e mais igualitários, seja uma escola, comunidade, coletivo, empresa, família, etc.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Dia: Quinta-Feira
Horário: 15:00 às 19:00
Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU-UnB
Vagas: 22

ESCRITA DE SI + PRODUÇÃO DE ZINE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: vida mediadas por perguntas orientadoras. A partir da metodologia “Tertúlia Dialógica”, inter-relacionaremos vida e palavra poética. Nessa dinâmica enquanto um fala, todos
ouvem e as contribuições vão sendo registradas em uma memória coletiva que se lê ao final da conversa. Por fim, será o momento de escrever o texto individual, haverá orientações, mas nada complicado,
a ideia é ser fluído, orgânico e pessoal. A oficina vai abordar técnicas básicas para a produção de zine,
ferramenta simples que possibilita a vazão e impressão de nossas subjetividades no mundo.”
Data de início:
Data término:
Dia: Terça-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU- UnB
Vagas: 20

Criação de Portfólio

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina voltada para o estudo de caso de portfólios e análise das principais
características de um bom portfólio visando a criação, por parte de cada aluno e aluna, de diretrizes
conceituais para a criação dos seus próprios produtos.
Data de início:
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Data término:
Dia: Terça-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU- UnB
Vagas: 35

Panorama e perspectivas da Educação Popular no DF

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O intuito dessa atividade será entender atualmente o panorama da educação popular no Df e posteriormente de modo transversal e transdisciplinar discutir o papel do arquiteto
e urbanista nas construções de locais de aprendizagem, principalmente da educação popular e alternativa; Pautará também o acesso à educação, direito à cidade, à moradia e à qualidade de vida.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Dia: Sexta-Feira
Horário: 15:00 às 19:00
Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU- UnB
Vagas: 65
Atividade 79

Apoio durante a Escala entre nós, Semana Escala| FAU- UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Essa atividade foi criada para pessoas interessadas em contribuir com a
comorg da Escala entre nós, Semana Escala| FAU- UnB. A atividades de apoio são diversas
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Dia: De segunda à sexta-feira
Horário: Horários a serem decididos durante a semana universitária
Local: Faculdade de arquitetura e urbanismo
Vagas: 60

Fotógrafe durante a Escala Entre Nós, Semana Escala| FAU- UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Essa atividade foi criada com o intuito de convidar todos os apaixonados
por fotografia para nos ajudar a fazer belos registros da Escala Entre Nós, Semana Escala| FAU- UnB.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Dia: : De segunda à sexta-feira
Horário: Horários a serem decididos durante a semana universitária
Local: Faculdade de arquitetura e urbanismo
Vagas: 60

Escolas Públicas de Brasília – Conforto e Ambientes Sonoros

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esse trabalho foi um estudo sobre as condições sonoras de uma escola que
se chama Comunidade de Aprendizagem do Paranoá que é uma escola vinculada à Secretaria de Educação do DF, é uma escola pública que por apresentar seus muitos problemas em relação a suas con127

dições sonoras solicitou ao nosso laboratório o LACAM (Laboratório de Controle Ambiental e Eficiência
Energética) uma ajuda e em função disso nós constituímos uma equipe para atuar
como um trabalho de extensão e esse trabalho foi feito através de uma avaliação desses problemas,uma análise conforme a norma prevê quais seriam as condições ideais e fizemos essa análise com
proposições de melhoria, é nisso que se resume o nosso trabalho, e é isso que a gente pretende mostrar
nessa palestra.
Data de início:
Data término:
Dia: Quarta-Feira
Horário: 16:00 às 17:00
Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU- UnB
Vagas: 50

Oficina de processos de projeto e mobiliário urbano no Sol Nascente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina de projeto participativo e mobiliário na Associação Comunitária
Socioeducativa Casa da Natureza no Sol Nascente, Ceilândia.
Objetivo: Desenvolver e aplicar coletivamente metodologias de projeto colaborativo e construção de
mobiliário urbano para gerar melhorias no espaço externo da Associação Casa da Natureza, Sol Nascente - Ceilândia A oficina ocorrerá na Associação Casa da Natureza no Sol Nascente, Ceilândia. Terá
como pressuposto a geração de ideias para o espaço externo existente a partir de processo participativo in loco.
Segue pressupostos do trabalho final de graduação desenvolvido para o Sol Nascente, por Mayara Neres “Espaços públicos no sol nascente: construindo urbanidade”, parte do Grupo de Pesquisa Periférico,
trabalhos emergentes. Visa a geração de soluções espaciais com base na troca de saberes e experiências, visando a potencialização de materiais de menor custo e técnicas de simples manuseio, favorecendo acima de tudo o saber e identidade locais.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Dia: Quinta-Feira
Horário: 08:00 às 17:00
Local: Espaço externo da Associação Casa da Natureza, Sol Nascente - Ceilândia.
Vagas: 45

Oficina de criação e execução de paineis de absorção sonora

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Criação de um desenho padrão para painel bidimensional em três cores a
ser executado em espumas disponíveis que deverão ser pintadas, cortadas e coladas em painéis disponíveis de madeira; esses painéis irão compor mobiliário dos ateliês da FAU.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Dia: Terça-Feira
Horário: 08:00 às 12:00
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Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU-UnB
Vagas: 35

Palestra: Arquitetas da Periferia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A organização não governamental Arquitetura na Periferia visa a melhoria
da moradia de mulheres da periferia.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Dia: Terça-Feira
Horário: 19:00 às 21:00
Local: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU-UnB
Vagas: 45

FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA
(FAV)
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Semana Universitária da FAV 2019

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Durante a Semana Universitária da UnB a FAV realizará 11 eventos com 69
atividades que envolvem os estudantes de graduação e pós-graduação da Unidade e o público externo
interessado. A programação foi elaborada a fim de estimular e promover a participação e integração da
comunidade interna da FAV e UnB e sociedade em geral. O projeto proposto pela FAV para o programa
especial Semana Universitária 2019 será no eixo temático Ambiente e Sustentabilidade.
Contato: extensaofav@unb.br ou 3107 6628

XXI SEVET-UnB - Palestra de abertura - O papel do médico veterinário em
desastres ambientais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UnB (SEVETUnB)
abrange as diversas áreas relacionadas à formação e à rotina do Médico Veterinário. A XXI SEVET-UnB
ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abrangerá conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais de companhia,
animais silvestres, animais de produção e equinos. Tem como objetivo propiciar aos alunos do curso de
Medicina Veterinária possibilidade de crescimento pessoal e profissional com a organização do evento
e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas abordados por palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 - 12:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - Auditório
Vagas: 110

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS Primeiros passos na carreira
de médico veterinário

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 15:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas
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XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS
Legislação ligada à Medicina Veterinária

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 15:00 às 16:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS Fisioterapia, shockwave, acupuntura e outras terapias alternativas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS Cães de Trabalho - Faro, Suporte e outros

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
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de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 10:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS Homeopatia aplicada à medicina veterinária

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS Leishmaniose em pequenos animais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS Insuficiência Renal em felinos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS - Dermatite atópica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 às 10:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS - Síndrome de Pandora e dis133

túrbios de eliminação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS - Crises epiléticas - reconhecendo e classificando

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS Interpretando o eletrocardiograma

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
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palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo PEQUENOS ANIMAIS Linguagem corporal e manejo livre do medo em cães e gatos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - AUDITÓRIO
Vagas: 30 vagas

XXI SEVET-UnB - Adestramento de cães e demonstração de agility

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Horário: 18:00 às 20:00
Obs.: Sem inscrição.

XXI SEVET-UnB - Módulo EQUINO – Equoterapia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
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aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: ANDE - Associação Nacional de Equoterapia
Vagas: 20 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo EQUINO - Ortopedia Síndrome podotroclear biomecânica das órteses podais - TEÓRICO/PRÁTICO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00
Local: Sala de aula - Hospital Veterinário de Grandes Animais (HVETÃO) - SIT PqEAT
Vagas: 20 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo EQUINO - Neonatologia - Manejo do neonato

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
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Horário: 08:00 às 12:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 39/41
Vagas: 30 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo EQUINO - Odontologia Importância da odontologia na clínica equina

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília
(SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais de companhia,
animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar aos alunos do curso
de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com a organização do evento e,
aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em
diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Sala de Aula - Hospital Veterinário de Grandes Animais (HVETÃO) - UNB - SIT PqEAT
Vagas: 20 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo EQUINO - Reprodução - Melhoramento genético
dentro da reprodução equina e principais pontos críticos na produção de
embriões

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00
Local: Sala B9 - Fazenda Água Limpa (FAL) - SMPW Quadra 17, Conjunto 1, Núcleo Rural Vargem Bonita,
s/n – Núcleo Bandeirante
Vagas: 20 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Mesa redonda: A questão dos animais sinantrópicos no DF

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
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de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 60/41
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Reabilitação de felídeos silvestres para soltura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 60/41
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Biologia e medicina de primatas - TEÓRICO/PRÁTICA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Setor de Primatologia - Fazenda Água Limpa (FAL) - SMPW Quadra 17, Conjunto 1, Núcleo Rural
Vargem Bonita, s/n – Núcleo Bandeirante
Vagas: 20 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Diagnóstico por imagem em animais silvestres

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: UnB - Hospital Veterinário de Pequenos Animais - Sala de Aula de Anatomia Animal - L4 Norte,
UnB - Asa Norte
Vagas: 20 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Monitorização anestésica em animais silvestres

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: UnB - Hospital Veterinário de Pequenos Animais - Sala de Aula de Anatomia Animal - L4 Norte,
UnB - Asa Norte
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Vagas: 50 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Transfusão sanguínea em animais silvestres

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 às 09:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 60/41
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Intensivismo na clínica de aves

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 às 10:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 60/41
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES - Analgesia em répteis

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
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aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 60/41
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Necropsia em animais silvestres TEÓRICO/PRÁTICO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 as 18:00
Local: Sala de Aula de Patologia Animal - Hospital Veterinário de Pequenos Animais - L4 Norte, UnB Asa Norte
Vagas: 20

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES - Medicina de Testudines

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
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aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Sala de Aula de Patologia Animal - Hospital Veterinário de Pequenos Animais (HVET) - L4 Norte,
UnB - Asa Norte
Vagas: 50 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Medicina de Animais Marinhos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 60/41
Vagas: 60 vagas

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS SILVESTRES Zoonoses na medicina de animais silvestres

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
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de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 16:00 as 18:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 60/41
Vagas: 60

XXI SEVET - UnB - Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO Cenário da pecuária brasileira

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 as 16:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 09/41
Vagas: 60

Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO - Alternativas para produção de carne carbono neutro ou baixo carbono

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 24/09/2019
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Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 16:00 as 18:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 09/41
Vagas: 60

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO - Exame andrológico e
ginecológico - TEÓRICA/PRÁTICA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:00 as 12:00
Local: Curral - Fazenda Água Limpa (FAL) - SMPW Quadra 17, Conjunto 1, Núcleo Rural Vargem Bonita,
s/n – Núcleo Bandeirante
Vagas: 20

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO Programa de melhoramento de gado nelore

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 as 16:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 09/41
Vagas: 60
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XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO Doenças de importância na suinocultura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 8:00 as 10:00
Local: Sala de aula - Hospital Veterinário de Grandes Animais HVETÃO - SIT PqEAT - Brasília, DF
Vagas: 60

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO - Diagnóstico superprecoce de gestação em bovinos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 16:00 as 18:00
Local: UnB Darcy Ribeiro – Bloco de salas de aula norte - BSAN - SALA 09/41
Vagas: 60

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO - Videocirurgia aplicada a
animais de produção - TEÓRICA/PRÁTICA
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
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de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10:00 as 12:00/14:00 as 18:00
Local: Sala de aula - Hospital Veterinário de Grandes Animais (HVETÃO) - SIT PqEAT - Brasília, DF
Vagas: 20

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO Calendário oficial de vacinação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 8:00 as 10:00
Local: Sala de aula - Hospital Veterinário de Grandes Animais (HVETÃO) - SIT PqEAT - Brasília, DF
Vagas: 60

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO Programa de erradicação da febre aftosa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
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de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 10:00 as 12:00
Local: Sala de aula - Hospital Veterinário de Grandes Animais (HVETÃO) - SIT PqEAT - Brasília, DF
Vagas: 60

XXI SEVET-UnB - Módulo ANIMAIS DE PRODUÇÃO Cirurgia de rufião - TEÓRICA/PRÁTICA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XXI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (SEVET-UnB) ocorrerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. A semana abordará conhecimentos teóricos e práticos de temas atuais ligados à atuação do Médico Veterinário nas áreas de animais
de companhia, animais silvestres, animais de produção e equinos. O evento tem como objetivo propiciar
aos alunos do curso de Medicina Veterinária a possibilidade de crescimento pessoal e profissional com
a organização do evento e, aos participantes, tanto da comunidade interna quanto externa, a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes temas a partir de apresentações expositivas e práticas de
palestrantes altamente capacitados.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 as 18:00
Local: Sala de aula - Hospital Veterinário de Grandes Animais (HVETÃO) - SIT PqEAT - Brasília, DF
Vagas: 20

III Simpósio de Ciências Agrárias - Palestra de Abertura EMBRAPA –
Passado, presente e futuro da pesquisa agropecuária brasileira

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O III Simpósio de Ciências Agrárias abrange diversas áreas relacionadas
a formação e rotina de profissionais da área de Ciências Agrárias (agrônomos, médicos veterinários,
gestores do agronegócio, zootecnistas, agroecólogos). O Simpósio será realizado entre os dias 24 e 26
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de setembro de 2019 e abrangerá conhecimentos nos temas de zootecnia do futuro, gestão de recursos
hídricos, gestão e inovação na agricultura, financiamento agropecuário, agricultura de baixo carbono,
felicidade e carreira, aviação na agricultura. Além disso, teremos como palestrante na abertura o presidente da EMBRAPA, Sebastião Salgado, que falará sobre o passado, presente e futuro da pesquisa
agropecuária brasileira.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 18:00 às 22:00
Local: Auditório do BSA-SUL Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 100

III Simpósio de Ciências Agrária - Uso racional da água na produção agrícola

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O III Simpósio de Ciências Agrárias abrange diversas áreas relacionadas
a formação e rotina de profissionais da área de Ciências Agrárias (agrônomos, médicos veterinários,
gestores do agronegócio, zootecnistas, agroecólogos). O Simpósio será realizado entre os dias 24 e 26
de setembro de 2019 e abrangerá conhecimentos nos temas de zootecnia do futuro, gestão de recursos
hídricos, gestão e inovação na agricultura, financiamento agropecuário, agricultura de baixo carbono,
felicidade e carreira, aviação na agricultura. Além disso, teremos como palestrante na abertura o presidente da EMBRAPA, Sebastião Salgado, que falará sobre o passado, presente e futuro da pesquisa
agropecuária brasileira.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 10:00
Local: Auditório do BSA-SUL Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 100

III Simpósio de Ciências Agrárias - Bioinsumos e Agricultura Sustentável

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O III Simpósio de Ciências Agrárias abrange diversas áreas relacionadas
a formação e rotina de profissionais da área de Ciências Agrárias (agrônomos, médicos veterinários,
gestores do agronegócio, zootecnistas, agroecólogos). O Simpósio será realizado entre os dias 24 e 26
de setembro de 2019 e abrangerá conhecimentos nos temas de zootecnia do futuro, gestão de recursos
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hídricos, gestão e inovação na agricultura, financiamento agropecuário, agricultura de baixo carbono,
felicidade e carreira, aviação na agricultura. Além disso, teremos como palestrante na abertura o presidente da EMBRAPA, Sebastião Salgado, que falará sobre o passado, presente e futuro da pesquisa
agropecuária brasileira.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: Auditório do BSA-SUL Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 100

III Simpósio de Ciências Agrárias - Financiamento Agrícola

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O III Simpósio de Ciências Agrárias abrange diversas áreas relacionadas
a formação e rotina de profissionais da área de Ciências Agrárias (agrônomos, médicos veterinários,
gestores do agronegócio, zootecnistas, agroecólogos). O Simpósio será realizado entre os dias 24 e 26
de setembro de 2019 e abrangerá conhecimentos nos temas de zootecnia do futuro, gestão de recursos
hídricos, gestão e inovação na agricultura, financiamento agropecuário, agricultura de baixo carbono,
felicidade e carreira, aviação na agricultura. Além disso, teremos como palestrante na abertura o presidente da EMBRAPA, Sebastião Salgado, que falará sobre o passado, presente e futuro da pesquisa
agropecuária brasileira.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Auditório do BSA-SUL Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 100

III Simpósio de Ciências Agrárias
Conhecendo a Aviação Agrícola e sua importância

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O III Simpósio de Ciências Agrárias abrange diversas áreas relacionadas
a formação e rotina de profissionais da área de Ciências Agrárias (agrônomos, médicos veterinários,
gestores do agronegócio, zootecnistas, agroecólogos). O Simpósio será realizado entre os dias 24 e 26
de setembro de 2019 e abrangerá conhecimentos nos temas de zootecnia do futuro, gestão de recursos
hídricos, gestão e inovação na agricultura, financiamento agropecuário, agricultura de baixo carbono,
felicidade e carreira, aviação na agricultura. Além disso, teremos como palestrante na abertura o presidente da EMBRAPA, Sebastião Salgado, que falará sobre o passado, presente e futuro da pesquisa
agropecuária brasileira.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
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Dia: 25/09/2019
Horário: 8:00 às 10:00
Local: Auditório do BSA-SUL Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 100

III Simpósio de Ciências Agrárias - Agricultura de precisão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O III Simpósio de Ciências Agrárias abrange diversas áreas relacionadas
a formação e rotina de profissionais da área de Ciências Agrárias (agrônomos, médicos veterinários,
gestores do agronegócio, zootecnistas, agroecólogos). O Simpósio será realizado entre os dias 24 e 26
de setembro de 2019 e abrangerá conhecimentos nos temas de zootecnia do futuro, gestão de recursos
hídricos, gestão e inovação na agricultura, financiamento agropecuário, agricultura de baixo carbono,
felicidade e carreira, aviação na agricultura. Além disso, teremos como palestrante na abertura o presidente da EMBRAPA, Sebastião Salgado, que falará sobre o passado, presente e futuro da pesquisa
agropecuária brasileira.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: Auditório do BSA-SUL Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 100

III Simpósio de Ciências Agrárias - Zootecnia do futuro

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O III Simpósio de Ciências Agrárias abrange diversas áreas relacionadas
a formação e rotina de profissionais da área de Ciências Agrárias (agrônomos, médicos veterinários,
gestores do agronegócio, zootecnistas, agroecólogos). O Simpósio será realizado entre os dias 24 e 26
de setembro de 2019 e abrangerá conhecimentos nos temas de zootecnia do futuro, gestão de recursos
hídricos, gestão e inovação na agricultura, financiamento agropecuário, agricultura de baixo carbono,
felicidade e carreira, aviação na agricultura. Além disso, teremos como palestrante na abertura o presidente da EMBRAPA, Sebastião Salgado, que falará sobre o passado, presente e futuro da pesquisa
agropecuária brasileira.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: Auditório do BSA-SUL Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 100

III Simpósio de Ciências Agrárias Inovação e Empreendedorismo na Agricultura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O III Simpósio de Ciências Agrárias abrange diversas áreas relacionadas
a formação e rotina de profissionais da área de Ciências Agrárias (agrônomos, médicos veterinários,
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gestores do agronegócio, zootecnistas, agroecólogos). O Simpósio será realizado entre os dias 24 e 26
de setembro de 2019 e abrangerá conhecimentos nos temas de zootecnia do futuro, gestão de recursos
hídricos, gestão e inovação na agricultura, financiamento agropecuário, agricultura de baixo carbono,
felicidade e carreira, aviação na agricultura. Além disso, teremos como palestrante na abertura o presidente da EMBRAPA, Sebastião Salgado, que falará sobre o passado, presente e futuro da pesquisa
agropecuária brasileira.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Auditório do BSA-SUL Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 100

III Simpósio de Ciências Agrárias - Agricultura de baixo carbono

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O III Simpósio de Ciências Agrárias abrange diversas áreas relacionadas
a formação e rotina de profissionais da área de Ciências Agrárias (agrônomos, médicos veterinários,
gestores do agronegócio, zootecnistas, agroecólogos). O Simpósio será realizado entre os dias 24 e 26
de setembro de 2019 e abrangerá conhecimentos nos temas de zootecnia do futuro, gestão de recursos
hídricos, gestão e inovação na agricultura, financiamento agropecuário, agricultura de baixo carbono,
felicidade e carreira, aviação na agricultura. Além disso, teremos como palestrante na abertura o presidente da EMBRAPA, Sebastião Salgado, que falará sobre o passado, presente e futuro da pesquisa
agropecuária brasileira.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: Auditório do BSA-SUL Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 100

I Semana do Cavalo da Universidade de Brasília Principais cuidados com os cascos dos equídeos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre “Principais cuidados com os cascos dos equídeos”.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Fazenda Água Limpa (FAL) - SMPW Quadra 17, Conjunto 1, Núcleo Rural Vargem Bonita, s/n – Núcleo Bandeirante
Vagas: 30
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I Semana do Cavalo da Universidade de Brasília Como manejar um garanhão de forma segura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre “Como manejar um garanhão de forma segura”.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 à 12:00
Local: Fazenda Água Limpa (FAL) - SMPW Quadra 17, Conjunto 1, Núcleo Rural Vargem Bonita, s/n – Núcleo Bandeirante
Vagas: 30

I Semana do Cavalo da Universidade de Brasília Principais forragens para equídeos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre “Principais forragens para equídeos”.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 à 12:00
Local: Fazenda Água Limpa (FAL) - SMPW Quadra 17, Conjunto 1, Núcleo Rural Vargem Bonita, s/n – Núcleo Bandeirante
Vagas: 30

I Semana do Cavalo da Universidade de Brasília
Principais biotécnicas da reprodução equina – vantagens e desvantagens

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre “Principais biotécnicas da reprodução equina – vantagens e
desvantagens”
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Fazenda Água Limpa (FAL) - SMPW Quadra 17, Conjunto 1, Núcleo Rural Vargem Bonita, s/n – Núcleo Bandeirante
Vagas: 30

I Semana do Cavalo da Universidade de Brasília
- Manejo e instalações para os eqüinos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra “Manejo e instalações para os equinos”
Data de início: 26/09/2019
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Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 à 12:00
Local: Fazenda Água Limpa (FAL) - SMPW Quadra 17, Conjunto 1, Núcleo Rural Vargem Bonita, s/n – Núcleo Bandeirante
Vagas: 30

I Semana do Cavalo da Universidade de Brasília Linguagem corporal e Join Up

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre “Linguagem corporal e Join Up”
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Fazenda Água Limpa (FAL) - SMPW Quadra 17, Conjunto 1, Núcleo Rural Vargem Bonita, s/n – Núcleo Bandeirante
Vagas: 30

I Jornada de Gestão de Agronegócios (I JORGAN) Mesa Redonda 1 – Agronegócios: caminhos, conceitos e controvérsias

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Agronegócio tem inquestionável importância econômica e social para o
país, encontrando na região Centro-oeste seu maior campo de aplicação. Esta importância foi uma das
principais razões para a criação do Curso de Bacharelado em Gestão de Agronegócios, em suas modalidades diurna e noturna, na UnB, bem como a manutenção, por mais de uma década do Mestrado em
Agronegócios na FAV/UnB. Por esse motivo, e buscando ampliar e divulgar os conhecimentos em torno
de sua temática e conceitos para a comunidade acadêmica interna e externa à Universidade é que se
idealizou a proposta dessa Jornada, que tende a acontecer anualmente por ocasião da Semana Universitária.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 16:00 às 18:30
Local: Auditório da Reitoria - 3º andar, Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 40

I Jornada de Gestão de Agronegócios (I JORGAN) - Mesa Redonda 2 – Mercados atuais e potenciais para o agronegócio brasileiro

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Agronegócio tem inquestionável importância econômica e social para o
país, encontrando na região Centro-oeste seu maior campo de aplicação. Esta importância foi uma das
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principais razões para a criação do Curso de Bacharelado em Gestão de Agronegócios, em suas modalidades diurna e noturna, na UnB, bem como a manutenção, por mais de uma década do Mestrado em
Agronegócios na FAV/UnB. Por esse motivo, e buscando ampliar e divulgar os conhecimentos em torno
de sua temática e conceitos para a comunidade acadêmica interna e externa à Universidade é que se
idealizou a proposta dessa Jornada, que tende a acontecer anualmente por ocasião da Semana Universitária.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 18:15 às 20:45
Local: Auditório da Reitoria - 3º andar, Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 40

III Workshop de sanidade suinícola do Distrito Federal e entorno Peste Suína Clássica e Africana: ações do MAPA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Discutir temas de importância para sanidade dos rebanhos suinícolas do
DF e entorno e do Brasil e suas interações com a sanidade suinícola mundial.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:00 as 9:20
Local: Anfiteatro 9 - ICC SUL - Campus Darcy Ribeiro - Universidade de Brasília
Vagas: 220

III Workshop de sanidade suinícola do Distrito Federal e entorno Seneca vírus no Brasil e no Mundo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Discutir temas de importância para sanidade dos rebanhos suinícolas do
DF e entorno e do Brasil e suas interações com a sanidade suinícola mundial.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 9:20 as 10:40
Local: Anfiteatro 9 - ICC SUL - Campus Darcy Ribeiro - Universidade de Brasília
Vagas: 220

II Workshop de sanidade suinícola do Distrito Federal e entorno
Alternativas para redução do uso de antimicrobianos na suinocultura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Discutir temas de importância para sanidade dos rebanhos suinícolas do
DF e entorno e do Brasil e suas interações com a sanidade suinícola mundial com Simone Perecmanis.
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Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:40 as 12:00
Local: Anfiteatro 9 - ICC SUL - Campus Darcy Ribeiro - Universidade de Brasília
Vagas: 220

I Seminário de Bem-estar em Suinocultura do Distrito Federal e entorno
(BEASUI) - Bem-estar e ambiência na suinocultura moderna

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre “Bem-estar e ambiência na suinocultura moderna” com o
Prof. Dr. Iran José da Silva da ESALQ.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 15:20
Local: Anfiteatro 9 - ICC SUL - Campus Darcy Ribeiro - Universidade de Brasilia
Vagas: 70

I Seminário de Bem-estar em Suinocultura do Distrito Federal e entorno
(BEASUI) - Saúde única e o fomento ao bem-estar na suinocultura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre “Saúde única e o fomento ao bem-estar na suinocultura”
com a Dra. Charli Ludke da ABCS.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 16:40 às 18:00
Local: Anfiteatro 9 - ICC SUL - Campus Darcy Ribeiro - Universidade de Brasilia
Vagas: 70

I Seminário de Bem-estar em Suinocultura do Distrito Federal e entorno
(BEASUI) - Indicadores de bem-estar animal e sua aplicabilidade
na suinocultura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre “Indicadores de bem-estar animal e sua aplicabilidade na
suinocultura” com M.V. Juliana Ribas.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
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Horário: 15:20 às 16:40
Local: Anfiteatro 9 - ICC SUL - Campus Darcy Ribeiro - Universidade de Brasilia
Vagas: 70

Pós-colheita e Qualidade do Café

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Um minicurso com ênfase na área de colheita, pós-colheita e qualidade dos
grãos de café. Detalhar as etapas pelas quais o café é submetido e como cada processo influência na
qualidade final da bebida. Abordagem de assuntos como variedades do café, processamento para cafés
especiais, métodos de secagem, cuidados no terreiro de café, alternativas de armazenamento, classificação e análise sensorial de café.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 à 12:00/ 14:00 às 18:00
Local: Auditório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) - ICC Centro - Campus Darcy
Ribeiro
Vagas: 25

Potencialidades e fitotecnia da cultura do pequizeiro

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O seminário abordará diversos aspectos sobre a cultura do pequizeiro nos
Cerrados brasileiros, como aspectos econômicos, usos, integração com pecuária, potencialidades, exportação, propagação, manejo, pragas e doenças, colheita, processamento.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Auditório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV), Campus Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília
Vagas: 40

V Mesa Redonda Mulheres na Agropecuária

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A ação de extensão “Mulheres na Agropecuária” será em formato de mesa
redonda, onde as participantes atuarão de maneira efetiva na discussão trazendo suas experiências ou
a falta de experiência para dentro do debate. Será um evento destinado SOMENTE PARA MULHERES,
com a intenção que seja um evento periódico. A necessidade de abordar o tema Mulheres na Agropecuária foi levantado pelas estudantes da FAV, num momento que vai de encontro com o aumento da
participação da mulher no contexto rural.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
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Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Auditório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) - ICC Centro - Campus Darcy Ribeiro
Vagas: 50

Roda de Conversa: Saúde Mental no Mundo Universitário
e como promover a saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O ingresso na Universidade é caracterizado por mudanças significativas
e complexas na forma como o estudante pensa em diferentes áreas de suas vidas, podendo se desenvolver intelectualmente e pessoalmente. Trata-se de um marco na vida desse indivíduo, que acessa um
universo acadêmico com diversas normas, regras e pessoas desconhecidas. Essa nova realidade educacional implica na necessidade do estudante de desenvolver uma nova postura. Contudo, esse processo pode ser repleto de idealizações, ansiedade, conflitos e angústias. Os estudantes universitários são
vulneráveis ao sofrimento psíquico e desenvolvimento de doenças mentais devido a diversos fatores. É
nesse cenário que instrumentos de apoio se configuram como fundamentais para auxiliar os estudantes
a prosseguirem com suas atividades
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:00 à 12:00
Local: Sala BT168, ICC SUL, Campus Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília.
Vagas: 50

Fazenda Água Limpa e a Vitrine Viva: Alimento Saudável do Campo à Mesa II

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A criação e instalação do Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia
e Agricultura Orgânica da Universidade de Brasília (CVTUnB), em 2013, teve como objetivo a estruturação de um Centro de Excelência na geração e difusão de conhecimentos e tecnologias em Agroecologia
e Sistemas Orgânicos de Produção. Com sede na Fazenda Água Limpa, O CVTUnB é um espaço destinado ao desenvolvimento local, com a promoção e oferta de serviços e produtos voltados ao fortalecimento dos sistemas produtivos locais por meio da realização de atividades de pesquisa, ensino e extensão tecnológica. Nesta proposta, o CVTUnB deseja expor à comunidade interna e externa a produção de
alimentos saudáveis por meio da utilização de sistemas agroflorestais e sistemas orgânicos de cultivo.
Na oportunidade também serão discutidos temas relacionados às abelhas, ao uso racional dos recursos
naturais e à viabilidade técnica e econômica dos sistemas biodiversos
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 à 12:00
Local: Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Agricultura Orgânica da Universidade de Brasília (CVTUnB)
Vagas: 80
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INSTITUTO DE LETRAS (IL)
Jornada de Curso do IL

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Todos os semestres ao diversos cursos do Instituto de Letras promovem
suas Jornadas de Cursos, porém, em datas diferentes ao longo do semestre. Esta proposta tem por
objetivo reunir essas jornadas em uma única semana e, assim, propiciar aos alunos e professores do
Instituto de Letras uma visão ampla dos cursos, com atividades como palestras, oficinas e apresentações artísticas. Todas as atividades estarão concentradas no espaço do Instituto de Letras, ou seja,
Auditórios 1 e 2, módulos 4, 5 e 7.
Contato: il.cext@gmail.com ou (61) 3107-6802

Oficina de Jogos Pedagógicos de Histórias Indígenas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Brasil é o país da diversidade linguística e cultural. Nesse sentido, propomos a atividade de oficina de jogos pedagógicos de histórias indígenas por envolver (contação de
histórias antigas, produção, de máscaras de animais (maichitsa), músicas, grafismos, brincadeiras,
adivinhações e produção de jogos pedagógicos, a partir das histórias do Jovem Garça, do Jabuti e o
veado e a onça e o jacaré). Os jogos possibilitam aos estudantes assumir o lugar dos personagens das
histórias.. Nessa perspectiva, amparada pela Lei da Diversidade 11.645/2008 que trata da inclusão da
temática indígena e afro-brasileira no Ensino Fundamental e Médio nas escolas brasileiras propomos
esta atividade. A interação dos discentes com os esses novos saberes poderá contribuir com o trabalho
pedagógico desta escola com vista a minimizar os preconceitos à diversidade de povos indígenas.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019

Mostra Surdo Cinema: a Língua Brasileira de Sinais no cinema

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta proposta pretende apresentar a Língua de Sinais Brasileira como
língua que viabiliza a comunicação em quatro curtas-metragens criadas e dirigidas por Surdos, a saber:
Libras é Merda?”, dirigido por Johnanatan Albert (2019); “Não me toque” Dirigido por Pammelleye Katherinne (2019); “Corpo da Liberdade”, dirigido por Renata Rezende (2019); e Boneca de Sangue, dirigido por Luérgio de Sousa e Michelle Hitomi (2019). Os curtas-metragens forma produzidos pelo projeto
Surdo Cinema, projeto desenvolvido entre cineastas brasilienses, com parceria da Associação de Pais e
Amigos de Deficientes Auditivos-APADA.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A (4horas)
Dia: 24/09/2019
Horário:14:00 ás 18:00
Local: Auditório 1 do Instituto de Letras
Vagas: 120

III ENFOCO – Encontro de Formação
Continuada do Programa de Extensão UnB Idiomas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Evento anual vinculado ao PPE UnB idiomas destinado à reflexão sobre a
formação de professores de línguas, metodologias, material didático, avaliação, abordagens e temas
relacionados ao ensino, aprendizagem e aquisição de línguas.
Data de início: 26/09/2019
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Data término: 27/09/2019
Turma A (12horas)
Vagas: 120
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 ás 12:00
Local: Auditório 1 do Instituto de Letras
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Auditório 1 do Instituto de Letras
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:00 ás 12:00
Local: Auditório 1 do Instituto de Letras

A língua espanhola no seu “quadrado”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Em 2005 foi implementada a lei 11161/2005 que tornava a oferta da língua
espanhol obrigatória no ensino médio no Brasil. Com referida lei, foi garantido ao aluno brasileiro acesso à novas informações, ao mundo hispanofalante, ainda que não fosse perfeito, era um grande passo
para os brasileiros que estamos cercados de países hispanofalantes e que sofremos influência de suas
culturas o tempo todo. No entanto, em 2016, por meio da medida provisória 746/2016, a lei supracitada
foi revogada e foi dado aos estados e ao Distrito Federal autonomia para legislar mantendo ou não a
oferta da língua espanhola no currículo das escolas regulares. O ensino de língua estrangeira amplia
horizontes e traz temas relacionados à diversidade e tolerância; amplia a compreensão do mundo multifacetado e faz com que o indivíduo tenha mais ferramentas para interagir em diferentes culturas.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A (2 horas)
Dia: 27/09/2019
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: Auditório 1 do Instituto de Letras
Vagas: 100

XX aniversário do Programa Peses

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O programa Peses, criado pela professora Edna Gisela Pizarro, completa 20
anos em 2019. Trata-se de um programa de extensão que complementa a formação dos alunos de letras
espanhol da UnB, pois é neste programa que nossos alunos fazem seu estágio curricular.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A (2 horas)
Dia: 24/09/2019
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: Anfiteatro do módulo 6
Vagas: 100
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Turma B ( 2 horas)
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 ás 12:00
Local: Escola do GDF
Vagas: 100

Grupos de Pesquisa da Área do Espanhol

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Vários são os grupos de pesquisa dos professores do curso Letras Espanhol
da UnB. A ideia desta atividade é forncer informação aos alunos de Letras da UnB sobre os temas de
pesquisa de cada grupo.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A (2 horas)
Dia: 26/09/2019
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: Auditório 1 do Instituto de Letras
Vagas: 50

Migrações e fronteiras no Distrito Federal:
a integração linguística como garantia dos direitos humanos. Planos PIBIC

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O projeto de extensão “Migrações e fronteiras no Distrito Federal: a integração linguística como garantia dos direitos humanos” tem como principal objetivo realizar pesquisas
na área da sociolinguística, em especial nos domínios dos contatos de línguas, gênero e mobilidade em
contextos migratórios. Faz parte do grupo de pesquisa MOBILANG, liderado pela professora Sabine Gorovitz. Trata-se de prover um apoio linguístico à população imigrante e refugiada que chega ao Distrito
Federal em busca de melhores condições de vida. De fato, um dos principais obstáculos encontrados
por essa população, no momento de sua chegada e nos primeiros contatos com as entidades de assistência, é linguístico.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A (2 horas)
Dia: 23/09/2019
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: ANFITEATRO MÓDULO 6
Vagas: 40

La prosodia en la enseñanza de e/le:
desafíos y perspectivas en el arte de hablar”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Propomos um espaço de diálogo entre foneticistas da UnB, professores do
IFB, da SEDF da rede privada de ensino e alunos da graduação para discutir como estamos promovendo o ensino da prosódia da língua espanhola no contexto do Distrito Federal. Esta mesa redonda será
composta por professores de cada instituição (UnB, IFB), que irão relatar suas perspectivas e desafios
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ao ensinar a língua oral em seus contextos de ensino. Ao final da mesa redonda, se abrirá um momento
de interação com o público para que possam realizar suas perguntas e fazer suas colocações acerca do
tema em questão.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A (1h30m)
Dia: 26/09/2019
Horário: 21:15 ás 22:45
Local: Auditório 1 do Instituto de Letras
Vagas: 120

Atividades linguísticas lúdicas para trabalhar a
exposição e interação oral em língua espanhola

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesta proposta contempla-se a realização de atividades didáticas voltadas
para o desenvolvimento da oralidade, especialmente de desenvolvimento ou aquisição da fluência da
língua espanhola oral. O formato da ação é uma oficina com diversas atividades ministradas por um
grupo de alunos da licenciatura em Letras-Espanhol, que terão sido orientados previamente pela coordenadora da proposta.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A (2 horas)
Dia: 23/09/2019
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: Módulo 5 - Laboratório 07
Vagas: 20
Turma B (2 horas)
Dia: 25/09/2019
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: Módulo 5 - Laboratório 07
Vagas: 20

Exposição de pôster - PBSL

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta é exposição de pôster com apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos da disciplina Projeto: elaboração de Multimeios, bem como estudantes
extensionistas do curso de licenciatura em Letras Português do Brasil como Segunda Língua e de alunos
de pós-graduação da linha de pesquisa Léxico e Terminologia.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019

Como escrever história de transformação de vida?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta é apresentação de palestra organizada em dois momentos. No
primeiro momento, será apresentada palestra motivacional com vistas a expor as vantagens de estudar
em universidade pública. Desse modo, a coordenadora da proposta apontará os benefícios da formação acadêmica na UnB. No segundo momento, apresentará estrutura do texto dissertativo e modelo de
redação para que o público-alvo possa compreender o modo como devem escrever redação para serem
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aprovados no Enem.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A (3horas)
Dia: 27/09/2019
Horário: 09:00 ás 12:00
Local: Centro de Ensino Médio 02 do Gama
Vagas: 100

O Latim e o Pseudolatim em Harry Potter

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Emprego da língua latina clássica e de sua adaptação na literatura infanto-juvenil: questões linguísticas e questões estilístico-literárias na escolha do latim gramaticalmente
correto e o latim das formas inventadas.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma manhã
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:00
Local: Módulo 5 - Laboratório 05
Vagas: 30
Turma tarde
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00
Local: Módulo 5 - Laboratório 02
Vagas: 30

A prova de redação do ENEM e direitos humanos:
até onde viemos e para onde vamos?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este será um curso presencial de extensão, de natureza teórico-reflexiva,
com o objetivo de levar ao/à cursista a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre a prova de
redação do ENEM e de sua relação com os Direitos Humanos. O curso é voltado exclusivamente para
professoras/es e estudantes da rede pública de Ensino de Brasília e regiões administrativas. Será desenvolvido por meio de 01 (um) encontro com duração de 03 (três) horas. De caráter formativo, espera-se que o/a cursista possa compreender a motivação dos temas da prova de redação do ENEM como
lugar de reflexão sobre políticas públicas em direitos humanos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A (3horas)
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 ás 17:00
Local: Anfiteatro 04
Vagas: 200
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O Direito à Educação Superior no Brasil como um Direito Humano:
desafios e fortalecimento de agenda

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta será uma palestra presencial de extensão, de natureza teórico-reflexiva, com o objetivo de levar ao/à cursista a oportunidade de discutir o direito à educação superior no
Brasil como um direito humano. A discussão consistirá em uma comparação analítica entre a Constituição Federal brasileira e o Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC),
do sistema global de proteção aos direitos humanos e o Pacto de San José da Costa Rica, do sistema
regional de proteção aos direitos humanos.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A (2horas)
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Anfiteatro 04
Vagas: 200

GRAMATICOTECA: experiências para ensino de língua e literatura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A exposição Gramaticoteca reúne projetos, jogos e maquetes desenvolvidos pelos alunos da Universidade de Brasília para o ensino e experiência das propriedades linguísticas
das línguas naturais, por meio de materiais e jogos variados. Todos os jogos e projetos foram elaborados sob a coordenação e supervisão dos professores Eloisa Pilati e Alexandre Pilati.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019

III Seminário do COMPLETT: uso de corpora em pesquisas linguísticas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 1ª. Etapa: Duração: 1 hora Atividade: Mesa-redonda. Título: Recursos e aplicações de corpora em análises linguísticas no âmbito do COMPLETT Participantes: Elisa Duarte Teixeira, Thiago Blanch Pires, Carolina Pereira Barcellos e Flávia Cristina Cruz Lamberti Arraes. Descrição da
atividade: Cada professor fará uma breve apresentação de sua linha de pesquisa dentro do COMPLETT.
Logo após, será promovido um debate sobre as possibilidades de aplicação das ferramentas de corpora
em pesquisas de natureza linguística. 2ª. Etapa: Duração: 2 horas e 30 minutos Atividade: Seminários
de pesquisa Descrição da atividade: apresentação das pesquisas desenvolvidas pelos alunos bolsistas
PIBIC e voluntários. Cada aluno disporá entre 10 e 15 minutos para fazer sua apresentação. 3ª. Etapa:
Duração: 30 minutos Atividade: Sessão de perguntas Descrição da atividade: Será realizada uma sessão de perguntas e respostas, com a colaboração dos professores pesquisadores responsáveis.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A (4horas)
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Módulo 5 - Laboratório 02
Vagas: 25
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Workshop de Leitura das Obras Literárias de Autores Japoneses

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta ação de extensão propõe despertar aos participantes interesse à leitura das obras literárias japonesas. Pois, a leitura de literatura de outras nacionalidades poderá causar
desenvolvimento do senso crítico sobre uma estética diferenciada e com isso despertar formas outras
de ver e compreender o mundo. Além disso, possibilita discussões sobre os contextos históricos distintos, e as de multiculturas. Neste sentido, vemos esta ação como relevante para leitores de literatura
japonesa da comunidade, por ela favorecer um caminho de transformações em conjunto no modo de
refletir sobre algo já existente. Atividades que realizaremos no workshop: leitura (de uma parte do texto)
no coletivo com uso de ações dinâmicas (jogos teatrais e outros); somadas as reflexões sobre a estética
e o contexto histórico dos autores.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A ( 8 horas)
Vagas: 40
Dia: 23/09/2019
Horário: 18:30 ás 21:30
Local: Módulo 5 - Laboratório 05
Dia: 24/09/2019
Horário: 18:30 ás 21:30
Local: Módulo 5 - Laboratório 05

Uma Breve História da Língua Japonesa: Introdução à Linguística Histórica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Uma breve descrição da história da língua japonesa, com um panorama da
evolução conhecida da língua e o ensino de ferramentas para reconstrução para estágios mais distantes da língua.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A (6 horas)
Dia: 25/09/2019
Horário: 15:00 ás 21:30
Local: Auditório 1 do Instituto e Letras
Vagas: 40

Minicurso - Mulheres, literatura e resistência

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Levantar uma discussão sobre a posição da mulher na literatura, sobretudo
na literatura brasileira, abordando tanto a escrita de autoras mulheres quanto a de autores homens.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
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Turma A (8 horas)
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 ás 18:00
Local: Módulo 5 - Laboratório 02
Vagas: 50

Palestra: Dislexia e Transtorno de déficit de atenção
e seus impactos na vida escolar

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: dislexia e o transtorno de déficit de atenção atingem cerca de 10% da população escolar, com alguma superposição dada a frequência da comorbidade. Ambos os transtornos tem
impacto direto na vida escolar do portador; no entanto, a comunidade escolar (professores, diretores,
coordenadores pedagógicos) tem um conhecimento insuficiente sobre as causas e a sintomatologia de
qualquer deles. Por isso é importante disponibilizar os dados disponíveis para os profissionais da educação e engaja-los na tarefa de possibilitar que o aluno disléxico ou portador do transtorno de déficit de
atenção consiga ter uma vida escolar e um processos de aprendizagem com menos percalços.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A (1h30)
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 ás 15:30
Local: Auditório 1 do Instituto de Letras
Vagas: 120

Mostra do Curso Português - Bacharelado

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar para os estudantes o curso de Português - Bacharelado - e todas as possibilidades de extensão e pesquisa que o curso de Letras oferece.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A ( 2 horas)
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Anfiteatro do Módulo 6
Vagas: 80
Atividade 22

Literatura e Espiritualidade em diálogo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesta mesa redonda, serão apresentados trabalhos de pesquisa concluídos
ou em andamento que têm como origem o diálogo entre a literatura e as múltiplas formas de expressão
da relação entre o humano e o divino ou sagrado. Os trabalhos são desenvolvidos no âmbito do grupo
de pesquisa Literatura e Espiritualidade. A proposta é criar um diálogo entre diversas formas de abordar
essa relação
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Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A (3 horas)
Dia: 23/09/2019
Horário: 18:00 ás 21:00
Local: Auditório 1 do Instituto de Letras
Vagas: 60

Oficina de Projetos de Pesquisa em Estudos Literários

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Oficina de Projetos de Pesquisa em Estudos Literários é uma atividade
prática de escrita de projetos de pesquisa na área dos Estudos Literários. Para isso, serão mobilizados
conceitos básicos de metodologia científica, em sua aplicação à área da Literatura.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A (6 horas)
Vagas: 25
Dia: 24/09/2019
Horário:14:00 ás 16:00
Local: Laboratório de tradução módulo 4
Dia: 25/09/2019
Horário:14:00 ás 16:00
Local: Laboratório de tradução módulo 4
Dia: 26/09/2019
Horário:14:00 ás 16:00
Local: Laboratório de tradução módulo 4

III Jornada de Tradução Espanhol: Comemoração dos 10 Anos de Curso

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Em 2019, o Bacharelado em Letras Tradução Espanhol completa 10 anos.
Este evento comemorativo visa refletir acerca da primeira década do curso, bem como registrar as experiências vividas por professores e alunos ao longo desses anos, no âmbito da pesquisa, do ensino e da
extensão.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A (3 horas)
Dia: 26/09/2019
Horário: 19:00 ás 20:00
Local: Anfiteatro do módulo 6
Vagas: 80

Ciclo acadêmico: mostra de trabalhos
científicos do curso de Letras-Japonês
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de uma ação acadêmico-científica em que os estudantes do curso
de Letras-Japonês vão participar de “mostra científica” no formato de apresentação de banner/ pôster
dos trabalhos da área de cultura, literatura, ensino e aprendizagem e de formação continuada de professores, realizados na disciplina Trabalho de Conclusão do CursoTCC, nas atividades de extensão e no
Programa de Iniciação Científica.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 26/09/2019

Vivência do ciclo pedagógico:
aplicação de oficinas da cultura e da língua japonesa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de uma proposta de ação didático-pedagógica com finalidade de
proporcionar aos alunos do curso de LetrasJaponês, especificamente das disciplinas Estágio Supervisionado do Japonês 1; Estágio Supervisionado do Japonês 2 e da Metodologia da Língua Japonesa,
uma oportunidade oferecer de vivenciar a docência, utilizando métodos e técnicas diversificados para
ensino-aprendizagem da língua japonesa. Aplicação destas oficinas/workshop contribuirão para “ação-reflexão-ação” dos alunos do curso de Letras-Japonês As atividades propostas: · Workshop – oficinas
de língua e cultura japonesa: · Vídeo interativo · Kanji/shodou · Vestimenta: kimono/yukata · Gíria japonesa · Karaokê · Dias festivos e jogos interativos
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A ( 10 horas)
Dia: 26/09/2019
Horário: 19:00 ás 23:00
Local: Módulo 5 - Laboratórios 02 e 05
Vagas: 100

Vivência Do Ciclo Pedagógico: vias didático-pedagógicas do ensino de língua japonesa no Distrito Federal - CILS (Centro Interescolar de línguas de
Sobradinho) & Letras-Japonês (UnB)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de uma proposta de ação didático-pedagógico com finalidade de
proporcionar aos alunos do curso de LetrasJaponês, especificamente das disciplinas Estágio Supervisionado do Japonês 1; Estágio Supervisionado do Japonês 2 e da Metodologia da Língua Japonesa,
uma oportunidade de vivenciar a rotina escolar de uma ou mais escola da rede pública de ensino. E, ainda, oferecer oportunidades aos estudantes da UnB do curso de Letras Japonês a vivenciar e experienciar a docência, através de métodos e técnicas diversificados. As atividades propostas: · Visita técnica:
vivenciar as propostas pedagógicas da Escola Pública no CILS (proposta de ensinoaprendizagem da
escola; material didático; entre outros). · Observação das aulas do CILS. · Ação conjunta com os alunos
da UnB e com os alunos do CILS.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A (10 horas)
Dia: 24/09/2019
Horário:18:00 ás 22:00
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Local: CIL de Sobradinho
Vagas: 80

Tópicos da Argumentação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: aprimorar os mecanismos de produção de argumentos e verificar a aplicação da teoria sobre os tópicos argumentativos em propostas de vestibulares. a oficina é resultado do
projeto de iniciação científica “estudo e tradução dos tópicos, de cícero”, iniciada no ano anterior.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A (3 horas)
Vagas: 30
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 ás 15:30
Local: Módulo 5 - Laboratório 02
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 ás 15:30
Local: Módulo 5 - Laboratório 02

INSTITUTO DE PSICOLOGIA (IP)

Instituto de Psicologia - Semana Universitária

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Trata-se de proposta unificada dos Departamentos, dos Programas de Pós-Graduação, de Empresa Júnior e do Programa de Ensino Tutorial do Instituto de Psicologia, que trabalhará com diversas atividades e temas desenvolvidos pela Unidade em ensino, pesquisa e extensão.
CONTATO: (61) 3107-6824 / semuni.ip@gmail.com

Curso de capacitação em Neuroanatomia aplicada a Psicologia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Capacitação por meio de exposição teórica e prática baseada em exercícios oriundos de processos seletivos (concursos públicos) da organização e formação embrionária do
sistema nervoso; anatomia macroscópica do sistema nervoso periférico e central; estudo das estruturas
e funções do sistema nervoso periférico e central; conceitos básicos integrados sobre Neuroanatomia;
estudo da aplicação clínica e aplicações gerais na Psicologia. Ocorrerão três encontros presenciais nos
dias 23, 24 e 25 de setembro com duração de 2h mais 4h de atividade prática EAD por meio de uma
prova em caráter avaliativo para efeitos de certificação.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dias: 23/09/2019, 24/09/2019 e 25/09/2019
Horário: 14 às 16 horas
Local: Bsa Sul sala B1 26/13
Vagas: 50

Ciência e Pseudociência: Saiba a diferença
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Definir em quais pilares se sustenta o conhecimento científico é uma ação necessária. Usualmente se considera que o saber público da ciência está relacionado à compreensão sobre conceitos e ideias científicas. No entanto, a compreensão da maneira pela qual se adjetiva um conhecimento como
científico é necessária para uma visão efetiva e integrada sobre o que é ciência. Essa compreensão é fundamental para que as pessoas possam diferenciar o conhecimento que tenta se apresentar como científico, como
a pseudociência, daquele que de fato possui o predicado científico. A compreensão pública da ciência deve
ir além de um conjunto de conhecimentos, abarcando o modo de pensar científico. Essa atividade tem como
objetivo apresentar as noções do conhecimento científico para estudantes universitários e secundaristas.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 08h30min às 10h30min
Local: ICC Sul Anf 6
Vagas: 88

A publicação dos trabalhos científicos: como preparar um artigo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A publicação é a parte mais importante de um trabalho de pesquisa, pois,
permite compartilhar os resultados de um estudo, apresentando um nível adequado de qualidade como
publicação científica. No mundo contemporâneo, a produção acadêmica prevê publicações em revistas
internacionais e menos livros. Assim, publicação numa revista internacional oferece vantagens comparado a uma monografia. Pode ser publicada online, escrita em inglês, permitindo ser lida por pesquisadores em todo o mundo. Os livros são impressos, e, na maioria dos casos a sua difusão é mais limitada.
Nos processos seletivos, um artigo publicado em uma revista de nível A1 ou A2 tem um maior peso na
avaliação de uma inteira monografia. A importância em orientar ás/aos alunas/os, especialmente no
nível de pós-graduação, é direcionar seus próprios esforços ontológicos e analíticos para o universo
sempre mais amplo e diversificado das publicações científicas internacionais indexadas.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14 às 18 horas
Local: ICC Sul Anf 5
Vagas: 70
Turma B
Dia: 25/09/2019
Horário: 14 às 18 horas
Local: ICC Sul Anf 5
Vagas: 70

Gestão do Clima Organizacional: do diagnóstico à intervenção

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso a ser ministrado na temática de diagnóstico e estabelecimento
de estratégias de intervenção do clima organizacional. A importância da atividade deriva das demandas
relacionadas à gestão do clima, tendo em vista as suas consequências. Constata-se a necessidade de
atender demandas legais, feitas às instituições públicas, no que diz respeito à manutenção de ambientes de trabalho favoráveis ao bom desempenho do bem estar dos trabalhadores. Na iniciativa privada,
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é evidente a necessidade de propiciar um ambiente favorável à realização de atividades, de maneira
salutar. Assim, a gestão do clima é uma necessidade posta que inicia com o seu diagnóstico, mediante
o uso de ferramentas adequadas. Objetiva-se apresentar alguns aspectos centrais sobre a gestão do
clima, iniciando com a apropriada definição daquilo que se busca mapear. A seguir serão descritas as
estratégias de diagnóstico disponíveis e formas de utilização e, por fim, será apresentada uma metodologia de intervenção.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14 às 18 horas
Local: ICC Sul AT 092
Vagas: 35

Colóquio Desenvolvimento Humano e Ambiente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de conversa para expor, discutir e dialogar acerca de aspectos da
relação pessoa-ambiente ao longo do ciclo de vida, abrangendo desde a infância até o período de envelhecimento. Os expositores irão apresentar aspectos teóricometodológicos envolvidos em pesquisas e
intervenções no campo da psicologia ambiental em interface com teorias do desenvolvimento humano.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 10 às 12 horas
Local: ICC Sul AT 092
Vagas: 30

Trabalho, Risco de Adoecimento e Bem-Estar: A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) em Questão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O evento integra três tipos de atividades distintas e interdependentes: 1.
Relatos breves de pesquisas em andamento no Núcleo de Ergonomia da Atividade Cognição e Saúde
(ECoS) do Departamento de Psicologia de Social e do Trabalho; 2. Relatos de dois cases sobre Trabalho, Saúde e QVT; e 3. Roda de Conversa sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no setor público
brasileiro.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 08 às 12 horas
Local: ICC Sul Anf 5
Vagas: 66
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O procedimento “go-along” como
método de estudar a relação pessoa-ambiente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A mobilidade urbana é uma questão relacionada ao comportamento humano e ao contexto físico e social. As necessidades e desejos de chegar de maneira eficiente a um lugar
fazem as pessoas escolher um modal de deslocamento, por vezes independente das características do
ambiente físico e reais condições de opções de transporte. Em contrapartida, opções de transporte e
estrutura urbana obrigam os moradores de se valer de modalidades não sempre preferidas. A reciprocidade entre comportamento e disposição de um lado e do ambiente físico e social do outro, constitui o
cerne dos estudos da psicologia ambiental e urbana. Por meio de um estudo com método de go-along,
o presente estudo pretende demostrar a reciprocidade entre a estrutura urbana e o comportamento de
deslocamento cotidiano de moradores destes locais. Após, os alunos serão divididos em grupos e realizarão um percurso dentro da Universidade de Brasília captando imagens do trajeto. Posteriormente se
reunirão para discussão.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14 às 17 horas
Local: ICC Sul IP CSS - 009/46
Vagas: 30

Mobilidade Urbana Saudável – pesquisando necessidades

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade constitui uma continuidade da pesquisa transcultural sobre
Mobilidade Urbana Saudável que verificou a relação entre características ambientais e possibilidades
de mobilidade ativa (i.e., andar a pé e pedalar) em três vizinhanças de três cidades brasileiras e duas
vizinhanças de uma cidade britânica. Após apresentar um resumo dos resultados (aprox.. 30-45 min),
os participantes serão divididas em grupos de 4 – 5 participantes para discutir e propor soluções para
mobilidade urbana nos seus respectivos vizinhanças (aprox. 1 hora). Subsequentemente, os resultados
do grupos serão discutidos e sistematizados para possível submissão aos órgãos competentes do GDF.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 08 às 12 horas
Local: ICC Sul BT 006
Vagas: 60

Roda de conversa: Maternidade - desafios no ambiente universitário

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Convida-se público interno e externo para discutir os desafios de se maternar no ambiente universitário, visa-se angariar demandas e ideias de ações relativas à temática que
possam ser convertidas em intervenções e propostas de políticas públicas.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 27/09/2019
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Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 10h30min às 13 horas
Local: Praça ao lado do RU, próximo ao Banco do Brasil
Vagas: 60
Turma B
Dia: 27/09/2019
Horário: 14 horas às 16h30min
Local: Gramado atrás do ICC sul
Vagas: 60

Minicurso - Envelhecimento em um Brasil em transformação:
Atenção a aspectos sensoriais e cognitivos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O curso pretende apresentar aspectos da transformação demográfica, por
que passa o Brasil e caracterizar componentes importantes do envelhecimento humano, com ênfase em
mudanças de natureza cognitiva e perceptual que acompanham o envelhecimento usual, e possibilidades de manejo.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019, 25/09/2019 e 26/09/2019
Horário: 09 às 12 horas
Local: BSA Sul sala BT 34/10
Vagas: 50

I Fórum de Estudantes da Psicologia do Distrito Federal e Entorno

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Psicologia no Brasil está associada a uma forte tradição de movimentação
política, sobretudo no que tange à promoção dos Direitos Humanos. O coletivo “Psicologia UnB em movimento” organiza o I Fórum de Estudantes a fim de dar continuidade a um movimento de mobilização e
organização das estudantes em psicologia, convidando outros educandos de diferentes Universidades e
faculdades do Distrito Federal a participar dessa construção. O espaço se destina a dar lugar a um momento coletivo de decisão acerca do que as estudantes pensam, formulam e escrevem sobre suas formações – contando com grupos de trabalho temáticos e espaços auto-geridos. O intuito é realizar um produto contendo o resultado das discussões de forma sistematizada, a ser divulgado em tempo oportuno.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019, 25/09/2019 e 26/09/2019
Horário: 08 às 18 horas
Local: ICC Norte Anf 12
Vagas: 250
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Roda de Conversa sobre Tecnologia e Psicologia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O intuito da Roda de Conversa é debater sobre as possibilidades de atuação dos (as) futuros (as) profissionais de Psicologia frente aos avanços tecnológicos. Será realizada
uma contextualização com breves falas de psicólogos e estudantes que possuem experiência nesse
campo, seguido de um espaço para discussões.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 14 às 16 horas
Local: BSA Sul sala BT 11/13
Vagas: 70

Introdução à Programação para Ciências Humanas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O intuito do minicurso é oferecer uma base teórica e prática de programação de computadores para pessoas que possuem interesse na área. Em um primeiro momento haverá
uma aula expositiva sobre os princípios e a lógica de programação, usando a linguagem Python. Em um
segundo momento serão realizadas atividades práticas com problemas que fazem parte do cotidiano de
um profissional/estudante de Ciências Humanas.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 09 às 18 horas
Local: BSA Sul sala A1 16/30
Vagas: 60

Empreendedorismo Feminino

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será realizado um fórum sobre o tema “Empreendedorismo Feminino”,
aberto à comunidade interna e externa à Universidade. O diálogo será guiado e contará com duas convidadas, entre elas docentes e profissionais atuantes com o tema.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019
Horário: 14 às 18 horas
Local: ICC Sul IP CSS -009/46
Vagas: 50

Preparação para a aposentadoria

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Workshop sobre a preparação para a aposentadoria.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
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Dia: 26/09/2019
Horário: 14 às 16 horas
Local: ICC Sul IP CSS -009/40
Vagas: 50
Atividade 16

Mercado de Trabalho na Psicologia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade consiste na realização de um mapeamento de onde estão os
antigos membros da Empresa Júnior Praxis, visando trazer aos estudantes um maior conhecimento
acerca das oportunidades fornecidas pelo mercado.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14 às 16 horas
Local: ICC Sul IP CSS -009/39
Vagas: 50

Preparação para inserção no mercado de trabalho

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Treinamento e ensino de estratégias, visando à preparação a respeito de
algumas atividades para atuação e inserção nos processos seletivos e networking. Sendo dividido em
três turmas com temáticas diferentes, sendo elas: Turma A: Preparação para participação em dinâmicas de grupo realizadas em processos seletivos. Turma B: Preparação para participação de entrevistas
de processos seletivos. Turma C: Treinamento a respeito do LinkedIn e Elaboração de currículo. Público
alvo: servidores, alunos da UnB e comunidade externa.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 10 às 18 horas
Local: ICC Sul Anf 2
Vagas: 100

Pensando no seu Futuro:
O que deve ser considerado no momento de fazer sua escolha profissional

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Workshop sobre Orientação Profissional a ser realizada com estudantes do
Ensino Médio, onde será apresentado o que é a Orientação Profissional e sua importância no auxílio na
escolha da futuro profissão.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14 às 16 horas
Local: ICC Sul IP CSS -009/40
Vagas: 50
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Turma B
Dia: 24/09/2019
Horário: 14 às 16 horas
Local: ICC Sul IP CSS -009/40
Vagas: 50

Feedback: como melhorar a comunicação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Treinamento para aprimorar as formas de dar feedback em diferentes contextos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 16 às 18 horas
Local: ICC Sul IP CSS -009/40
Vagas: 50

A história de quem conta histórias: Inserção curricular
do projeto de extensão “Livros Abertos: Aqui Todos Contam”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Considerando a importância da inserção curricular da extensão, os integrantes do projeto Livros Abertos perceberam a importância de compartilhar com a sociedade e comunidade acadêmica os aprendizados e impactos positivos proporcionados pela experiência de participar
em projeto de extensão para sua formação profissional e pessoal. A proposta é disponibilizar ao público
conteúdo audiovisual sobre a experiência de cada mediador; o contato do público com a leitura dialógica por meio de rodas de leitura; e o conhecimento da história do projeto por meio de painel ilustrativo
integrado com atividade interativa.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 14 às 18 horas
Local: Auditório da Psicologia – AT 141

Rede de histórias: Livros abertos à crianças

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Convida-se público infantil interno e externo, de 5 a 8 anos, para desfrutar
do mundo das histórias numa parceria da Rede VOA com o Livros Abertos.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
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Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 15 às 16 horas
Local: Gramado atrás do ICC sul
Vagas: 10
Turma B
Dia: 24/09/2019
Horário: 14 às 15 horas
Local: Gramado atrás do ICC sul
Vagas: 10
Turma C
Dia: 27/09/2019
Horário: 16h30min às 17h30min
Local: Gramado atrás do ICC sul
Vagas: 10

Minicurso - Promovendo alterações de práticas culturais na escola: Por um
mundo mais “Nurturing” acolhedor e sustentável

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Minicurso tem como objetivo apresentar estratégias de alteração de
comportamentos sustentáveis do ponto de vista ambiental físico e das relações sociais no sistema
educacional. Isso implica em mudanças de valores e planejamento de estratégias de forma a espalhar o
efeito esperado com maior sustentabilidade, seja no uso de recursos naturais, seja nas relações sociais
mais amorosas. E ainda, visando mudanças internas e externas à escola.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019, 25/09/2019 e 26/09/2019
Horário: 14 às 17 horas
Local: IC Sul IP CSS -009/46
Vagas: 50

Psicologia Comunitária, Saúde Mental e Drogas:
possibilidades de compreensão e atuação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso que objetiva apresentar as contribuições da Psicologia Comunitária para compreensão e atuação do/no campo da saúde mental e álcool e outras drogas. Num primeiro momento, serão explicitados o histórico e pressupostos da Psicologia Comunitária, sobretudo a que
se desenvolve no contexto latino- americano. Posteriormente, será feita uma breve análise de conjuntura, voltada para as particularidades do campo da saúde mental e álcool e outras drogas. E, por fim, serão discutidas possibilidades, advindas da Psicologia Comunitária (e em diálogo com outras disciplinas
e campos do saber-fazer), para a compreensão e atuação dos fenômenos vinculados à saúde mental e
álcool e outras drogas.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
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Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 14 às 18 horas
Local: BSA Sul sala BT 41/10
Vagas: 50

Empreendedorismo Feminino: Como? Quem? Porquê?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre a realidade do Empreendedorismo feminino na atualidade,
trazendo para a discussão os motivos do empreender feminino e a realidade das mulheres que o compõe.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14 às 18 horas
Local: Auditório da Psicologia – AT 141
Vagas: 50

Minicurso - Corpo, sofrimento e sintoma na cultura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Parte 1: Introduzir, por meio dos referenciais teóricos-conceituais da psicanálise, a consideração de que o corpo é construído no laço social permeado pela cultura, diferindo
da concepção biológica pautada no determinismo natural. Apresentar formulações teóricas a partir de
casos clínicos clássicos da psicanálise, sobre a formação da imagem e sobre a incidência da linguagem/cultura no corpo. Parte 2: Abordar o sofrimento e o sintoma na cultura através da dor crônica e dos
distúrbios alimentares.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14 horas às 17h30min
Local: IP CSS - 009/34
Vagas: 30

Oficina de Relaxamento para Manejo do Estresse: Teoria e Prática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina tem por objetivo apresentar duas técnicas de relaxamento: respiração diafragmática e relaxamento muscular progressivo de Jacobson. Trata-se de uma atividade teórico-prática com exposição dialogada e vivência das técnicas em foco. Aspectos teóricos acerca do uso
dessas técnicas no manejo e enfrentamento do estresse serão apresentados. A oficina incluirá também
exercícios práticos para o treino de ambas as técnicas, conduzidos pelos facilitadores.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
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Horário: 16 às 18 horas
Local: IP CSS -009/40
Vagas: 28

Minicurso - Psicodinâmica do Trabalho Feminino

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso de psicodinâmica do trabalho feminino, onde será conceituado o
que é o trabalho feminino e as implicações psíquicas e sociais deste trabalho na contemporaneidade. A
partir deste conceito e sob a ótica da psicodinâmica do trabalho, serão abordados os seguintes tópicos:
inteligência no trabalho, subjetividade e trabalho, prazer e sofrimento, estratégias de defesa e cooperação, suicídio no trabalho e intervenções em psicodinâmica do trabalho.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 08 às 18 horas
Local: Auditório da Psicologia – AT 141
Vagas: 50

O sujeito à deriva: temporalidades, narrativas
e subjetivação na contemporaneidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Lançamento do livro “O sujeito à deriva: temporalidades, narrativas e subjetivação na contemporaneidade” (MORAES, 2019). Trata-se de lançamento de livro e de apresentação
oral dialogada, ministrada pela profa. Dra. Débora Ferreira Leite de Moraes. Pesquisadora colaboradora
plena do Programa de Pós-Graduação em Clínica e Cultura da UnB e professora da UDF. Graduação,
mestrado e doutorado pela USP. Pós-doutorado pela UnB. A palestra decorre de um recorte do livro, artigo intitulado “Tempo e trabalho na contemporaneidade: notas para uma agenda de pesquisa no campo
da psicanálise” que será publicado pela Revista Cadernos de Psicanálise em agosto/2019.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 16 horas às 17h30min
Local: Auditório da Psicologia – AT 141
Vagas: 60

O faz de conta deve prestar contas no neoliberalismo?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: No âmbito do mercado editorial para além dos livros de autoajuda no
campo nos negócios e da carreira, uma nova vertente, em termos de best sellers, tem sido destinada
às questões relativas à parentalidade e à indicação de modelos de pais e mães aptas para as exigências do século XXI. As indicações de “como fazer”, a prescrição de comportamentos e a promessa de
um investimento que recolheria seus derivativos no futuro de um “capital humano mirim” está em con178

sonância com a racionalidade neoliberal conforme entendida a partir de Foucault, Dardot e Laval. O
crescimento dos discursos-práticas pedagógicos tais como o coaching infantil em conjunto com a oferta
destes best sellers, indica a promoção de novos ideais, no campo do imaginário social, derivados de um
aparato normativo próprio da cultura contemporânea. Trata-se de uma palestra na interface entre os
campos da Psicanálise, da Educação e das Ciências Sociais.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 14 horas às 15h30min
Local: Auditório da Psicologia – AT 141
Vagas: 60

Considerações para uma formação política do psicanalista

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A palestra se inscreve na interface entre a psicanálise e as ciências sociais
e pretende interrogar sobre a formação do psicanalista para além do setting clínico tradicional. Uma
articulação entre competição, desempenho e “autocriação de si” alinhavada a uma crescente instrumentalização dos afetos e do outro, tem apontado para novos ideais no campo do imaginário social e
para consequências do ponto de vista da economia psíquica. Essas pistas serão seguidas neste debate
considerando que se os sintomas revelam os movimentos do desejo, se comprovam a atemporalidade
do inconsciente e a singularidade de cada narrativa, também, potencialmente, denunciam as contradições de cada tempo da cultura. Dessa perspectiva, o posicionamento ético do psicanalista é, incidentalmente, político.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019
Horário: 14 horas às 15h30min
Local: Auditório da Psicologia – AT 141
Vagas: 60

Avaliação Psicológica de Funções Cognitivas e da Personalidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina tem como objetivo apresentar a prática da avaliação psicológica
por meio de uma vivência que inclui a execução de tarefas experimentais e o uso de testes psicológicos.
Serão trabalhadas quatro funções cognitivas (memória operacional, inteligência, visuoconstrução e
velocidade de processamento) e um modelo de personalidade.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 14 às 17 horas
Local: ICC Sul IP CSS -009/39
Vagas: 40

O caminhar como prática estética do conhecimento de si e de mundo
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Considerando o “ato de deambular não só como uma ferramenta de configuração da paisagem, mas como uma forma autônoma de arte, um instrumento estético de conhecimento e de modificação física do espaço atravessado, que se transformem intervenção humana (Careri,
2013), propomos uma oficina de vivência estética de si e do mundo. A atividade de extensão é a realização de uma oficina intitulada Arte-Ps, com práticas sobre as formas de caminhar, pensar nas formas
pulsantes de como o entorno se comunica com o cidadão, sendo espectador, mas também espectautor
desse caminhar. Faremos uma atividade para aguçar a sensibilidade e a percepção da paisagem por
meio do ato de caminhar, o vagar vago, mas, conectando esse ato ao processo de autoconhecimento e
de conhecimento do mundo. A combinação oscilante do andar vago – “entre abandonar-se à beleza e
a viajar sem meta” – será um exercício sensorial e estético para dialogar com as dimensões oscilantes
expressas em outras estéticas.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 09 às 12 horas
Local: Sala Saltimbancos - IdA
Vagas: 25
Turma B
Dia: 26/09/2019
Horário: 09 às 12 horas
Local: Sala Saltimbancos - IdA
Vagas: 25

Descubra o seu ridículo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de um workshop que utilizará o corpo como recurso de vivência
simbólica de estados cômicos, ferramenta essencial para o palhaço enquanto ator social. Destaca-se
que a atividade não visa a formação de palhaço (baseada na linguagem artística), mas um trabalho que
possibilita um contato que busque acessar a dimensão do ridículo na vida cotidiana.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 14h30min às 18h30min
Local: Udefinho
Vagas: 15

Seminário “O olhar da Psicanálise na cultura brasileira”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta do seminário é apresentar uma discussão do olhar da Psicanálise
sobre questões atuais da cultura brasileira, como expressões de agressividade nas redes sociais digitais, o
entendimento de loucura no direito penal e aspectos raciais nas artes plásticas. Raça e gênero aparecem
como pontos marcantes na construção da sociedade atual e agregam elementos que refletem nos processos de violência, racismo e exclusão, nas redes sociais, no direito penal e até na arte brasileira.
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Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 09 às 12 horas
Local: ICC Sul IP CSS -009/46
Vagas: 40

Violência e desigualdade impactando a UnB:
composição de uma agenda de pesquisas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina será constituída por dois momentos. No primeiro será feita uma
análise da violência nas universidades do Brasil e do mundo; seus determinantes econômicos, sociais e
políticos. E se debaterá sobre a necessidade e as diferentes possibilidades de uma agenda de pesquisas
na área. Após a apresentação do conhecimento sistematizado sobre o tema será realizado um segundo
momento no qual se propõe uma participação de todos envolvidos na reflexão sobre o recrudescimento
da desigualdade social e as novas formas de exclusão, violência e seus impactos na UnB. O objetivo é
permitir uma escuta, trocas e reflexão crítica sobre a problemática, buscando construir coletivamente
uma agenda de pesquisas na área.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 15 às 18 horas
Local: BSA Sul BT11/10
Vagas: 60

Como lidar com as emoções?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Desde que nascemos já sentimos. Na escola aprendemos português, matemática e ciências, mas ninguém nos ensina como lidar com as nossas emoções. Essa oficina traz questões introdutórias à educação emocional: O que são as emoções? Pra que as sentimos? E mais importante, como lidar com elas? Ministrado pela Profa. Dra. Bianca Costa em parceria com o PET-Psicologia.
Eixo temático: Saúde, Esporte e Bem Viver na Comunidade: ações integrais de saúde e bem viver na comunidade, promoção da saúde, da qualidade de vida, e da funcionalidade em saúde. Formato: Oficina.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 14 às 18 horas
Local: ICC Sul IP CSS -009/34
Vagas: 50

O desenvolvimento global e inclusão educacional de crianças na primeira
infância com indicadores de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
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e Deficiência Intelectual (DI)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atualmente entende-se que a detecção precoce de indicadores de TEA e DI,
e uma intervenção adequada com essas crianças podem contribuir para um melhor prognóstico e maiores possibilidades de inclusão destas nos diferentes contextos sociais. A Psicologia do desenvolvimento
tem um papel fundamental na construção de conhecimento nessa área, bem como na luta pela inclusão de pessoas com deficiência. Assim, por meio desse workshop pretende-se discutir e compartilhar
experiências relacionadas ao desenvolvimento global dessas crianças e como podemos contribuir com
a inclusão educacional já na primeira infância, sob a ótica da Psicologia sócio histórica. Utilizaremos estratégias didáticas de trabalho em equipe, articulando conhecimentos teóricos e práticos, circunscritos
aspectos relacionados com essa temática, tais como desenvolvimento humano, família, escola, mediação, entre outros.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019
Horário: 14 horas às 17h30min
Local: ICC Sul IP CSS -009/40
Vagas: 40

O teatro e os livros para com bebês:
a relação entre adultos e bebês através da aventura estética

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A especificidade do teatro para bebês está em ser para e com os bebês.
“Com” porque é a partir dos bebês, de uma aproximação do seu universo particular, da articulação de
conhecimentos de diversas áreas, que se cria um teatro para bebês com profundo respeito a essa fase
da vida. “Para”, porque a intenção é o encontro com os bebês, desde o treinamento até a apresentação.
Adultos que têm por intenção se comunicar poeticamente com os bebês através do teatro ou dos livros,
não o conseguiriam se continuassem a se relacionar a partir dos pontos de vista “adultocêntricos”. A
referida oficina propõe além da apresentação teórica sobre o teatro e os livros para com bebês, experiências que estimulem a escuta e a alteridade de adultos para com pessoas que ainda não dominam a
linguagem falada: os bebês.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 14h30min às 17 horas
Local: ICC BT 006
Vagas: 20

Simpósio de mobilidade ativa em cidades iniciantes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Discussão acadêmico cientifica sobre padrões de comportamento em
mobilidade em Brasília e Campus Darcy Ribeiro. Cujo enfoque será atribuído ao olhar acadêmica e da
gestão de governo do DF (Secretária de Mobilidade).
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
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Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 08h30min às 12h30min
Local: ICC Norte Anf 11
Vagas: 120

Oficina de gamificação de sistemas de RH

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesta oficina de co-criação, Ludymila Pimenta, mestre em Psicologia e
fundadora do RHLab, ensinará os conceitos básicos e os primeiros passos para a concepção de uma
solução em RH centrada nas necessidades e motivações do indivíduo. A partir disso e com a ajuda de
mentores, os(as) participantes utilizarão a metodologia de design para conceber, prototipar e testar um
sistema projetado in loco. Essa atividade visa a integração de diferentes habilidades e abordagens para
a solução de problemas complexos. A oficina durará dois dias: Dia 1. Introdução do problema e esboço
da solução Dia 2. Produção do artefato e teste da solução
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019 e 27/09/2019
Horário: 10 às 18 horas
Local: IP CSS - 009/34
Vagas: 22
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INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (IREL)
IREL na semana universitária 2019

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: O propósito da ação do IREL é congregar uma série de discussões que conectam o internacional, o global e o local em diversas perspectivas a partir de um olhar multidisciplinar
sobre Relações Internacionais, baseado em princípios como a solidariedade. Visando debater sobre a
diversidade na política, a construção de confiança a respeito da agenda 2030, sobre políticas públicas
no ensino de gênero e raça e juventudes e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Contato: semanauniversitariairel@gmail.com ou (61) 3107 3633

Minicurso Políticas Públicas e Mainstreaming de Gênero e Raça

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Pretende-se fazer uma capacitação dos participantes em relação à formulação, implementação e avaliação de Políticas Públicas quanto aos direitos das mulheres a partir
da perspectiva do Mainstreaming de Gênero e de Raça–um método reconhecido pelas Nações Unidas
como o mais adequado para o assunto.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: 23/09/2019
Horário: 18:00 às 20:00
Local: IREL
Vagas: 50
Turma Única
Dia: 24/09/2019
Horário: 18:00 às 20:00
Local: IREL
Vagas: 50
Turma Única
Dia: 25/09/2019
Horário: 18:00 às 20:00
Local: IREL
Vagas: 50

Juventude e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A ação constitui em uma roda de conversa com lideranças jovens visando
enfatizar a importância da juventude no que diz respeito à promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019

Turma Única
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Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: IREL
Vagas: 50

Roda de Conversa sobre Diversidade na Política

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de conversa mediada por mulheres não brancas e/ou LGBT que estão
inseridas na política, com o intuito de discutir como o aspecto de gênero, racial e a sexualidade/identidade de gênero pode afetar a experiência nos ambientes políticos.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma Única
Dia: 26/09/2019
Horário: 16:00 às 18:00
Local: IREL
Vagas: 40

Construindo confiança na Agenda 2030: perspectivas sobre indicadores e
análises baseadas em evidências sobre os ODS

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Considerando um contexto nacional e internacional de recrudescimento
do conservadorismo dentro da sociedade da informação no século 21, percebe-se na atualidade como
questão chave as dúvidas levantadas sobre a legitimidade do conhecimento cientifico como produtor de
respostas aos problemas e dilemas sociais. Dúvidas e questionamentos, ancorados em sentimentos de
desconfiança e ceticismo, sobre a Agenda 2030 e os ODS, ao mesmo tempo em que alimentam processos políticos de reafirmação de relevância, instigam aproveitar ataques à legitimidade da agenda como
oportunidades para se valorizar a ciência e as análises baseadas em evidências como forças poderosas
de transformação social. Esta mesa tem por objetivo discutir as diferentes perspectivas sobre indicadores e análises baseadas em evidências sobre os ODS como mecanismos de construção de confiança
sobre a Agenda 2030 no Brasil.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma Única
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 às 13:00
Local:Auditório IPOL/IREL
Vagas: 60
Atividade 5
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II Edição do Colóquio Solidário do IREL

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Evento em que alunos da graduação e da pós-graduação apresentam as
suas pesquisas conjuntamente. Paralelamente, à semelhança do que foi feito na Edição I do Colóquio
em 2016, a “taxa” de participação no colóquio é 1 kg de comida não perecível. As doações serão encaminhas a creches carenciadas no DF. Em 2016, a resposta à iniciativa foi muito boa e foram arrecadados 120 kg em comida e fraldas.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma Única
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:30 às 18:30
Local: IREL/IPOL
Vagas: 146

AMUN Kids e PODS - Como mudar o mundo por meio da alegria?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Parceria entre o AMUN Kids e o projeto Palhaçaria pelos ODS (ODS), com
o intuito de aproximar a Universidade da sociedade civil e reafirmar o compromisso do AMUN Kids com
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS). O evento consistirá em trazer um grupo de crianças da escola contemplada pelo AMUN Kids
para “Um Dia na Universidade”, em que eles irão conhecer o Instituto de Relações Internacionais e com
o auxílio e parceria do PODS, participarão de uma oficina intitulada “O mundo em que vivemos e como
poemos melhorá-lo?”. Nessa oficina, que será tocada pelo PODS de forma bem lúdica e divertida, eles
irão aprender sobre o mundo em que vivem e serão introduzidos aos ODS como uma forma de melhorar
a realidade do mesmo. O evento será organizado pela coordenação do AMUN Kids e terá como apoio os
voluntários do projeto, bem como os convidados do PODS.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Áreas externas do IREL
Vagas: 90

A cooperação para o desenvolvimento internacional
na atual conjuntura política brasileira: Perspectivas e desafios
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Curso de extensão no qual serão apresentados e discutidos resultados de
pesquisas em andamento sobre a atuação do governo federal brasileiro na cooperação para o desenvolvimento internacional desde 2005. O propósito do curso será apresentar o fenômeno da cooperação
para o desenvolvimento internacional à luz da atual conjuntura política brasileira e formular análises
sobre suas perspectivas e desafios. O curso será ofertado por representantes do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), instituição responsável pela coordenação das pesquisas no Brasil, em parceria com representantes do Núcleo de Cooperação Internacional de Brasília, composto por integrantes
de instituições que apoiam as pesquisas desde então, dentre elas o próprio IPEA, a Universidade de Bra188

sília (UnB), a Universidade Católica de Brasília (UCB), agências de desenvolvimento inter nacional, organizações internacionais do sistema Nações Unidas, e outras instituições do governo federal brasileiro.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma Única
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 às 13:00
Local: Auditório IREL
Vagas: 50
Turma Única
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 às 13:00
Local: Auditório IREL
Vagas: 50
Turma Única
Dia: 24/09/2019
Horário: 09:00 às 13:00
Local: Auditório IREL
Vagas: 50
Turma Única
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 às 13:00
Local: Auditório IREL
Vagas: 50
Turma Única
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 às 13:00
Local: Auditório IREL
Vagas: 50
Turma Única
Dia: 27/09/2019
Horário: 09:00 às 13:00
Local: Auditório IREL
Vagas: 50

Feira de Troca de livros solidária do IREL

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Evento em que alunos, professores e funcionários da Unb podem trocar os
seus livros usados. Serão aceitos livros acadêmicos, infantis e juvenis, de ficção e de culinária. A “taxa”
de participação na feira é 1kg de comida não perecível. As doações serão encaminhas a creches carenciadas no DF.
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Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma Única
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:30 às 18:00
Local: IREL/IPOL
Vagas: Aberto

Congresso de Segurança Internacional

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Internacional (GEPSI-UnB)
do Instituto de Relações Internacionais da UnB busca congregar seus pesquisadores da graduação e
pós-graduação e demais discentes do Instituto de Relações Internacionais para apresentar à comunidade acadêmica os trabalhos (análises, artigos, iniciação científica, monografias, dissertações e teses) na
área de Defesa Nacional e Segurança Internacional. O Congresso contará com 4 mesas e um workshop
de metodologia em Segurança Internacional. Uma mesa será sobre trabalhos sobre o Entorno Estratégico Brasileiro, a outra mesa será sobre Conflitividade e Estudos para Paz na Contemporaneidade, a outra
será sobre Geopolítica e Políticas de Defesa e uma última mesa será sobre uma temática comum que
congregue trabalhos de discentes que não sejam membros do grupo de pesquisa. O Workshop visará
discutir a metodologia e a produção acadêmica no campo no Brasil e no Mundo.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma Única
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: Sala de Multiuso do IREL
Vagas: 100
Turma Única
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: Sala de Multiuso do IREL
Vagas: 100
Turma Única
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: Sala de Multiuso do IREL
Vagas: 100
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BIBLIOTECA CENTRAL (BCE)
Semana Universitária BCE

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A Biblioteca Central da UnB oferece na Semana universitária atividades em
várias áreas do conhecimento.

Planejamento e implantação de bibliotecas digitais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O curso pretende trazer aos alunos uma visão geral do planejamento, criação e gestão de bibliotecas digitais. Além disso será dada aula prática utilizando software de gestão de
repositórios.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8h30 as 12h30
Local: LAD 1
Vagas: 20

O compartilhamento de dados de pesquisa em Repositórios Digitais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar o atual cenário de compartilhamento de dados de pesquisa na
América Latina em repositórios digitais destacando os seus níveis e particularidades em diferentes áreas do conhecimento. Neste contexto, também serão elencadas e mensuradas as características e contribuições desses repositórios de dados para o desenvolvimento da Ciência Aberta na América Latina.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14h00 as 16h00
Local: Sala 148 - BCE
Vagas:40

Critérios gerais de avaliação de periódicos científicos pela Qualis CAPES

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar os critérios gerais de avaliação de periódicos científicos pela
Qualis CAPES considerando áreas ligadas a programas de pós-graduação da UnB, estes critérios são
resultados de pesquisa realizada em 43 das 49 áreas de avaliação. Vamos descrever algumas características básicas das principais áreas, falar a respeito da estratificação dos periódicos e como fazer
buscas na Plataforma Sucupira.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10h00 as 12h00
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Local: Auditório Cassiano Nunes – subsolo BCE
Vagas: 30

Inclusão informacional e pessoas com deficiência visual

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A ação proposta visa discutir temas relacionados à inclusão social de pessoas com deficiência visual e, além disso, divulgar produtos e serviços de informação destinados a esta
comunidade.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 10h00 as 12h00
Local: Auditório Cassiano Nunes – subsolo BCE
Vagas: 20

Como lidar com pessoas com deficiência visual

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A ação proposta visa levar informações à comunidade acadêmica da UnB
sobre a convivência com pessoas com deficiência visual, através de uma dinâmica apresentada pelas
professoras.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14h00 as 16h00
Local: Auditório Cassiano Nunes – subsolo BCE
Vagas: 30

Curso do OJS (Open Journal System)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A ação proposta visa proporcionar a comunidade acadêmica, editores e
profissionais ligados à publicação de periódicos eletrônicos da UnB, informações sobre o uso do software OJS (Open Journal System), contribuindo para criação, desenvolvimento e visibilidade das revistas
institucionais na Universidade de Brasília.
Data de início: 06/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 09h00 as 17h00
Local: LAD 1 - BCE
Vagas: 20
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Minicurso de aquarela

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensinar técnicas básicas de pintura em aquarela
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: de 23 a 25 de setembro de 2019
Horário: 10h00 as 13h00
Local: Espaço POP, BCE-UnB
Vagas: 12

Minicurso de Lettering

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Introdução ao lettering, materiais, anatomia das letras, efeitos e texturas.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 10h00 as 13h00
Local: Espaço POP, BCE-UnB
Vagas: 12

Introdução ao xadrez

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Regras, movimentos e técnicas básicas do xadrez
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: de 23 a 25 de setembro de 2019
Horário: 14h00 as 16h00
Local: Espaço POP,BCE-UnB
Vagas: 24

Torneio de xadrez

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Disputa entre os participantes para testar as habilidades nesse jogo.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: de 23 a 25 de setembro de 2019
Horário:16h00 as 19h00
Local: Espaço POP,BCE-UnB
Vagas:24
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Panorama geral das HQs

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: História das HQs no Brasil e no mundo, tipos, formatos e temas.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 09h00 as 12h00
Local: Espaço POP, BCE-UnB
Vagas: 12

Introdução ao RPG

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Tipos, sistemas e regras básicas do jogo RPG.
Data de início: 27/09/2019
Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14h00 as 16h00
Local: Espaço POP, BCE-UnB
Vagas: 12

Exposição de cultura POP independente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição de ilustrações, quadrinhos, camisetas, posters, bonecos, jogos e
outros itens produzidos por artistas independentes da cidade.
Data de início: 23/09/2019
Data término : 27/09/2019
Turma 1
Dia: de 23 a 27 de setembro de 2019
Horário: 08h00 as 20h00
Local: Hall do subsolo, BCE-UnB
Vagas: 12

Fórum “tirinhas”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Utilizar o acervo de tirinhas do Espaço POP para propor debates entre os
participantes.
Data de início: 26/09/2019
Data término : 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 11h00 as 13h00
Local: Espaço POP, BCE-UnB
Vagas: 12
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Introdução aos boardgames

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação dos tipos de jogos de tabuleiro, sistemas e formatos Data de
início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: de 24 a 26 de setembro de 2019
Horário: 14h00 as 16h00
Local: Espaço POP, BCE-UnB
Vagas: 24

Torneio de boardgames

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Disputa entre os participantes em diferentes jogos do acervo do Espaço
POP: Catan, Coup, Ticket to Ride, Carcassonne
Data de início: 23/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: de 23 a 26 de setembro de 2019
Horário: 16h00 as 19h00
Local: Espaço POP, BCE-UnB
Vagas: 24

Oficina de tirinhas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Técnicas básicas, elementos, formato e narrativa gráfica
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 08h00 as 11h00
Local: Espaço POP, BCE-UnB
Vagas: 12

Mesas de RPG

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mestres abrirão mesas do tipo “one-shot” (jogo que inicia e termina no mesmo dia) para os participantes jogarem.
Data de início 27/09/2019
Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 16h00 as 19h00
Local: Espaço POP, BCE-UnB
Vagas: 12
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Bases de dados e serviço de referência para bibliotecários

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: apresentação do serviço de referência da BCE (funcionamento, estatísticas, serviços) e como atender pesquisa em bases de dados.
Data de início 24/09/2019
Data término 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 12h00 as 15h00
Local: LAD 1 - BCE
Vagas: 50

Criação e gestão de clubes de leitura em bibliotecas:
você já leu um livro esse mês?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Criação e gestão de clubes de leitura em bibliotecas: você já leu um livro
esse mês?
Data de início 23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10h00 as 12h00
Local: Sala de treinamento BCE, 1º subsolo
Vagas: 30

Histórias em quadrinhos: formatos e gestão de coleções

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Histórico das histórias em quadrinhos e formato de publicação no Brasil e
no mundo; noções de conservação e organização de coleções de HQ.
Data de início 24/09/2019
Data término 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 09h00 as 12h00
Local: Sala de treinamento BCE

História e conservação de suportes de som: Vinil, CDs, Fitas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação da história da gravação de som, seus suportes e noções básicas de conservação e acomodação deste tipo de material.
Data de início 23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 12h00 as 140hh
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Local: LAD1 BCE
Vagas: 50

Oficina de localização de livros na estante

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de uma oficina educativa com a finalidade de ensinar aos usuários
como encontrar os documentos no acervo da BCE
Data de início 26/09/2019
Data término 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário:14h00 as 16h00
Local: Auditório BCE
Vagas: 75

ABNT para padronização de trabalhos acadêmicos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: No Brasil, os parâmetros que determinam a padronização de textos acadêmicos são definidos através de Normas Técnicas (NT), produzidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Sendo necessário a comunidade científica presente na Universidade de Brasília estar
apta a utilizar as especificações para escrita de trabalhos acadêmicos e demais documentos científicos
indicados pela ABNT. Para o desenvolvimento de competências que promovam a adoção dos critérios
da escrita científica a oficina abordará seguintes NTs da ABNT: ABNT NBR 10520:2002 - Informação e
documentação - Citações em documentos - Apresentação; ABNT NBR 6023:2002 - Informação e documentação - Referências - Elaboração; ABNT NBR 14724:2011 - Informação e documentação - Trabalhos
acadêmicos - Apresentação;
Data de início 27/09/2019
Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 10h00 as 12h00
Local: LAD 1 - BCE
Vagas: 40

Currículo Lattes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Plataforma Lattes, mantida pelo CNPq, integra currículos de vários
pesquisadores, profissionais da área de educação e estudantes no Brasil. Por meio da padronização e
disponibilização dos currículos, tem como objetivo fomentar ações de incentivo à pesquisa em instituições de pesquisa e de ensino. Para que os estudantes compreendam o funcionamento e saibam utilizar
a plataforma para alimentação de seus currículos a oficina proposta abordará os seguintes temas: 1 – O
que é o Currículo Lattes e qual o contexto da plataforma no Brasil; 2 – Quem utiliza a plataforma; 3 –
Como localizar um currículo; 4 – Como criar um currículo Lattes; 5 – Como atualizar as informações de
meu currículo.
Data de início 23/09/2019
Data término 23/09/2019
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Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10h00 as 12h00
Local: LAD 1 – BCE
Vagas: 60

Como fazer artigos científicos segundo as normas da ABNT

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: apresenta como fazer artigos científicos segundo a normas da ABNT
6022/18; orientações gerais sobre escrita científica. Objetivo: capacitar alunos e professores para formatar e escrever artigos segundo as normas e regras da ABNT.
Data de início 27/09/2019
Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 08h00 as 10h00
Local: LAD 1 - BCE
Vagas: 30

Indicadores de impacto científico

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: apresenta o conceito de índices de citação e sua importância para a elaboração dos indicadores de qualidade, como o Fator de Impacto e Índice H. Demonstra a forma de
obtenção de tais indicadores e sua aplicação para avaliação da produção científica. Objetivo: capacitar
alunos e professores na obtenção e aplicação de indicadores de impacto científico.
Data de início 24/09/2019
Data término 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10h00 as 12h00
Local: LAD 1 BCE
Vagas: 30

Pesquisa em bases de dados para o público acadêmico externo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: apresentar metodologia básica de levantamento bibliográfico e fontes de
informação abertas e restritas
Data de início 23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14h00 as 16h00
Local: LAD 1 - BCE
Vagas: 50
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Propriedade Intelectual (patentes)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: apresentar o conceito de propriedade intelectual, suas categorias e como
solicitar registro; apresentar as ferramentas disponíveis para busca de itens registrados. Objetivo:
capacitar alunos e professores na importância de registrar uma propriedade intelectual – cursos afins:
cursos técnicos, engenharias, ecologia, meio ambiente, direito, farmacologia, química, administração,
biblioteconomia, entre outros.
Data de início 27/09/2019
Data término 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14h00 as 16h00
Local: LAD 1 – BCE
Vagas: 30

Gestão de mídias sociais em bibliotecas universitárias

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar a outras Instituições, estudantes e profissionais interessados o
processo de gestão das mídias sociais utilizado pela BCE/UnB na comunicação com os (as) usuários (as).
Data de início 26/09/2019
Data término 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10h00 as 12h00
Local: Sala de treinamento – 148 (subsolo da BCE)
Vagas: 30

Treinamento ABNT

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: apresentar as normas da ABNT voltadas à confecção de trabalhos acadêmicos; ensinar técnicas de confecção de citações; apresentar técnicas e locais de consulta para confecção de referências; apresentar elementos essenciais e complementares que compõem a estrutura de
um trabalho acadêmico
Data de início 23/09/2019
Data término 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10h00 as 11h30
Local: LAD 1 - BCE
Vagas: LAD 1 - BCE
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Visita orientada à BCE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação da BCE mostrando sua estrutura, história e serviços. Passeio
pelos setores (quando possível).
Data de início 25/09/2019
Data término 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14h00 as 16h00
Local: LAD 1 - BCE
Vagas: 50

Visita orientada ao setor de Coleções Especiais e Obras Raras da BCE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação do Setor Coleções Especiais e das Obras Raras da BCE por
meio de apresentação PREZI, e mostra de itens das coleções
Data de início 23/09/2019
Data término 26/09/2019
Turma 1
Dia: de 23 a 26 de setembro de 2019
Horário: 10h00 as 12h00
Local: Auditório Cassiano Nunes, Sala de Videoconferência da BCE e Setor de Obras Raras
Vagas: 50

Visita orientada BCE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: apresentar os serviços oferecidos, breve histórico e papel do bibliotecário
na UnB; noções gerais sobre a Biblioteca
Data de início 24/09/2019
Data término 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08h30 as 10h00
Local: LAD 1 - BCE
Vagas: 40

Workshop Organização da informação pessoal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Em um mundo com tanta informação, é fundamental se organizar. O curso
apresentará técnicas e ferramentas para uma organização pessoal eficiente, demonstrando formas de
gerenciar compromissos (Google Agenda), notas (Evernote) e tarefas (Todoist).
Data de início 25/09/2019
Data término 25/09/2019
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Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14h00 as 16h00
Local: Auditório - BCE
Vagas: 25

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (IB)
Semana Universitária 2019 - Instituto de Ciências Biológicas

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Divulgar algumas das atividades de extensão do IB, assim como ampliar a
participação dos docentes e alunos nestas atividades
CONTATO: semuni.ib@gmail.com

A Arte de Viver em Paz

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina sensibiliza todos aqueles que desejam encontrar, de modo vivencial, a paz consigo mesmos (na dimensão do corpo, das emoções e da mente); a paz com os outros (na
economia, na sociedade e na cultura); e a paz com o meio ambiente (nos planos da matéria, da vida e
da informação). Desperta-se, com isso, a ecologia interior, a ecologia social e a ecologia ambiental.
DATA DE INÍCIO: 24 de setembro
DATA DE TÉRMINO: 26 de setembro
Turma Única
Dia: 24, 25 e 26 de setembro - De terça à quinta.
Horário: 19h às 22h30.
Local: BSA S A1 16/22
Vagas: 110

Exposição “A Ilustração Científica no IB e o Cerrado”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição de 20 pranchas de Ilustração Científica, produzidas pelos alunos
e que fazem parte da coleção de Ilustração Científica do Instituto de Ciências Biológicas. Todas as espécies ilustradas pertencem ao Bioma Cerrado.
DATA DE INÍCIO: 23/09/2019.
DATA DE TÉRMINO: 27/09/2019.
Horário: 08h às 18h.
Local: Hall dos Auditórios - Pred. Administrativo do IB

Exposição “Fitopatologia na Praça”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição das atividades realizadas no Departamento de Fitopatologia.
DATA: 26 de setembro.
Horário: 10h às 18h.
Local: Entrada ICC Norte
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Bio na Rua

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição sobre alguns aspectos da biodiversidade do cerrado. Objetivo: O
intuito principal da exposição é contribuir para a sensibilização de estudantes e da população em geral
para a conservação da biodiversidade (“conservação da natureza”) através da consciência ou ética ecológica, bem como divulgar a Biologia como ciência. Os objetivos específicos seriam (a) mostrar alguns
dos objetos de estudo dos biólogos, (b) expor representantes da diversidade de organismos do cerrado.
DATA: 26 de setembro
HORÁRIO: 10h às 16h.
LOCAL: Entrada do ICC norte.

Minicurso “Controle químico de doenças”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre formas e produtos químicos utilizado para controle de doenças.
DATA: 25 de Setembro - Quarta-feira
HORÁRIO: 08h às 12h.
LOCAL: Laboratório de Fitopatologia - FIT/IB
Vagas: 35

Minicurso “Diagnose de Doenças de Plantas”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre diagnose das principais doenças
DATA: 24 de setembro - Terça-feira
HORÁRIO: 08h às 12h.
LOCAL: Laboratório de Fitopatologia - FIT/IB
Vagas: 35

Minicurso “Diagnose de Doenças em Viveiros Florestais”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre as principais doenças que ocorrem em viveiros florestais.
DATA: 23 de setembro - Segunda-feira
HORÁRIO: 08h às 12h.
LOCAL: Laboratório de Fitopatologia - FIT/IB
Vagas: 35

Minicurso “Drones e sua aplicação na Fitopatologia”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre avaliação e detecção de doenças em campo.
DATA: 24 de setembro - Terça-feira
HORÁRIO: 14h às 18h.
LOCAL: Laboratório de Fitopatologia - FIT/IB
Vagas: 35
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Minicurso “Técnicas experimentais fisiológicas
para a determinação do estresse em planta”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre como as técnicas fisiológicas podem agregar na avaliação
do progresso da doença em plantas.
DATA: 25 de setembro - Quarta-feira
HORÁRIO: 14h às 18h.
LOCAL: Laboratório de Fitopatologia - FIT/IB
Vagas: 35

Minicurso “Diagnose de Doenças na Pós-Colheita”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre diagnose das principais doenças na Pós-colheita.
DATA: 23 de setembro - Segunda-feira
HORÁRIO: 08h às 12h.
LOCAL: Laboratório de Fitopatologia - FIT/IB
Vagas: 35

Minicurso “Proteômica aplicado a Fitopatologia”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre técnicas no estudo da interação planta-patógeno.
DATA: 23 de setembro - Segunda-feira
HORÁRIO: 14h às 18h.
LOCAL: Laboratório de Fitopatologia - FIT/IB
Vagas: 35

Minicurso “Sequenciamento de genoma de Microorganismos”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre as principais técnicas para o sequenciamento de genomas.
DATA: 23 de setembro - Segunda-feira
HORÁRIO: 14h às 18h.
LOCAL: Laboratório de Fitopatologia - FIT/IB
Vagas: 35

Conexão Biotec

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ciclo de palestras voltadas para a comunidade acadêmica com o objetivo
de mostrar as perspectivas da Biotecnologia tanto como área de conhecimento como profissão.
DATA DE INÍCIO: 24 de setembro
DATA DE TÉRMINO: 26 de setembro
Turma: Regulamenta biotec
Dia: 24 de setembro - Terça-feira.
Horário: 14h às 16h.
Local: Auditório 02 - IB
Vagas: 40
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Turma: Mercado de Trabalho com egressos de Biotecnologia.
Dia: 24 de setembro - Terça-feira.
Horário: 16h às 18h.
Local: Auditório 02 - IB
Vagas: 40
Turma: Mitos e verdades: Agroecologia x Transgênicos.
Dia: 25 de setembro - Quarta-feira.
Horário: 14h às 17h.
Local: Auditório 02 - IB
Vagas: 40
Turma: Oficina de Divulgação Científica.
Dia: 26 de setembro - Quinta-feira.
Horário: 14h às 18h.
Local: Auditório 02 - IB
Vagas: 40

Água Matriz e Aquaripária: Educação ambiental no bioma Cerrado

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Promover atividades na área de educação ambiental em uma escola pública do DF na região do Contagem sobre a temática bioma Cerrado, água, vegetação e sustentabilidade.
DATA: 26 de setembro - Quinta-feira.
HORÁRIO: 09h às 18h.
LOCAL: Escola Classe Sonhém de Cima - Assentamento Contagem, Brasília, DF.
VAGAS: 120

DNA Empreendedor

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Workshop com empresários e empreendedores de diversas empresas para
incentivar e repassar conhecimentos de empreendedorismo para os estudantes de Biotecnologia e outros cursos.
DATA: 23 de setembro - Segunda-feira.
HORÁRIO: 08h30 às 18h.
LOCAL: Auditório BSA Sul
VAGAS: 80

Hot Potatoes Software – Interessante ferramenta no ensino-aprendizagem

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC) tem sido preconizado como facilitador da aprendizagem pelos alunos na contemporaneidade. O Hot Potatoes é uma
TIC com a vantagem de ser um Software livre e bastante amigável. Seu uso é apresentado por meio de
exemplos no ensino de Biologia, que pode ser estendido para outras áreas, inclusive de Humanidades.
As vantagens e desvantagens são discutidas.
DATA: 26 de setembro - Quinta-feira.
HORÁRIO: 10h às 12h.
LOCAL: Auditório 01 - IB
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Zika, Dengue, Chikungunya e mosquito Aedes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestras sobre pesquisas em andamento com Zika, Dengue, Chikungunya
e mosquito Aedes.
DATA: 24 de setembro - Terça-feira.
HORÁRIO: 10h às 12h.
LOCAL: Auditório 01 - IB

FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FE)
Por uma FE de bem-estar, conhecimento e vida!

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A Semana Universitária 2019 da Faculdade de Educação tem propósito
desenvolver ações formativas que potencializem a FE como espaço de produção de conhecimentos a
partir das relações dialógicas com as diferenças e as diversidades trazidas pelas pessoas e as naturezas que elas pertencem. As ações desenvolvidas têm ainda o compromisso com o fortalecimento da
educação pública e de qualidade para todas as pessoas, o que inclui, dentre outros o bem-estar das
pessoas envolvidas.
CONTATO: 3107-6153

Fim do Recreio!?
Refletindo sobre a Educação em Direitos Humanos no cotidiano escolar

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina tem como objetivo central abrir um espaço de reflexão e discussão conjunta sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) e seus desdobramentos no cotidiano escolar, considerando: as experiências e conhecimentos prévios dos participantes; a resolução sobre as diretrizes nacionais para a EDH; os resultados de pesquisas atuais sobre o
tema; e o debate do documentário ‘O fim do recreio’, realizado durante o encontro. As reflexões e discussões do grupo de participantes serão sistematizadas através da confecção de um mural sobre a EDH
no cotidiano escolar.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 04
Vagas: 20

Oficina: Recursos Educacionais Abertos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os Recursos Educacionais Abertos são materiais de ensino, aprendizado e
pesquisa em qualquer suporte ou mídia que estão sob domínio público ou são licenciados de maneira
aberta, permitindo que sejam acessados, utilizados, adaptados e redistribuídos por terceiros. Nessa oficina discutiremos licenças livres e formatos abertos, navegando por conteúdos abertos e discutiremos
implicações para a produção de recursos educacionais para o ensino básico e superior.
Data de início: 24/09/2019
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Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-1, Laboratório AT 52/10
Vagas: 19

BNCC e Organização do Trabalho Pedagógico

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O curso tem o objetivo de trabalhar a tríade da Organização do Trabalho
Pedagógico - Currículo, Avaliação e Didática
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédios FE-1, Sala Papirus
Vagas: 30
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédios FE-1, Sala Papirus
Vagas: 30
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédios FE-1, Sala Papirus
Vagas: 30

Ensino de ciência e sustentabilidade na Educação Infantil

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso voltado para o ensino de ciências e sustentabilidade socioambiental para a Educação Infantil. Os conteúdos específicos estão distribuídos nos seguintes tópicos: 1.
Pequenos pesquisadores: experiências científicas e sustentabilidade. Neste tópico serão abordados
elementos das DCNEI (2009) e da BNCC (2018), em que as crianças na educação infantil dever ser estimuladas a desenvolver competências para as ciências. Ou seja, promover o desenvolvimento de habilidades de conduta científica em caminhos socioambientalmente sustentáveis. 2. Projetos pedagógicos
na educação infantil: investigando, explorando e aprendendo. Aqui serão socializados projetos pedagógicos desenvolvidos na educação infantil com vistas ao desenvolvimento de comportamentos científicos
e sustentáveis nesse nível de educação, em especial os relacionados ao alcance da Agenda 2030/ODS.
3. Crianças curiosas: o trabalho com ciências e meio ambiente na Educação Infantil.curso tem o objetivo
de trabalhar a tríade da Organização do Trabalho Pedagógico - Currículo, Avaliação e Didática
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
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Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00 às 17:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Laboratório Pedagógico de Ciências
Vagas: 20

Somente formação de professores? O que o curso de Pedagogia pode/poderá possibilitar à minha formação acadêmica e pessoal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina tem por objetivo central possibilitar um espaço de reflexão e
discussão sobre a trajetória de formação em Pedagogia considerando as experiências prévias e posteriores ao ingresso dos participantes no curso. As reflexões e discussões realizadas terão como recurso
deflagrador as narrativas escritas que serão produzidas pelos participantes sobre suas trajetórias acadêmicas anteriores e durante o curso de Pedagogia.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-3, Sala de Vídeo - Corredor 8, Subsolo
Vagas: 25

Leituras do mundo: educação e percepção ambiental nas humanidades

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O minicurso “Leituras do Mundo: educação e percepção ambiental nas
humanidades”, visa criar um espaço interdisciplinar em torno dos temas da educação e percepção ambiental, a partir de um olhar da antropologia, da ecologia humana e da psicologia ambiental.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:30 às 12:30 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 3
Vagas: 40
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:30 às 12:30 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 3
Vagas: 40

Inteligência Criativa e feminilidade:
como pensar com rigor o papel social da mulher no Brasil

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este minicurso se propõe a oferecer meios para desenvolver a capacidade
humana de pensar bem, de afinar sua sensibilidade para valores mais altos e levar uma vida verdadeiramente criativa. Trata-se de apresentar um método idealizado por Alfonso López Quintás para aprender
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a pensar com precisão, descobrir as possibilidades criativas da vida cotidiana, expressar-se de forma
convincente e persuasiva. Tendo em vista a pluralidade de áreas de formação das mentoras da atividade, que abrangem a Biologia, a Sociologia, a Educação e as Relações Internacionais, será fornecido aos
participantes um instrumental multidisciplinar que lhes permitirá refletir e filosofar sobre questões como
feminilidade, feminismo e o papel da mulher na sociedade brasileira.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:30 às 12:30 horas
Local: Auditório do Instituto de Relações Internacionais - IREL
Vagas: 90
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:30 às 12:30 horas
Local: Auditório do Instituto de Relações Internacionais - IREL
Vagas: 90
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:30 às 12:30 horas
Local: Auditório do Instituto de Relações Internacionais - IREL
Vagas: 90

Heureka! Lidando com a Criatividade na teoria e na prática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Pôr em ação a criatividade é realizar plenamente o potencial humano. Mas
o que exatamente é a criatividade e como se manifesta em todos os seres humanos? Com a inovação
disruptiva transformando o mundo e a criatividade tendendo a ser cada vez mais exigida no mercado de
trabalho, vamos explorar um pouco as previsões para as próximas duas décadas. E onde a criatividade
entra nesse cenário? Faremos também uma tentativa de caminhar na direção de hábitos, práticas, opções
e técnicas que podem ajudar qualquer pessoa a tornar realidade suas próprias criações. Vamos conhecer exemplos e possibilidades na educação que se utilizam de métodos criativos e também daqueles que
visam a desenvolver a criatividade nos estudantes. São previstas ações onde os participantes poderão
imaginar, testar e concretizar criações nos diferentes tipos de inteligência de Howard Gardner.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 5
Vagas: 28
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 5
Vagas: 28
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Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 5
Vagas: 28
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 5
Vagas: 28

Egressos da SEEDF na UnB: Um Estudo sobre atuação da COQUEN

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: P Roda de Conversa: pretende-se discutir acerca do campo de atuação da
DIV no que se refere a sua contribuição para o processo de consolidação do sistema de cotas na universidade. Buscar-se-á, traçar o desenho da política racial na UnB, com destaque para as ações da COQUEN (Coordenadoria Negra), que se apresentaram como relevantes ao longo destes 15 (quinze) anos
da implantação do sistema de reserva de vagas para negros na UnB. Apresentar as especificidades das
políticas afirmativas e sua relação com o princípio da educação em direitos humanos. Evidenciar o histórico da política de cotas na Universidade de Brasília e pesquisar sobre sua vinculação com a criação
da Diretoria de Diversidade e evidenciar o papel da COQUEN para a implementação das Políticas de
Ação Afirmativa na UnB
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019
Horário: 16:00 às 17:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-1, Sala 4
Vagas: 40

Painéis da Linha de Pesquisa: Educação, Tecnologias e Educação (ETEC)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação das pesquisas realizadas por docentes e discentes da área
ETEC. Docentes propositores da atividade: Profa. Dra. Amaralina Miranda, Profa. Dra. Andrea Versuti,
Prof. Dr. Carlos Lopes, Prof. Dr. Lucio Teles e Prof. Dr. Gilberto Lacerda Santos.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 8
Vagas: 70
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 8
Vagas: 70
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Oficina: Transmidiando com Histórias em Quadrinhos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O encontro será dividido em dois momentos. No primeiro, faremos uma
abordagem sobre a narrativa transmídia/transmidiação e em seguida a apresentação e exploração das
principais funcionalidades (menu) do site que possibilitem a elaboração do texto. E, na outra parte da
oficina elaboraremos uma história em quadrinhos no site www.toondoo.com que possibilite a construção
de uma narrativa.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 1, Laboratório de Informática, Subsolo
Vagas: 30

Oficina: Como fazer vídeos com celular

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta oficina tentará dar uma noção básica de vídeo para celular com abordagem dos seguintes tópicos: Roteiro;Produção; Fotografia (Equipamentos, Estabilização, Enquadramento e Iluminação); Som; Edição.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 3, Laboratório Ábaco, subsolo
Vagas: 30

Projeto Universidade e Escola sem muros :
conhecendo Volpi, o “ mestre das bandeirinhas”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição e discussão das atividades do projeto de extensão/Pesquisa:
Universidade e Escola sem muros, desenvolvido no CEF 801, no Recanto das Emas, junto às crianças do
1º ao 5º ano. Realizamos oficinas interligando a pintura de Alfred Volpi e escrita. Linguagens distintas
que possibilitaram momentos de fruição e criação.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 5, Sala Multiuso
Vagas: 60
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Power Girls: garotas escritoras

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividade reúne escritoras, blogueiras e influenciadores de leitura, que
tratarão de seu processo de escrita e da temática de suas obras: distopia, mulher negra, engajamento
político e crítica social. Expressam uma visão de mundo potenciadora de reflexão em torno de novos
modos de conceber a mulher em nossa sociedade.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 5, Sala 9
Vagas: 60

Entre leituras e leitores: percursos e experiências

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividade reúne escritoras, blogueiras e influenciadores digitais que abordarão sua trajetória de constituição enquanto leitores e escritores. Todos possuem algo em comum: a
leitura e escrita possui centralidade em suas vidas e tornou se propulsora de criação de objetos culturais em plataformas digitais de comunicação e interação.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 5, Sala 7
Vagas: 60

O Fórum e a situação problema-desafio na educação popular e na educação
de jovens e adultos: vivência de Práticas didático-político-pedagógicas a
partir da perspectiva histórico-cultural.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade workshop ocorrerá no periodo da tarde com graduandos de
pedagogia e lincenciados, integrantes do grupo e comunidade inscrita na atividade. O workshop esta
relacionado às pesquisas, estudos e oficinas de planejamento didático-pedagogico decorrentes das
ações de extensão realizadas pelo Genpex em atividades iniciadas em 2018 em um projeto de formação
inicial e continuada para educadoras populares do Movimento de Educação de Base- MEB, em parceria
com o CEDEP na região administrativa do Paranoá.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 5, Sala 11
Vagas: 50
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A Educação de Jovens, Adultos e Idosos como inovação: Práticas didático-político-pedagógicas a partir do contexto da educação popular e da perspectiva histórico-cultural

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: As atividades de fórum serão realizadas no período da noite com graduandos de pedagogia e lincenciados, integrantes do grupo e comunidade inscrita na atividade. O fórum discutirá sobre a metodologia ou prática didáticopedagógica utilizada pelas educadoras populares em que
os educandos, por meio de fórum, definem a situaçãoproblema desafio de sua comunidade orientando
assim a prática pedagogia que será trabalhada com o objetivo de superar esta problema apresentado. A
atividade do FORUM iniciará com uma explicação teorica de seu funcionamento, e depois seguirá uma
parte prática em que será simulada o seu funcionamento.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 19:00 às 22:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 1, Sala Papirus
Vagas: 60

Currículo Funcional: Atendimento aos estudantes com surdocegueira

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A surdocegueira é uma deficiência única e muito específica, e, por isso, o
estudante surdocego necessita de um acompanhamento específico e individualizado e de um planejamento curricular que esteja em sintonia com as suas especificidades, a fim de que suas potencialidades e habilidades sejam desenvolvidas. O intuito deste minicurso é compartilhar com os participantes
(professores da educação básica e superior, estudantes de graduação e pósgraduação, coordenadores
pedagógicos e pesquisadores do assunto) o que é a surdocegueira; as formas de comunicação; estratégias de acessibilidade e desenvolvimento de uma rota metodológica para trabalhar com estudantes
surdocegos na educação básica e superior.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 5, Sala 9
Vagas: 30
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 5, Sala 9
Vagas: 30

212

Visitacipa UnB – Campus Darcy Ribeiro.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esse evento visa trazer estudantes do Ensino Médio, vinculados ao Programa (PEAC) Formancipa, para conhecer a Universidade de Brasília, campus Darcy Ribeiro, e discutir sobre o acesso ao Ensino Superior e os aspectos que envolvem a vida universitária, dentre eles, o
ingresso, a permanência e informações sobre os cursos ofertados pela universidade.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação - FE/Campus Universitário Darcy Ribeiro
Vagas: 80

Reconstrução de um software educativo: Desafios do Projeto FUB/FAP-DF
“Hercules e Jiló no mundo da matemática em uma perspectiva inclusiva”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividades proposta para apresentar a experiencia e os desafios na construção do software educativo” Hércules e Jiló no mundo da matemática, em uma perspectiva inclusiva,”
Projeto com apoio da FAP-DF, pelas contribuições que podemos trazer para a compreensão e potencialização do uso de recurso tecnológicos construídos com intencionalidade lúdico-pedagógica como apoio
ao processo de ensino e aprendizagem matemática, pensado para todos os alunos, particularmente
para os que apresentam necessidades educacionais específicas, em uma
perspectiva inclusiva, traz desafios em várias dimensões, dada a natureza do trabalho que envolve saberes e profissionais de várias áreas, em um intenso trabalho colaborativo.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 5, Auditório Dois Candangos
Vagas: 100

O software educativo Hercules e Jiló no mundo da matemática, em uma
perspectiva inclusiva

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação e exploração do software Hercules e Jiló no mundo da
matemática, em uma perspectiva inclusiva(Projeto apoiado pela FAPDF), voltado para a aprendizagem
matemática recomendado como apoio ao trabalho lúdico - pedagógico para crianças com necessidades
educacionais especiais -deficiência intelectual. O software está composto por 10 jogos lúdico -pedagógicos, 05 dos quais são virtuais para serem jogados no computador e 05 são jogos concretos que são
montados no computador para serem construídos com materiais concretos para serem jogados fora do
computador.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
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Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 5, Laboratório de Tecnologia na Educação Especial
Vagas: 100

O atendimento lúdico pedagógico e a humanização no hospital

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Encontros para conversa, discussão temática e relato de experiências no
atendimento lúdico pedagógico e educacional a crianças e adolescentes hospitalizados. A atuação do
pedagogo, como integrante da equipe multidisciplinar no contexto do hospital, requer desse profissional
da educação a apropriação de conhecimentos específicos que o qualifiquem no trabalho multi e interdisciplinar para humanização do tratamento e a continuidade do processo de aprendizagem desenvolvimento, a que têm direito essas crianças e adolescentes em situação de hospitalização.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 1, Sala Papirus
Vagas: 40

Tecnologias Educacionais, Assistivas, Acessibilidade e Inclusão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina de cunho teórico-prático sobre usos das tecnologias educacionais
e assistivas. Apresentação e Exploração de recursos tecnológicos assistivos e de apoio para acessibilidade das pessoas com deficiência, com o objetivo de eliminar barreiras de comunicação, de locomoção
e demais barreiras físicas, pedagógicas que impeçam ou limitem a participação plena das pessoas com
deficiência a bens e serviços disponíveis na sociedade.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:00 às 13:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 5, Laboratório de Tecnologias na Educação Especial e Inclusiva
Vagas: 35

Caminhar pela estrada afora

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina tem como proposta apresentar o contexto do conto de fadas em
sala de aula, com o objetivo de evidenciar como essa atividade pode propiciar, por meio da oralidade, o
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos especiais não alfabetizados e analisar as várias possibilidades que eles têm para desenvolver e participar de práticas de alfabetização e letramento por meio
da contação de histórias. Cada criança pode tirar proveitos diferentes do mesmo conto dependendo de
suas necessidades momentâneas, pois eles ajudam a lidar com dificuldades do crescimento infantil e
da integração da personalidade.
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Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00 às 13:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE- 1, Sala Papirus
Vagas: 40

Brincar e aprender no hospital

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação do brincar, exploração de jogos, brinquedos e brincadeiras
e dinâmicas vivências do brincar e aprender no hospital, voltadas para a atenção de crianças e adolescentes hospitalizados
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 13:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-3, Sala de Atos
Vagas: 40

Os povos indígenas nas escolas: quebrando preconceitos e invisibilidades

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A lei 11.645/08 deu nova redação ao artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (lei 9.394/96), adicionando a história e as culturas dos povos indígenas como
temática obrigatória da educação básica, ao lado da história e culturas africanas e afro-brasileiras (lei
10.639/03). Neste seminário propomos debater os desafios deste campo e buscar caminhos para abordar as temáticas indígenas de modo a não reproduzir os preconceitos existentes, mas sim ampliar a
visão dos estudantes não-indígenas a respeito da riqueza e diversidade cultural dos povos indígenas no
Brasil, bem como as contribuições de seus sistemas de conhecimento para a educação escolar.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:30 às 12:30 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala Multiuso
Vagas: 50
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala Multiuso
Vagas: 50
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Escolarização de surdos e LIBRAS na formação do pedagogo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A presente atividade, organizada sob a forma de mesa redonda, tem como
objetivo discutir a formação do pedagogo no que se refere à escolarização de surdos e ao ensino da
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como primeira língua.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 às 13:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 9
Vagas: 40

Educação Especial Inclusiva na formação do pedagogo:
desafios e perspectivas para o novo currículo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A presente atividade, organizada sob a forma de mesa redonda, tem como
objetivo discutir os desafios e as perspectivas na formação do pedagogo na área da Educação Especial Inclusiva, considerando o processo de implementação do novo currículo do curso de Pedagogia na
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala Multiuso
Vagas: 40

Produção de material informacional
acessível para estudantes com deficiência visual

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O minicurso “Produção de material informacional acessível para estudantes com deficiência visual” tem como objetivo capacitar estudantes, professores, funcionários e comunidade externa para a produção de material informacional acessível para pessoas com deficiência visual
nos formatos braille, digital, áudio e caracter ampliado. O minicurso terá duração de 12h e será realizado
no Laboratório de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual (LDV), localizado no Prédio FE5 da Faculdade de Educação. Serão disponibilizadas 15 vagas, bem como material de apoio para realização do curso:
computadores com acesso à internet, apostilas, punção, prancha, reglete e papel gramatura 120g
Data de início: 25/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Laboratório de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual (LDV)
Vagas: 15
Dia: 26/09/2019
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Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Laboratório de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual (LDV)
Vagas: 15
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Laboratório de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual (LDV)
Vagas: 15

Construtores de Habilidades:
uma ferramenta para favorecer o trabalho em grupo em classes da Educação de Jovens e Adultos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trabalhar em grupo é uma habilidade muito utilizada tanto na escola quanto em ambientes de laborais. Por meio do grupo é possível aprender de forma criativa e envolvente os
mais variados tipos de conteúdos. Entre uma habilidade e outra, em grupo é possível desenvolver também as competências sócio emocionais, tais como: saber ouvir, ser empático, respeitar, conhecer seus
limites, ser solidário e cooperativo, etc. Alguns recursos pedagógicos favorecem o desenvolvimento de
habilidades para o trabalho em grupo, entre eles podemos apresentar os “Construtores de Habilidades”.
Esta oficina tem como objetivo ensinar alunos das licenciaturas e professores da educação básica a
utilizar os “Construtores de Habilidades” em diversas atividades práticas, voltadas para a Educação de
Jovens e Adultos. Com apenas 4 horas de duração, a oficina se propõe a ensinar o que são e como utilizar os construtores por meio de metodologias ativas e vivenciais.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 19:00 às 22:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 8
Vagas: 50
Dia: 26/09/2019
Horário: 19:00 às 22:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 8
Vagas: 50

Socioeducação no DF: política de escolarização, pesquisa e extensão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O painel objetiva discutir três campos interrelacionados no que tange a
garantia do direito à educação de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. O primeiro campo problematizará a relação da política nacional com a trajetória da Secretaria de
Educação do Distrito Federal, em relação ao acompanhamento escolar dos adolescentes que cumprem
medidas socioeducativas. O segundo campo analisará de forma comparativa, como a garantia do direito à educação está consignada, nos 26 Planos Estaduais de Educação e no Plano Distrital de Educação,
para jovens e adolescentes da socioeducação. Por fim, o terceiro campo, compartilhará experiências do
projeto de extensão educação digital, direcionado aos jovens da Unidade de Saída de Sistemática do
Recanto das Emas (DF), no âmbito do Edital nº 01/2018, Programa de Extensão em Educação, Trabalho
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e Integração Social.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-1, Sala 2
Vagas: 30

Direito à educação: poiese e dissenso

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A mostra objetiva expor resultados de trabalhos desenvolvidos com estudantes, no âmbito do ensino de graduação, especificamente das licenciaturas, na disciplina Organização da Educação Brasileira (OEB), da Faculdade de Educação; e trabalhos desenvolvidos, no âmbito da
extensão, com adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas no Distrito Federal
(Edital nº 01/2018, Programa de Extensão em Educação, Trabalho e Integração Social). A mostra versará
sobre o direito à educação por meio da Poiese e do Dissenso e contará com charges, poemas, memes,
paródias, ilustração, raps, pinturas etc.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Hall do Auditório Dois Candangos
Vagas: 27
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Hall do Auditório Dois Candangos
Vagas: 27
Dia: 23/09/2019
Horário: 19:00 às 22:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Hall do Auditório Dois Candangos
Vagas: 27

PIBID Arte Pedagogia - Universidade de Brasília

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Exposição “PIBID ARTE PEDAGOGIA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA”
procura socializar as principais ações pedagógicas e produtos educativos do subprojeto “ARTE E PEDAGOGIA” que integra o PIBID na UnB. As ações pedagógicas incluem sequencias didáticas, observações
dirigidas, apoio em sala, e outras dinâmicas desenvolvidas nas escolas parceiras. Os produtos educacionais sintetizam ou articulam as ações pedagógicas e poderão ser seu resultados e relevância social
debatidos no âmbito da Semana Universitária.
Data de início: 25/09/2019
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Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 às 20:00 horas
Local: Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC Sul
Vagas: 600

Roda de conversa - Afrocientista

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O projeto AFROCIENTISTA tem por objetivo aproximar os/as jovens negros
e negras secundaristas e com alto potencial de engajamento acadêmico e social ao ambiente acadêmico universitário. A proposta pedagógica do projeto se sustenta em três pilares: iniciação às práticas
da ciência; instrumentalização sobre o fazer ciência; e, formação para a cidadania e mobilização social,
com a intenção de ampliar o quadro de cientistas do país ratificando a intercomunicabilidade entre
as tecnologias atuais, o papel da universidade e da escola de educação básica na formação dos/as
envolvidos. Para a semana universitária de 2019 realizaremos uma roda de conversa para apresentar
o Afrocientista, as produções, materiais e conhecimentos produzidos pelos estudantes e professores
engajados do projeto, bem como refletir sobre a importância das epistemologias negras no universo
acadêmico.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-1, Sala 4
Vagas: 30

Tópicos Especiais em Direitos Humanos: educação, história, raça e gênero.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A roda de conversa Tópicos Especiais em Direitos Humanos: educação, história, raça e gênero” tem por objetivo partir de reflexões sobre Direitos Humanos em suas articulações
com educação, história, raça e gênero para pensar a experiência negra em diversos contextos históricos, sociais e culturais.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 19:00 às 21:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-1, Sala 3
Vagas: 40
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Evasão escolar e maternidade na adolescência:
um olhar interseccional em gênero e raça para as políticas educacionais.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de conversa sobre pesquisa de mestrado na área de Educação, cujo
campo de estudo versa sobre a evasão escolar devido a maternidade na adolescência, bem como a os
aspectos de gênero e de raça que se interseccionam nessa dinâmica, a partir das políticas educacionais.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 19:00 às 20:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-1, Sala 4
Vagas: 47

Universidade de Brasília, para quê? E para quem?
Um estudo sobre as ações afirmativas no programa de pós graduação em
direito da UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A roda de Conversa: a pesquisa de mestrado na área de Educação, cujo
campo de estudos são as ações afirmativas no âmbito da Pós-Graduação, apresentará o processo de
implantação, reflexão sobre a situação atual no Brasil, na UnB e no PPGD/FD/UnB, e alguns apontamentos acerca das questões de raça, gênero, classe na pós-graduação. Das discussões que serão levantadas para a propositura de uma Roda de Conversa objetivamos destacar o papel e a relevância das
ações afirmativas
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 27/09/2019
Horário: 15:00 às 16:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5, Sala 4
Vagas: 35

Diálogos Escola-Universidade: Reflexões sobre a práxis docente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de mesa-redonda com o objetivo de fortalecer o diálogo escola-universidade mediante o diálogo entre professores da educação que apresentarão suas pesquisas e
experiências de construção da práxis docente e professora debatedora que discutirá a epistemologia
da práxis desencadeado também o debate com o público geral. A proposta procura fomentar a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão articulada pelas ações do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre
Formação e Atuação de Professores/Pedagogos, criado em 2010, vinculado ao Departamento de Planejamento e Administração- PAD/FE e ao Programa de Pós-graduação em Educação PPGE/UnB que por
meio da abordagem do materialismo histórico dialético em estudos da educação e do campo da formação de professores tem aprofundado o ensino e a pesquisa sobre a epistemologia da práxis.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
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Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 19:00 às 22:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-1, Sala Papirus
Vagas: 70

Sarau interativo com autores de livros infanto-juvenis

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de sarau interativo com participação de autores de livros infanto-juvenis complementado com animação musical e autógrafos dos autores.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 25/09/2019
Horário: 16:00 às 19:00 horas
Local: Faculdade de Educação, Espaço de Convivência do Prédio FE-5
Vagas: 100

INSTITUTO DE ARTES (IDA)

SemUni IdA 2019 – Arte em Todo Lugar

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: O projeto “SemUni IdA 2019 – Arte em Todo Lugar” reúne 33 atividades
a serem oferecidas pelos departamentos de Música, Artes Visuais e Design do Instituto de Artes, na
Semana Universitária da UnB. Entre os dias 23 e 28 de setembro, funcionários, estudantes e público
externo terão a oportunidade de conhecer e se envolver com o que se pensa e produz dentro do IdA. O
tema eleito para 2019 é “Arte está em tudo”.
CONTATO: semanauniversitariaida@gmail.com

IdA - AULA - Epistemologia do Romance como
Gesto reflexivo no contexto do ensino da arte

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Aula sobre Epistemologia do Romance como Gesto reflexivo no contexto do
ensino da arte
Data de início: 27/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 27/09
Horário: 14h-18h
Local: ICC norte- módulo 26 subsolo
Vagas: 15

IdA - AULA - Metodologia Geral de Pesquisa em História da Arte
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Metodologia Geral de Pesquisa em história da arte
Data de início: 23 24 25 e 26/09
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Data término 26/09
Turma 1
Dia: 23 e 25/09
Horário: 19h
Local: Casa de Cultura da América Latina - CAL
Vagas: 20
Turma 2
Dia: 24 e 26/09
Horário: 21h
Local: Casa de Cultura da América Latina - CAL
Vagas: 20

IdA - CURSO - Heavy Metal para iniciantes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso de extensão universitário baseado numa lista de audição para
os não iniciados na cultura Metal. O objetivo do curso é que os ouvintes possam, aos poucos, conhecer
algumas das bandas mais importantes e influentes dos diversos subgêneros do Metal. São cerca de 50
artistas e, para cada artista, foram selecionadas de uma até seis músicas, a depender de sua importância para a consolidação do gênero Metal. Os artistas e bandas foram agrupados em subgêneros. Serão
cinco encontros de três horas cada. Cada encontro iniciará com cerca de 120 minutos de audição ininterrupta de diversos exemplos musicais, acompanhado de Slides explicativos sobre a banda e a música
escolhida. Esse momento de audição será seguido por trinta minutos de discussão sobre as características musicais e extramusicais e caracterizam o(s) subgênero(s) ouvido(s) naquele encontro.
Data de início: 23/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 23/09
Horário: 9h-12h
Local: Auditório do Departamento de Música
Vagas: 65

IdA - CURSO - Neurociência Aplicado à Arte

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição teórica e informativa das aplicações da Neurociência no campo
das Artes em perspectiva biológica. Tópicos norteadores: história da Neurociência; percepção visual;
quadros clínicos; princípios da Gestalt; novas tecnologias aplicadas à arte e ilusões perceptivas.
Data de início: 26/09
Data término: 26/09
Turma 1
Dia: 26/09
Horário: 14h-16h
Local: Sala Saltimbancos.
Vagas: 50
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IdA - ESTUDOS DE CASO - Análise semiótica de imagens artísticas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: À parte da Oficina Análise semiótica de imagens artísticas, essa atividade
conta a apresentação de estudos de caso realizados pelos alunos da professora Cristina Azra Barrenechea.
Data de início: 23/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 23/09
Horário: 20h40 - 22h30
Local: Sala LIS do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 35

IdA - MESA-REDONDA - Arte e comunidade LGBT+

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Estudantes e profissionais das artes convidados debatem acerca de recortes teóricos/práticos entre as artes, gênero e sexualidade.
Data de início: 26/09
Data término: 26/09
Turma 1
Dia: 26/09
Horário: 14h-17h
Local: Auditório do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 30

IdA - MOSTRA DE FILME - Exibição e debate do filme vídeo-artístico
Ascensão e Queda das Bixas (2018)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta é de exibição e debate do filme vídeo-artístico Ascensão e Queda das Bixas (2018), o qual assino direção, roteiro, produção e direção de arte. Através do artigo “Simbolismos da desobediência no filme Ascensão e Queda das Bixas” ( a ser publicado no vol. 35 da Revista
Concinnitas - UERJ, 2019) falarei da trajetória de referências e simbolismos por detrás da pesquisa de
mestrado “O desejo por trás da queda: Ficções e ritos do corpo bixa” (PPGAV/UFRJ) que resultou na
cosmogonia do filme, além de discutir o papel do artista diretor na arte contemporânea.
Data de início: 27/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 27/09
Horário: 14h-16h
Local: Sala Saltimbancos - Departamento Artes Visuais
Vagas: 35
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IdA - MOSTRA DE FILMES - CineArte

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Professores de cada departamento do Ida indicam filmes essenciais para
os estudantes da sua área. Sessões nos três turnos. Auditório sujeito à lotação. Segunda do Design.
Terça das Visuais. Quarta das Cênicas. Quinta de TCHA. Sexta da Música.
Data de início: 23/09
Data término: 26/09
Turma 1
Dia: 23/09
Horário: 8h-12h e 18h-22h
Local: Auditório do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 50
Turma 2
Dia: 24/09
Horário: 8h-12h e 18h-22h
Local: Auditório do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 50
Turma 3
Dia: 25/09
Horário: 8h-12h e 18h-22h
Local: Auditório do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 50 (Funcionários: 10 Alunos: 25 Público externo: 15)
Turma 4
Dia: 26/09
Horário:
Horário: 8h-12h e 18h-22h
Local: Auditório do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 50
Turma 5
Dia: 24/09
Horário: 8h-12h e 14h-18h
Local: Auditório do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 50

IdA - MOSTRA DE FILMES - Viradão de Cinema

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mostra de filmes com temáticas variadas, começando às 19:00 horas da
sexta-feira e indo até às 7:00 do sábado, com carga horária de 12 horas. A atividade consiste em quatro
salas, com temas pré-definidos, que se alterarão durante a noite. Os filmes apresentados estarão dispostos dentro das respectivas temáticas:
SALA 1 (Auditório do Vis)
2h – Setembro Amarelo/ Saúde mental;
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4h – Filmes políticos;
6h – Ficção Científica.
SALA 2 (Saltimbancos)
2h – Curtas de estudantes;
6h – Filmes conceituais;
6h – Halloween e caça às bruxas.
SALA 3 (Sala 6 do VIS)
2h – Setembro Amarelo/ Saúde mental;
4h – Estéticas Agradáveis;
6h – Filmes Orientais.
SALA 4 (Sala 4 do VIS)
2h – Setembro Amarelo/ Saúde mental;
4h – Filmes brasileiros;
6h – Baseados em histórias reais.
Data de início: 27/09
Data término: 28/09
Turma 1
Dia: 27/09
Horário: 19h-7h
Local: Auditório do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 30
Turma 2
Dia: 27/09
Horário: 19h-7h
Local: Sala Saltimbancos do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 30
Turma 3
Dia: 27/09
Horário: 19h-7h
Local: Sala 4 do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 30
Turma 4
Dia: 27/09
Horário: 19h-7h
Local: Sala 6 do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 30
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IdA - OFICINA - Análise semiótica de imagens artísticas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina propõe o estudo teórico-prático da leitura e análise de imagens
artísticas com base na teoria da semiótica social multimodal da linguística. Os alunos poderão fazer
análises de imagens com base no estudo de bibliografia, pesquisas e discussões feitas em sala, podendo ao final produzir uma análise escrita.
Data de início: 23/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 23/09
Horário: 18h30 - 20h30
Local: Sala LIS do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 35
Atividade 11

IdA - OFICINA - Aprendizado e experimentação artística

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Uma oficina de aprendizado e experimentação artística voltada para jovens
e pessoas sem muito contato com as artes visuais. Contemplando uma aula básica de história da arte e
aulas práticas de desenho e criação com materiais diferenciados.
Data de início: 27/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 27/09
Horário: 14h-18h
Local: Ateliê 4 do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 30

IdA - OFICINA - Canto Coletivo Improvisado na SemUni

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de canto coletivo improvisado, ação que envolve as pessoas de forma
ativa por meio do corpo e da voz, não importando quaisquer pré-requisitos para a participação. Atividade de criação, apreciação e performance musicais colaborativas; uma vivência musical imersiva.
Data de início: 27/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 27/09
Horário: 12-14h
Local: Sala Samambaia do Depto. de Música da UnB
Vagas: 50
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IdA - OFICINA - Cianotipia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Cianotipia como um dos processos alternativos na fotografia.
Data de início: 27/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 27/09
Horário: 8h-12h
Local: Laboratório de fotografia
Vagas: 15
Turma 2
Dia: 27/09
Horário: 14h-18h
Local: Laboratório de fotografia
Vagas: 15

IdA - OFICINA - Edição de vídeo em Adobe Premiere

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina propõe uma introdução dos processos de edição de vídeo pelo
aplicativo Adobe Premiere, desde a pré-produção dos arquivos até a edição e renderização. Os alunos
poderão fazer pequenos projetos de edição em casa para apresentar ao final.
Data de início: 23/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 23/09
Horário: 10h-12h
Local: Sala LIS do Departamento de Artes Visuais
Vagas: 25

IdA - OFICINA - Edição voltada à videoarte

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta é iniciar o aprendizado na edição de vídeo, para ampliar campos
criativos voltados a videoarte, vídeo e performance.
Data de início: 23/09
Data término: 23/09
Turma 1
Dia: 23/09
Horário: 16h20-19h30
Local: Ateliê 2 - VIS
Vagas: 20
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IdA - OFICINA - Encadernação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina com técnicas básicas de encadernação.
Data de início: 25/09
Data término: 26/09
Turma 1
Dia: 25/09 e 26/09
Horário: 16h-18h
Local: Ateliê 4 - Departamento de Artes Visuais
Vagas: 20

IdA - OFICINA - Mediação Extrainstitucional na CAL

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina de mediação extrainstitucional na Casa de Cultura da América Latina - CAL-UnB.
O conceito de mediação extrainstitucional corresponde a uma forma de atuação que desafiaria o mediador a estar, ao mesmo tempo, dentro e fora da instituição, buscando driblar seus enredamentos e
criando situações que problematizem a lógica da democratização cultural.
Data de início: 24/09
Data término: 24/09
Turma 1
Dia: 24/09
Horário: 14h-18h
Local: Casa de Cultura da América Latina - CAL
Vagas: 50

IdA - OFICINA - Objetos Afetivos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesta oficina discutiremos a perspectiva da estética relacional (BOURRIAUD. 1998) e arte participativa (BISHOP, 2012) na elaboração de objetos para trocas sensíveis. A metodologia se dará em três partes de duas horas. Na primeira parte, diálogos teóricos serão intercalados
com proposições de objetos feitas pelos participantes; Na segunda, os processos construtivos dos objetos serão ferramentas para trabalharmos as diferenças e o dissenso como reveladores de identidades
e suas interferências direta nas criações; Na terceira parte, as trocas dos objetos entre os participantes
ampliam e desdobram as potências dos objetos, ao considerar a soma das percepções e reverberações
da diferença na relação. Nosso objetivo é sensibilizar o cotidiano por meio de relações que permitam
atravessamentos e interferências nos processos criativos do indivíduo em seus contextos.
Data de início: 24/09
Data término: 26/09
Turma 1
Dia: 24/09
Horário: 16-18h
Local: Sala Saltimbancos - Departamento Artes Visuais
Vagas: 20
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IdA - OFICINA - Roteirização de histórias em quadrinhos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina propõe uma introdução das técnicas e abordagens para a construção de roteiros de Histórias em Quadrinhos. Os alunos poderão analisar o processo de roteirização
de algumas HQs e desenvolverem pequenos projetos.
Data de início: 23/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 23, 25 e 27/09
Horário: 18h30- 20h30
Local: Sala a definir
Vagas: 35

IdA - PALESTRA - A fotografia como dispositivo de formação:
Interfaces dialogicais entre o sujeito e sua imagem

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A fotografia como dispositivo de formação: Interfaces dialogicais entre o
sujeito e sua imagem
Data de início: 24/09
Data término: 24/09
Turma 1
Dia: 24/09
Horário: 16 as 19
Local: Sala 6 - Departamento de Artes Visuais
Vagas: 20

IdA - PALESTRA - Laboratório Transdisciplinar de Cenografia (LTC) Participação na Quadrienal de Praga (PQ19)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Laboratório Transdisciplinar de Cenografia (LTC) - Programa de Extensão
de Ação Continuada (PEAC), organizado pela Profa. Dra. Sonia Paiva, participou pela terceira
da Quadrienal de Praga, o maior evento mundial especializado no Desenho da Cena. O workshop
Drawing Narratives Experience foi selecionado para fazer parte da
programação do PQ Studio: Festival. Um trabalho autoral do LTC que foi desenvolvido colaborativamente nos últimos quatro anos, e que reflete parte dos estudos teóricos e
práticos da tese de doutorado de Sonia Paiva. A palestra visa mostrar os resultados desse trabalho para
o público da Semana Universitária da UnB, no sentido de compartilhar a experiência com a comunidade
de alunos e professores, e continuar divulgando nossas ações nacionais e internacionais - que iniciaram-se em 2010, quando o laboratório foi criado para participar da PQ11.
Data de início: 24/09
Data término: 24/09
Turma 1
Dia: 24/09
Horário: 14h-16h
Local: Sala BT 16, no Departamento de Artes Cênicas da UnB
Vagas: 40

229

IdA - PALESTRA - O que esperar da cultura no governo Bolsonaro?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conteúdo proposto para discussão:
Pretendemos fazer um apanhado geral da realidade cultural brasileira. Abordando a noção de cultura
presente na Constituição Federal, avanços importantes das últimas décadas, situação dos espaços
culturais por todo o Brasil. Propomos uma conversa sobre a extinção do Ministério da Cultura, quais os
impactos reais do ‘rebaixamento’ do MinC, como funcionam o Ministério da Cidadania e a Secretaria Especial de Cultura. Abordar a escolha ideológica de Secretários por parte do Presidente, principalmente
na Secretaria de Audiovisual. Depois, fazer um apanhado das modificações na Lei Rouanet e cortes em
incentivos para artes e cultura, além da reformulação do Plano Nacional da Cultura. Pretendemos falar
sobre o levantamento do Observatório Nacional da Cultura que revela que conjunturas locais são tão
importantes quanto a conjuntura nacional. Comparação Piauí – Paraná. Abordar a “economia criativa”,
influências do mercado e valorização da noção de “consumidor da cultura” em detrimento da noção de
“participante da cultura”. Ao fim, falar sobre alguns projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional, de conteúdo interessante ou polêmico.
Data de início: 23/09
Data término: 23/09
Turma 1
Dia: 23/09
Horário: 14h-16h
Local: Auditório do VIS
Vagas: 35

IdA - PALESTRA - Portfólio de Artista

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Artistas das artes visuais, convidados pela professora Teresa Cruz, apresentam seus principais trabalhos.
Data de início: 25/09
Data término: 25/09
Turma 1
Dia: 25/09
Horário: 8h-12h
Local: Ateliê 2 - Departamento de Artes Visuais
Vagas: 35

IdA - PALESTRA - Semana de História da Arte Não-Ocidental

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Notando a importância de uma narrativa descentralizada, a Semana de
História da Arte Não-Ocidental pretende trazer para a universidade, em formato de palestras, os diferentes imaginários que se manifestam no fazer artístico. Professores, com suas pesquisas em torno da
arte decolonial, vão expor seus trabalhos e dialogar com os alunos sobre a importância de estudarmos
as tendências e as estéticas não-ocidentais. A atividade consiste em cinco palestras de 2h, ministrados por professores do Departamento de Artes Visuais (VIS), onde vão conceituar os estilos artísticos
de diferentes povos. São eles Nelson Fernando Inocêncio da Silva, Adriana Mattos Clen Macedo, Maria
do Carmo Couto da Silva, Gustavo Lopes de Souza, Cristina Antonioevna Dunáeva e o Doutorando do
PPGAV/UnB Lucas Monteiro Regis Cunha.
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Data de início: 23/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 23/09
Horário: 19h-21h
Local: Anfiteatro 6 ICC SUL.
Vagas: 70
Turma 2
Dia: 24/09
Horário: 19h-21h
Local: Anfiteatro 6 ICC SUL.
Vagas: 70
Turma 3
Dia: 25/09
Horário: 19h-21h
Local: Anfiteatro 6 ICC SUL.
Vagas: 70
Turma 4
Dia: 26/09
Horário: 19h-21h
Local: Anfiteatro 6 ICC SUL.
Vagas: 70
Turma 5
Dia: 27/09
Horário: 19h-21h
Local: Anfiteatro 6 ICC SUL.
Vagas: 70

IdA - PALESTRA / CONCERTO
Criatividade Musical: Diversidade e Sustentabilidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação de seminários sobre criatividade musical em uma perspectiva de
diversidade e sustentabilidade cultural. Cada seminário teria 25 minutos de exposição e 35 de discussão. Ao
fim teremos um momento de improvisação musical aberto ao público com duração de 50 minutos.
Data de início: 26/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 26/09
Horário: 14h-19h
Local: Auditório do Departamento de Música
Vagas: 35
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Turma 2
Dia: 27/09
Horário: 14h-19h
Local: Auditório do Departamento de Música
Vagas: 35

IdA - PALESTRA / OFICINA
Nowpunk: como nos transformamos em nossas próprias ficções

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra seguida de oficina explorando o conceito de Nowpunk e suas implicações para as concepções atuais em torno das ficções especulativas tecidas sobre o tempo presente e
sobre o futuro. Indicado para quem é das áreas de Design, Arquitetura, Artes, Comunicação, Psicologia,
Sociologia, Letras ou Computação e tem interesse em Ficção Científica e nas consequências sociais da
tecnologia.
Data de início: 27/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 27/09
Horário: 16-20h
Local: [?] Departamento de Design - Din
Vagas: 20

IdA - PALESTRA / RECITAL - Livre Improvisação Musical

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Um breve recital musical seguido de uma palestra, que será primeiramente
uma conceituação sobre livre improvisação musical, com enfoque na sua manifestação temporal bem
como na sua associação à pós modernidade. Em um segundo momento, se intenciona expor a cena
internacional e brasiliense de improvisação musical, seus artistas, gravações e períodos.
Data de início: 24/09
Data término: 24/09
Turma 1
Dia: 24/09
Horário: 10h
Local: Sala Samambaia- Departamento de Música
Vagas: 20

IdA - PEÇA TEATRAL - Guardadores de Sonhos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Criada a partir de rap, a peça aborda questões raciais e sociais. Três homens negros trabalham em um depósito de “sonhos”, onde o único critério é não ter sonho.
Data de início: 24/09
Data término: 24/09
Turma 1
Dia: 24/09
Horário: 18h30 - 19h30
Local: SALA BT-16 - Departamento de Artes Cênicas
Vagas: 35
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IdA - PEÇA TEATRAL - MÁQUINA-HAMLET

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação do último trabalho de pesquisa desenvolvido pelo grupo Vocalidade & Cena, resultando na montagem da peça MÁQUINA-HAMLET
Data de início: 26/09
Data término: 27/09
Turma 1
Dia: 26/09
Horário: Turma 1
Dia: 26/09
Horário: 10h-12h
Local: Sala BT-16, Departamento de Artes Cênicas
Vagas: 35
Turma 2
Dia: 26/09
Horário: 15h- 17h
Local: Sala BT-16, Departamento de Artes Cênicas
Vagas: 35
Turma 3
Dia: 27/09
Horário: 10h-12h
Local: Sala BT-16, Departamento de Artes Cênicas
Vagas: 35
Turma 4
Dia: 27/09
Horário: 15h-17h
Local: Sala BT-16, Departamento de Artes Cênicas
Vagas: 35

IdA - RODA DE CONVERSA - História da Arte Feminista Decolonial

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Grupo de pesquisa em história da arte feminista decolonial objetivos, ações
teóricas e práticas
Data de início: 25/09
Data término: 25/09
Turma 1
Dia: 25/09
Horário: 17h-20h
Local: Concha Acústica - Instituto de Artes
Vagas: 50
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IdA - VISITA - Ateliês da Maquete-UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Visita guiada aos ateliês localizados na Maquete-UnB (Oficina de Maquetes
e Protótipos - IdA). Serão apresentados os espaços e os equipamentos e instrumentos e suas práticas.
Data de início: 23/09
Data término: 23/09
Turma 1
Dia: 23/09
Horário: 9h-10h
Local: Oficina de Maquetes e Protótipos - IdA
Vagas: 10
Turma 2
Dia: 23/09
Horário: 10h-11h
Local: Oficina de Maquetes e Protótipos - IdA
Vagas: 10
Turma 3
Dia: 23/09
Horário: 11h-12h
Local: Oficina de Maquetes e Protótipos - IdA
Vagas: 10
Turma 4
Dia: 23/09
Horário: 12h-13h
Local: Oficina de Maquetes e Protótipos - IdA
Vagas: 10

IdA - VIVÊNCIA - Pic Nic com Histórias

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de contadores de histórias, com bebidas e comidas ao centro de uma
enorme toalha, no chão; será aberto aos que se interessarem, tendo como garantia a turma do curso de
extensão dos contadores de histórias;
Data de início: 25/09
Data término: 25/09
Turma 1
Dia: 25/09
Horário: 18h-20h
Local: Gramado em frente ao Departamento de Cênicas ou Sala B1 16 (no caso de chuva)
Vagas: 35
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IdA - WORKSHOP - Percursos Curatoriais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Workshop sobre o tema da curadoria. Entre os pontos a serem discutidos
neste workshop estão: a proposta, o projeto, e equipe, a orientação, a pesquisa, as metas, os desejos e os entraves que envolvem a preparação de uma exposição. Como resultado prático, ao final do
workshop os participantes deverão ter adquirido conhecimentos sobre etapas gerais da curadoria,
questões de organização de exposições, tomado contato com o acervo de arte da Casa da Cultura da
América Latina (CAL) e selecionado um tema de possível pesquisa para esboço de curadoria. Pretende-se, assim, fornecer um panorama da atuação e das metodologias de trabalho curatorial.
Data de início: 25/09
Data término: 26/09
Turma 1
Dia: 25/09
Horário: 8h-12h
Local: Casa de Cultura da América Latina - CAL UnB
Vagas: 25

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS
MULTIDISCIPLINARES (CEAM)
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A proposta busca apresentar aos estudantes da Universidade de Brasília
e para a comunidade, as atividades de extensão a serem desenvolvidas na semana universitária pelo
Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM). Dentre essas atividades podemos citar, palestras, debates, simpósios, rodas de conversa, oficinas, dentre outras atividades que o CEAM queira
compartilhar com o público, para a promoção do pensamento crítico e analítico, além da exposição que
a universidade realiza.

Masculinidades hoje

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta de atividade de extensão tem objetivo de discutir o tema Masculinidades hoje. Essa proposta tentará as intersecções que o gênero masculino dialoga, tais como o
comportamento do homem e suas especificidades conforme raça, classe, sexualidades e outros aspectos, assim como possibilitar refletir práticas, valores e pensamentos muitas vezes invisibilizados no cotidiano. O modo como o homem atua na sociedade tem rebatimentos amplos e estabelece conexões de
sentido como no contexto familiar, no trabalho, na educação, nas relações entre gênero e na saúde. Os
dois encontros com duração total de seis horas serão desenvolvidos com a metodologia participativa e
análises de referenciais teóricos. No primeiro encontro, um debate a partir de textos, vídeos e contribuições dos participantes. No segundo momento, uma roda de conversa sobre a temática “masculinidades
toxicas”
Data de início: 25/09/19
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09
Horário: 09:00 – 12:00
Local: Faculdade de Educação, prédio FE-5, sala 7
Vagas: 35
235

Turma 2
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 – 17:00
Local: Faculdade de Educação, prédio FE-5, sala 7
Vagas: 35

Quilombo Mesquita: a atuação das mulheres
na organização social e na política fundiária

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de Conversa: a pesquisa de mestrando na área de Direitos Humanos
e Cidadania, cujo campo de estudos é o Quilombo Mesquita apresentará a experiência de imersão, de
reflexão e alguns apontamentos acerca das questões de raça, gênero, classe e especialmente sobre a
questão quilombola. Das discussões que serão levantadas para a propositura de uma Roda de Conversa
objetivamos destacar a atuação das mulheres na organização social do quilombo
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:30 - 16:30
Local: Faculdade de educação, prédio FE-5, sala 9
Vagas: 45

Afrocientista

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Projeto Afrocientista, vêm para aproximar as instituições de ensino Superior com a Educação Básica, apostando no protagonismo dos/as jovens negras, desenvolvendo práticas
de iniciação à pesquisa e produção científica. A partir de atividades semanais, – rodas de conversa,
apresentação de vídeos, filmes, músicas, textos e discussões, por exemplo – possibilita a formação dos
estudantes negros cadastrados no projeto, acerca de suas relações com o racismo, sexismo, mercado
de trabalho, área acadêmica, pesquisa e perspectivas para o futuro. Assim, incentivando as inovações
e talentos deles, por meio da mobilização sobre a consciência racial e social. A atividade proposta para
a Semana Universitária 2019 é uma apresentação, em forma de roda de conversa, acerca do Projeto
Afrocientista – exposição de produções, conhecimentos estudados e debatidos, falas dos estudantes e
professores que participaram do projeto.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 – 16:00
Local: faculdade de educação, prédio FE-5, sala 8
Vagas: 50

(Re)Pensando as relações étnico-raciais na escola

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A roda de conversa “(Re)Pensando as relações étnico-raciais na escola”
tem por objetivo discutir as dinâmicas de racialização que marcam a experiência escolar de estudantes
236

da educação básica no Distrito Federal e apresentar reflexões sobre a efetividade das leis nº 10.639/03
e 11.645/08
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 19:00 – 21:00
Local: Faculdade de Educação, prédio FE-5, sala 10
Vagas: 40

Aquilombando a Educação:
a experiência do quilombo de Conceição das Crioulas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra: partindo da amplificação do conceito de aquilombamento como
um processo que ultrapassa o território quilombola, sugere-se uma ressignificação do tratamento do
negro brasileiro no processo educacional das escolas brasileiras. Repensando o conceito de educação
a partir da experiência educacional desenvolvida no quilombo de Conceição das Crioulas, situado em
Salgueiro- PE, sugere-se aquilombar a educação brasileira extirpando seu racismo e o sexismo.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:30 – 16:30
Local: Auditório CEAM
Vagas: 50

Políticas públicas para a diversidade sexual na educação: o cenário do DF

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Relato de projeto de pesquisa - Visa apresentar a pesquisa em andamento
intitulada “Políticas públicas para a diversidade sexual na educação: o cenário do DF”, que busca discutir as ações da SEEDF para formação de professores e inserção do debate de gênero e sexualidade nas
escolas.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 16:00 – 17:00
Local: Faculdade de Educação, prédio FE-5, sala 9
Vagas: 45

Minicurso: Combate à Corrupção no Contexto Latino-Americano

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os desdobramentos da Operação Lava Jato se estendem a vários países
da América Latina e aos Estados Unidos, como é o caso da Odebrecht no Peru e da J&F nos Estados
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Unidos, e estimulam o debate sobre o enforcement das normas anticorrupção em face de atos praticados dentro e fora o Brasil. O combate à corrupção no Brasil ganhou força após a aprovação da Lei
12.864/2013 e faz parte de um esforço mundial, considerando que em geral esquemas de corrupção envolvem conexões subterrâneas de grupos criminosos com quadros oficiais da vida social, econômica e
política de diversos países, sem respeitar fronteiras nacionais. Assim, surgem estratégias como regimes
globais de proibição; leis nacionais de jurisdição extraterritorial, como o FCPA e a lei brasileira; mecanismos de cooperação penal internacional; e investigações transnacionais.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 – 16:30
Local: PAT sala BT 043
Vagas: 40

Adeus à Soberania Política: corporações e os tratados de nova geração Conferência com o Prof. Dr. Josep Burgaya
(Universidade de Vic-Barcelona/Espanha)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O capitalismo é incompatível com a democracia, na medida em que cidadãos não podem tomar decisões que sejam inconvenientes para a reprodução deste modo de produção.
A crescente liberalização econômica não age, na atualidade, na tentativa de diminuir a interferência
estatal, mas de dinamizá-la mediante tratados de nova geração, para que o Estado deixe de atuar como
resistência e se ponha a serviço das elites globais.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 09:00 – 13:00
Local: Auditório do CEAM
Vagas: 100

O crescimento da direita no mundo e no Brasil: impasse do nosso tempo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Serão formulados e debatidos com os integrantes desse minicurso, elementos da dinâmica política do nosso tempo, que têm dado passagem a governos de direita e extrema-direita, reconfigurando a geopolítica internacional e pautando novos desafios e mais reflexão político-teórica
para os estudiosos e ativistas sociais
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 – 16:00
Local: BSA sul A1 16/22
Vagas: 90
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Minicurso:“É TEMPO DE FALAR DE NÓS MESMOS”: Epistemologias e Metodologias Antirracistas.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ao sequestro da razão negra damos o nome de Epistemícidio. Sueli Carneiro nos apresenta os mecanismos que constituem a engrenagem racista de produção teórica alheia
às perspectivas negras e não-européias. A educação pode ser libertadora e bell hooks nos ensina que,
a partir do nosso lugar enquanto pesquisadoras/es negras/os, há determinantes dos caminhos para a
produção de conhecimento, sobretudo antirracista. Seguindo os passos de Beatriz Nascimento, estamos falando sobre nós mesmas/os, e vai ser do nosso jeito, a partir de nossas epistemologias e metodologias.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: Auditório do BSA norte
Vagas: 70

DOS NAVIOS NEGREIROS AOS PAVILHÕES DE CELA –
1º Fórum Distrital sobre Racismo e Encarceramento

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Espaço voltado para debate acerca da situação carcerária do DF, e sua
relação com o Cenário Nacional. O pano de fundo é a prevalência da população negra no cárcere e as
relações com o racismo institucional
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 18:30 – 22:00
Local: ICC anfiteatro 2
Vagas: 120

Minicurso: Noções sobre Regularização Fundiária em Áreas da União

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade busca apresentar aos estudantes da Universidade de Brasília,
em especial do curso de Serviço Social, as noções mínimas sobre as ações de regularização fundiária
em áreas da União, discutindo questões como: a formação dos imóveis da União e suas diferentes classificações, os diferentes tipos e aplicabilidade de cada instrumento de regularização fundiária, noções
sobre a política urbana e os aspectos gerais da Lei nº 13.465/2017 e sua regulamentação.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 16/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 – 18:00
Local: BSA sul BT 19/10
Vagas: 50
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O método em Karl Marx [Um método sociológico radicalmente crítico]

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre os elementos que caracterizam o método de pensamento
de Marx, com ênfase no método de O capital, na abordagem tipicamente dialética e materialista daquele autor sobre a sociedade moderna. Por que sua maneira de pensar o mundo capitalista é crítica,
revolucionária, dialética e materialista; e por que seu uso permite que a pesquisa social se torne mais
objetivamente fiel ao real em movimento.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 – 16:00
Local: BSA sul A1 16/22
Vagas: 90

Produção do grafismo indígena:
refletindo sobre a resistência e a corporeidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina tem como objetivo mostrar por meio da percepção do corpo, das
trocas de experiências e da prática vivencial a importância do grafismo indígena. O corpo será visto e
percebido de uma maneira mais profunda nessa oficina. A oficina está dividida em quatro momentos: I.
Aquecimento que promoverá uma série de exercícios de respiração e um contato profundo com o próprio corpo a partir de uma automassagem. II. Apresentação dialogada sobre o grafismo indígena. III.
Atividade Prática – todos aprenderão a prática dos grafismos indígenas no próprio corpo. IV. Compartilhamento – todos os participantes irão compartilhar quais foram os sentimentos, percepções e aprendizagens que a oficina proporcionou. O fechamento da atividade se dará por meio de uma avaliação
escrita em que as participantes deverão apontar como avaliam a oficina e apresentar os motivos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 15:00 – 17:00
Local: PAT BT 20
Vagas: 43

Perspectivas Atuais da Educação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Objetivo Geral: Abordar as atuais perspectivas da educação com base
no material proposto. Objetivos Específicos: Discutir as principais pautas legislativas sobre educação;
apresentar diferentes perspectivas sociais sobre o tema e pensar e encaminhar atuações dos grupos
PET nesse contexto.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 13:00 – 16:00
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Local: PAT BT o12
Vagas: 30

Cine-debate sobre ativismo LGBTIA+ com o Documentário “Nem”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade pretende apresentar, primeiramente, o documentário sobre a
vida e a trajetória da ativista trans carioca Indianare Siqueira: “Nem”, que foi vencedor do 9º Pitching de
Documetnários do Futura (2018). Na sequência, será realizada uma roda de discussão sobre ativismo
LGBTIA+, desafios e oportunidades na contemporaneidade. Haverá partilha de experiências e reflexões
sobre o referido documentário. Sinopse do documentário “Nem”: Ativista, prostituta e mãe postiça, Indianara surge como porta banheira da comunidade transgênera do Brasil. Ela transmite à nova geração
tudo o que sabe sobre revolução, noite e liberdade. (duração: 57 minutos)
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: PAT BT 005/019
Vagas: 80

Saúde Mental e Valorização da Vida LGBT

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será desenvolvida uma oficina com o objetivo de discutir temas voltados
para a saúde mental e a valorização da vida no contexto acadêmico. No primeiro momento da oficina
os facilitadores reproduzirão um vídeo dentro da temática da valorização da vida. No segundo momento
será executada uma dinâmica e, logo após, será aberto um espaço para discursão da atividade. Buscar-se-á sensibilizar os participantes para um olhar da comunidade acadêmica sobre a educação inclusiva.
Objetivos: Discutir estratégias coletivas de saúde mental e de permanência dos estudantes na universidade. Material necessário: Data Show para projeção de vídeo, slides ilustrativos da atividade, Música
suave. Papel, lápis e roteiro para discussão
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: ICC sul BT 027
Vagas: 50

Palestra:Trabalho e acumulação no mundo do capital em crise

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O trabalho discute a produção e crises capitalistas levando em consideração os departamentos da economia. Isso é realizado por meio de autores “execrados” como Simonde
de Sismondi e Robert Malthus. Faz-se uma singular apreciação de Keynes e sua “saída” para a crise de
1929. A solução keynesiana é mostrada em sua positividade e negatividade já que os remédios sugeridos pelo genial Lord não mais conseguem dinamizar o capitalismo. Isso fica claro quando, no trabalho,
apresentamos os dados relativos à dominação do capital fictício e a diminuição sintomática do capital
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produtivo. Nesse contexto discutimos a crise internacional, seus rebatimentos na economia brasileira e
o olhar para o Estado capitalista o mostra como despótico e autocrático.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 – 11:00
Local: PAT BT 029
Vagas: 35

Vivência Amazônica: Processos Educacionais e Ações Interculturais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina Vivência Amazônica: Processos Educacionais e Ações Interculturais pretende discutir os diferentes saberes que levem em consideração os conhecimentos das diversas
culturas. O foco da oficina é a formação dos participantes da Vivência Amazônica 2019, que acontecerá
de 30 de novembro a 20 de dezembro. O objetivo refletir sobre a proposta pedagógica da Vivência; a importância da extensão universitária e as formas de interação com os povos, populações e comunidades
a serem visitadas na Vivência.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 – 18:00
Local: SINTFUB - Auditório Antônio Rodrigues (Sala CT/6), Multiuso I, Bloco C, 1º andar
Vagas: 55

Modelos Alternativos de Agricultura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os biomas da Amazônia Legal, quais sejam, o Cerrado, o Pantanal e a
Amazônia, são ricos em diversidade biológica. A sua conservação é estratégica para a qualidade das
águas, para a preservação das espécies e para a melhoria de vida de milhares de homens e mulheres
que vivem nas florestas, nos campos, nas águas e nas cidades. A oficina proporcionará constatar a
importância de buscar modelos alternativos de agriculturas que possibilitem a preservação do meio
ambiente e a melhoria de vida dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e das populações, de
uma forma geral. São várias as alternativas de agriculturas que articulam diferentes atividades, tornando possível a melhoria de trabalho, de renda e vida com a conservação do meio natural e dos ecossistemas, especialmente aqueles em bases sustentáveis.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 08:00 – 18:00
Local: SINTFUB - Auditório Antônio Rodrigues (Sala CT/6), Multiuso I, Bloco C, 1º andar
Vagas: 55
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Os Desafios para a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT (Simpósio)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O evento tem como objetivo fazer uma análise da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais levando em consideração o seu
histórico, os aspectos conjunturais e as ações governamentais que estão sendo ou deixando de ser
executadas
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: Auditório do BSA norte
Vagas: 50

Mini-Curso: Línguas Asiáticas e Universais Linguísticos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Re-Edição do Minicurso de 2017 sobre línguas asiáticas e os universais
compartilhados pelas línguas do continente e com as outras línguas do mundo.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 09:00 – 13:00
Local: BSA sul BT 19/13
Vagas: 55
Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 09:00 – 13:00
Local: BSA sul BT 19/13
Vagas: 55
Turma 3
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 – 13:00
Local: BSA sul BT 19/13
Vagas: 55
Turma 4
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 – 13:00
Local: BSA sul BT 19/13
Vagas: 55
Turma 5
Dia: 27/09/2019
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Horário: 09:00 – 13:00
Local: BSA sul BT 19/13
Vagas: 55

Oficina de História Negra no Distrito Federal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Tour virtual pelos espaços de memória, documentações e fotografias que
retratam as histórias negras no Distrito Federal. Como parte das atividades os inscritos visitarão a Exposição Reintegração de Posse no Museu Nacional. As atividades ocorrerão na quinta-feira (26/09) das
19h-21h no auditório Joaquim Nabuco e sexta-feira (27/09) no Museu Nacional das 14h-16h30.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 18:30 – 21:00
Local: Auditório Joaquim Nabuco
Vagas: 55
Turma 2
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 – 16:30
Local: Museu Nacional
Vagas: 55

Educação antirracista e Projeto Político-Pedagógico escolar:
um olhar para as escolas do Ensino Fundamental do Distrito Federal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta de atividade é a reflexão sobre a importância da Educação antirracista no âmbito da escola a partir de uma perspectiva coletiva/democrática. A atividade faz referência ao trabalho de pesquisa em andamento no curso de Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 -15:00
Local: Faculdade de Educação, prédio FE-5, sala 8
Vagas: 30

Política de Assistência Estudantil no Ensino Técnico:
Um estudo sobre a permanência de alunas
negras no IFBCampus São Sebastião

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação de trabalho: A pesquisa de mestrado tem como objetivo
realizar um estudo sobre a Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal do Brasília - Campus
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São Sebastião, e analisar como a política contribui para a permanência das estudantes negras do curso
técnico subsequente em Secretaria Escolar e técnico subsequente em Secretariado que solicitaram
apoio da assistência estudantil.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 – 15:00
Local: Faculdade de Educação, prédio FE-5, sala 10
Vagas: 30

Segurança Pública e polícia: um debate sobre a questão racial e os direitos
humanos na polícia militar do Distrito Federal
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Visa apresentar pesquisa de mestrado sobre o debate da questão racial e
dos direitos humanos na polícia militar do distrito federal, os meios e caminhos que o debate se apresenta na corporação policial.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 – 15:00
Local: Faculdade de Educação, prédio FE-5, sala 8
Vagas: 45

Educação, Formação E Trabalho

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este Seminário pretende debater as relações que envolvem movimentos
sociais, trabalho e políticas públicas, na perspectiva de desenvolver análise de conjuntura com projeção
para o futuro. Desta forma, alguns dos temas escolhidos, dentre eles, “Educação como resistência”;
“Diálogo entre saberes”; e “Precarização do trabalho, reforma da previdência e primeiro emprego”, possuem o intuito de interpretar e compreender relações e processos democráticos a partir de determinantes socioeconômicos e Políticos.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00 – 12:00
Local: ANDIFS
Vagas: 100

Corpos Negros e Direito à Cidade: uma perspectiva interseccional

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nas Ciências Sociais a abordagem sobre a ocupação do espaço urbano
e o direito à cidade vem ganhando corpo nos últimos anos. Por outro lado, são poucos os estudos que
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elaboram perspectivas sobre o viés racial que este tema exige. Os espaços centrais da cidade não
possuem uma lógica de democratização do acesso, ao contrário, vários são os mecanismos para afastamento da classe trabalhadora negra do centro, fora do horário de trabalho. Mulheres negras são o exemplo de como funciona a dinâmica das grandes cidades: babás, trabalhadoras domésticas e dos serviços
de limpeza se deslocam de suas casas em regiões periféricas e se dirigem aos bairros mais abastados,
retornando à noite, após realizarem seu trabalho. Portanto, é importante discutir os desdobramentos
destas situações e suas possíveis representações. Desta forma, a roda de conversa tem por objetivo
propor esta discussão para a comunidade acadêmica e demais interessadas/os no tema, discutindo os
seus desdobramentos e representações
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 17:00 – 19:00
Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5 , Sala 9
Vagas: 60

“Falas”: partilhas afetivo-sexual entre lésbicas e bissexuais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta é fazer uma vídeo-oficina de compartilhamento de vivências
entre mulheres que se relacionam sexual e afetivamente com outras mulheres. Criar um espaço exclusivo para mulheres (cis ou trans) que possuem orientação sexual lésbicas e bissexual. O debate transcorrerá a partir do filme “Desejo Proibido”. A proposta ainda contempla debater acerca dos direitos sociais,
saúde, violência, família, religião, relacionamentos e demais temas contemporâneos que afetam tais
mulheres.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: ICC sul BT 027
Vagas: 50

História de uma Metamorfose Política no Brasil: A relevância da representação Política de Pessoas Trans – eleitas nos Municípios em 2012 e 2016 – na
Construção de Políticas Públicas
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de Conversa: A pesquisa será apresentada por mestranda do curso de Pós-graduação em Direitos Humanos. A pesquisa tem como objeto apresentar a importância da
representação políticas de pessoas trans como vereadoras eleitas em alguns municípios no Brasil, em
2012 e 2016 e sua articulação com a construção de políticas públicas para a garantia de direitos humanos da população LGBTI.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 15:00 – 16:00
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Local: Faculdade de Educação, Prédio FE-5 , Sala 5
Vagas: 30

Roda de conversa sobre estágio interdisciplinar
de vivência (EIV) nos assentamentos rurais do DF

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de conversa sobre a edição 2019 do Projeto de Extensão EIV - estágio interdisciplinar de vivência nos assentamentos rurais do DF. Exibição de vídeo e exposição de fotos
sobre o projeto
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 – 17:00
Local: NEAGRI - CEAM
Vagas: 40

Experiências de educação em direitos humanos e
de mediação de conflitos no contexto escolar do Distrito Federal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação de dados sobre a ausência de estudos sobre as metodologias e técnicas de mediação de conflitos utilizadas nas escolas do Distrito Federal; das avaliações de
efetividade das ações empreendidas com potencial para transformar práticas, atitudes e comportamentos dos educadores e educandos, para que possam conviver em ambientes que estimulem o reconhecimento da pluralidade e da alteridade, condições básicas para o exercício da crítica, da criatividade, do
debate de ideias, e para o reconhecimento, respeito, promoção e valorização da diversidade no ambiente escolar.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 13:00 – 19:00
Local: Auditório do CEAM
Vagas: 100

Mini-curso sobre ofensiva antigênero

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Resumo da proposta: Um dos maiores entraves e motor de retrocessos na
agenda de direitos sexuais e reprodutivos no país tem sido a ofensiva antigênero. A noção de “ideologia
de gênero” surgiu como estratégia argumentativa para desqualificar os esforços epistemológicos e políticos baseados em preceitos feministas. O mini-curso visa apresentar o estado da arte sobre o tema, incluindo reflexões sobre seu impacto na agenda política brasileira. Objetivos: Tornar acessível ao público
a sistematização de referências sobre o tema que tem sido produzidas nos últimos anos. Justificativa: O
tema é da maior relevância pois trata de argumentos que tem sido adotados para enfraquecer a agenda
de direitos humanos, e mais especificamente os direitos sexuais e direitos reprodutivos
Data de início: 23/09/2019
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Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 – 16:00
Local: PAT BT 21
Vagas: 60

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO (FAC)
Semana Universitária da Faculdade de Comunicação:
Extensão, Animação e Inovação
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A edição 2019 da “Semana Universitária da Faculdade de Comunicação:
Extensão, Animação e Inovação” apresenta uma gama de atividades acadêmicas que perpassam as
diversas áreas do conhecimento comunicacional audiovisual, jornalismo, comunicação organizacional e publicidade. São palestras, oficinas, fóruns, minicursos, rodas de conversa e painéis temáticos que visam ampliar o diálogo da FAC com a comunidade
acadêmica e com a sociedade em geral. A principal novidade é a criação da KEYFRAMES: 1ª Semana de
Animação da FAC/UnB, que tem por objetivo conectar estudantes, pesquisadores, professores, profissionais e demais admiradores da área da Animação e, junto com eles, somar ideias, integrar vidas e
contar histórias animadas, frame a frame.
CONTATO: email e telefone da Unidade

Mesa Redonda de Jornalismo Esportivo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mesa com algumas figuras do jornalismo esportivo brasiliense para debater
alguns temas como mercado, mulheres no jornalismo, área de atuação e problemas no jornalismo local.
Data de início: 26/09
Data término: 26/09
Turma A
Dia: quinta-feira
Horário: 19h – 21h
Local: Sala 12 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 88

Criatividade em Comunicação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição de conceitos elementares sobre criatividade seguida pelo lançamento de uma atividade e pelo acompanhamento da elaboração dos produtos.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
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Dia: quinta-feira
Horário: 14h – 18h
Local: Sala 12 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 20

Exposição - O reflexo do imaginário social dos grandes centros urbanos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADEE: Descrição Exposição fotográfica que mostra um pouco dos excluídos da
sociedade brasileira nos centros urbanos.
Data de início: 23/09
Data de término: 27/09
Local: ICC
Horário: Exposição fixa

Neuromarketing - metodologia e estudos de caso

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta atividade pretende apresentar a metodologia de pesquisa Neuromarketing como complemento para as pesquisas tradicionais de Comunicação. A aula será dividida em
duas partes: na primeira serão apresentados os equipamentos necessários para a pesquisa, um resumo sobre os conceitos gerais do neuromarketing e da neurociência. Já a segunda parte da aula será
destinada aos estudos de caso coletados de bibliografias recentes que explicitam o passo a passo e os
resultados deste tipo de pesquisa com grandes marcas. O principal objetivo da aula é levantar o debate
sobre a relevância da pesquisa no mercado e a maneira como ela influencia as ações de comunicação
nas empresas.
Data de início: 24/09
Data de término: 24/09
Turma A
Dia: terça-feira
Horário: 14h – 17h
Local: Sala 5 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 25

Vivência de Música Circular

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Vivência de roda de música improvisada, que trabalha a escuta, a conexão
e a musicalidade por meio de técnicas de
percussão corporal e música vocal.
Data de início: 24/09
Data de término: 24/09
Turma A
Dia: terça-feira
Horário: 10h – 12h
Local: Estúdio A da Faculdade de Comunicação
Vagas: 30
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Oficina Básica de Cinegrafia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação de conceitos básicos necessários para captação de imagens
audiovisuais. Durante a atividade serão desenvolvidos atividades teóricas e práticas sobre iluminação,
enquadramento, operação de câmera e curiosidades sobre o mercado audiovisual.
Data de início: 23/09
Data de término: 23/09
Turma A
Dia: segunda-feira
Horário: 14h – 18h
Local: Estúdio A da Faculdade de Comunicação
Vagas: 19

Clube de Criação 2019: novidades, dicas e premiações

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Tudo sobre o Clube de Criação 2019: premiações, palestras, novidades,
dicas e mais
Data de início: 27/09
Data de término: 27/09
Turma A
Dia: sexta-feira
Horário: 10h – 12h
Local: Auditório Pompeu de Souza – Faculdade de Comunicação
Vagas: 45

Como App? Oficina de Apps

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensino de metodologia de design de interação e experiência de usuários
em aplicativos.
Data de início: 23/09
Data de término: 24/09
Turma A
Dia: segunda e terça-feira
Horário: 16h – 20h
Local: Sala 5 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 40

Oficina de Design de Jogos sobre Fake News
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensino de metodologia de design de jogos
Data de início: 23/09
Data de término: 25/09
Turma A
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Dia: segunda, terça e quarta-feira
Horário: 10h – 18h
Local: Sala 7 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 30

Oficina de Diálogo para Roteiros Audiovisuais
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta em questão é uma oficina de roteiro audiovisual visando explorar com profundidade o tema do diálogo. Serão abordados tópicos como as funções do diálogo, tipos
de diálogo, narração, beats e subtexto. Em conjunto ao conteúdo expositivo serão propostas atividades
práticas para auxiliar na compreensão e exercício da escrita de diálogos.
Data de início: 23/09
Data de término: 27/09
Turma A
Dia: segunda a sexta-feira
Horário: 19h – 21h
Local: Sala 11
Vagas: 20

Oficina de Flipbook ou Como fazer Gifs fora da Internet

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensino de princípios de animação, técnica e execução de flipbook
Data de início: 26/09
Data de término: 26/09
Turma A
Dia: quinta-feira
Horário: 14h – 18h
Local: Laboratório de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Comunicação
Vagas: 24

Oficina de Zotero — Software Gratuito Gerenciador de Referências

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação das principais funcionalidades do programa Zotero
Data de início: 24/09
Data de término: 24/09
Turma A
Dia: terça-feira
Horário: 24/09
Local: Laboratório de Informática da Faculdade de Comunicação
Vagas: 20
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Roda de Conversa do Projeto DARCY-ÊNCIA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de conversa sobre a ciência e sua importância, bem como divulgação
do projeto DARCY-ÊNCIA que pretende levar ao ensino médio público ações que valorizem a comunicação científica.
Data de início: 27/09
Data de término: 27/09
Turma A
Dia: sexta-feira
Horário: 14h – 18h
Local: Área de Convivência da Faculdade de Comunicação
Vagas: 50

Workshop: Da LAI à Publicação de Notícias:
Como a Comunicação pode Ajudar a sua Escola
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Identificar fakenews, apurar fatos e ter acesso a informação de direito público.
Data de início: 26/09
Data de término: 26/09
Turma A
Dia: quinta-feira
Horário: 9h – 12h
Local: Sala 12
Vagas: 75

KEYFRAMES: Conferência de Abertura

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Evento de abertura da 1ª semana KEYFRAMES
Data de início: 24/09
Data de término: 24/09
Turma A
Dia: terça-feira
Horário: 14h – 17h
Local: Auditório Pompeu de Souza – Faculdade de Comunicação
Vagas: 200

KEYFRAMES: Oficina — Direção de Arte & Criação de Personagem

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: KEYFRAMES: Oficina - Direção de Arte & Criação de Personagem, com
Hudson Araújo
Data de início: 25/09
Data de término: 25/09
Turma A
Dia: quarta-feira
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Horário: 8h – 12h
Local: Sala 13 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 40

KEYFRAMES: Oficina — Storyboard

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina – Storyboard, com Ítalo Cajueiro
Data de início: 25/09
Data de término: 25/09
Turma A
Dia: quarta-feira
Horário: 14h – 18h
Local: Sala 13 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 40

KEYFRAMES: Painel Temático “Criatividade e Storytelling”
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Painel Temático “Criatividade e Storytelling”, com Ciro Marcondes e Fábio Leal
Data de início: 25/09
Data de término: 25/09
Turma A
Dia: quarta-feira
Horário: 18h30 – 22h
Local: Auditório Pompeu de Souza – Faculdade de Comunicação
Vagas: 200

KEYFRAMES: Palestra - Dublagem & Voz original
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra - Dublagem & Voz original
Data de início: 26/09
Data de término: 26/09

Turma A
Dia: quinta-feira
Horário: 8h – 12h
Local: Auditório Pompeu de Souza – Faculdade de Comunicação
Vagas: 200
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Painel Temático “Animação e Formatos”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Painel Temático “Cinema de Animação no Brasil e Mercado”, com Fernando
Gutierrez e Márcio Moraes
Data de início: 25/09
Data de término: 25/09
Turma A
Dia: quarta-feira
Horário: 13h – 17h
Local: Sala 13 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 200

KEYFRAMES: Festival e Mostra Universitária de Curtas em Animação
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Festival e Mostra Universitária de Curtas em Animação
Data de início: 25/09
Data de término: 25/09
Turma A
Dia: quarta-feira
Horário: 18h – 21h
Local: Auditório Pompeu de Souza - Faculdade de Comunicação
Vagas: 200

Ralacoco: da FM ao Podcast

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mesa redonda que celebra os 18 anos da Ralacoco, discutindo os desafios e
oportunidades que a iniciativa enfrenta a partir do compartilhamento de experiências de programadores
e programadoras que participaram da rádio no passado e daqueles que tocam o projeto no presente.
Data de início: 24/09
Data de término: 24/09
Turma A
Dia: terça-feira
Horário: 14h – 18h
Local: Auditório Pompeu de Souza - Faculdade de Comunicação
Vagas: 90

Maquiagem Artística de Efeitos Especiais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina com o intuito de ensinar técnicas para criar machucados usando
maquiagem para efeitos especiais em produções audiovisuais.
Data de início: 24/09
Data de término: 24/09
Turma A
Dia: segunda-feira
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Horário: 14h – 16h
Local: Sala 12 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 28

Bate papo sobre assessoria de comunicação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conversar sobre o dia a dia do assessor de comunicação, principais atribuições e dicas para entrar no mercado de trabalho.
Data de início: 27/09
Data de término: 27/09
Turma A
Dia: sexta-feira
Horário: 10h – 12h
Local: Sala 5 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 20

Oficina de Dublagem e Preparação de Voz

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensino de técnicas e exercícios de aquecimento vocal e dublagem básica
Data de início: 26/09
Data de término: 26/09
Turma A
Dia: quinta-feira
Horário: 14h – 18h
Local: Sala 5 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 12

Aqueles que não vemos, aquilo que não vimos:
Políticas de comunicação, sociedade e cidadania

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O workshop tratará o resultado de uma série de pesquisas desenvolvidas
na Universidade de Brasília sob a ótima da Comunicação Pública e das Políticas de Comunicação. Será
dividido em quatro eixos:
a) Ouvidorias do sistema prisional: como ouvir aqueles que não vemos;
b) Lei de acesso à informação: como motivar a participação da sociedade;
c) Comunicação pública: como prover a comunicação que vise ao interesse público;
d) Comunicação, direitos humanos e direitos animais: como fazer da comunicação o grande aporte para
o ativismo e a transformação social.
Data de início: 23/09
Data de término: 23/09
Turma A
Dia: segunda-feira
Horário: 18h – 21h
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Local: Sala 12 da Faculdade de Comunicação
Vagas: 50

Como elaborar um currículo matador

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Proposta pelo grupo de extensão ComOrg pelo mundo, a oficina é voltada
para quem pretende ingressar no mercado de trabalho na área de Ciências Sociais Aplicadas, em especial na área de Comunicação. Apresenta dicas de quais competências e habilidades destacar, como
diagramar, os limites da criatividade e um olhar antenado com as
demandas e necessidades de cada empregador. Fala sobre empregabilidade e organização de uma rede
de contatos. Traz uma série de exemplos para inspirar quem quer fazer um currículo “matador”.
Data de início: 23/09
Data de término: 23/09
Turma A
Dia: segunda-feira
Horário: 16h – 18h
Local: Sala 13
Vagas: 30

INSTITUTO DE QUÍMICA (IQ)
XII Semana de Química na UnB

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: O programa está constituído essencialmente por palestras e minicursos,
ministrados por professores do IQ e pesquisadores colaboradores convidados. Contamos com intensa
participação de discentes, graduandos e pós-graduandos. O conteúdo das atividades visa atingir público amplo, a comunidade científica do Centro-Oeste como um todo, em temas que não são cobertos no
fluxo acadêmico, mas que lhe são complementares e essenciais, profissionalmente.
CONTATO:

Atuação no mercado de trabalho como
analista comercial e de garantia da qualidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Uma sobre a trajetória universitária e a inserção de egresso de cursos de
tecnologias químicas no mercado de trabalho. A atuação na indústria de alimentos, especificamente,
produção de proteína animal. Com enfoque nos desafios do ambiente industrial e chão de fábrica.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Segunda-feira
Horário: Das 19h às 20h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química UnB
Vagas: 215

A química no restauro

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Introdução às técnicas básicas de restauração, enfatizando-se aspectos
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físicos e químicos do processo de degradação de materiais base em acervos, abordando conceitos básicos de química que podem ser aplicados nessas técnicas.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Terça-feira
Horário: Das 14h às 16h
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB
Vagas: 75

Arduino básico: histórico, princípios e alguma aplicações em Química Analítica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Discutir o histórico e os princípios envolvidos no desenvolvimento do Arduino, plataforma de hardware livre com algumas aplicações da literatura para Química Analítica, pesquisa
e controle de processos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Terça-feira
Horário: Das 14h às 18h
Local: LAI - Laboratório de Análise Instrumental - IQ AT 30/21
Vagas: 20

Atividades experimentais no ensino de modelos atômicos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Versara sobre os modelos atômicos mais famosos da literatura por meio de
atividades experimentais. Discutir as limitações e vantagens de cada uma das teorias na explicação de
fenômenos macroscópicos. Tendo como início a ideia de que a matéria é indivisível e tudo faz parte de
uma única unidade, perpassa pela fragmentação dos corpos e o modelo de cargas elétricas e termina
com a dualidade onda-partícula, através da discussão dos números quânticos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Terça-feira
Horário: Das 19h às 23h
Local: LPEQ 2 - Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química 2 IQ BT 21/01
Vagas: 45

Difração de raios-x de monocristais:
um minicurso teórico/prático sobre estruturas cristalinas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Promover uma maior compreensão da técnica de difração de raios-x de
monocristais, apresentando desde conceitos básicos teóricos, preparo das amostras, caracterização e
elucidação de estruturas cristalinas, como também, explicar suas príncipais aplicações.
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Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Terça-feira
Horário: Das 14h às 18h
Local: LEFQ - Laboratório de Ensino em Físico-Química IQ BT 53/3
Vagas: 20

Vermicompostagem uma abordagem química, econômica, social e ambiental.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensinar os princípios do processo da vermicompostagem, como start up,
monitoramento, caracterização química dos produtos, sua aplicação, importância econômica e ambiental, entre outros.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Segunda-feira e terça-feira
Horário: Das 8h às 12h
Local: LEQGF - Laboratório de Ensino Química Geral e Fundamental - IQ AT 80/21
Vagas: 20

Computação algébrica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensinar de forma teórica e prática a respeito do programa de distribuição
livre multiplataforma “Maxima”. Com abordagem de conceitos de cálculo e álgebra linear, a nível universitário. O software deve ser baixado em computador pessoal (http://maxima.sourceforge.net).
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Terça-feira
Horário: Das 8h as 12h
Local: Proin IQ BT 75/03
Vagas: 20

Software Origin® aplicado a processos de Transferência de Massa.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar, de forma introdutória, o software Origin® como ferramenta
para obtenção de ajuste de modelos matemáticos não lineares a dados experimentais obtidos em ensaios de secagem de alimentos e de adsorção de contaminantes em meio líquido. É nescessário trazer
computador pessoal com a versão demo do programa referente ao curso.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quinta-feira
Horário: Das 14h às 18h
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Local: Proin IQ BT 75/03
Vagas: 20

Ensino de química e processos seletivos para ingresso na graduação:
da influência inevitável à interação desejável

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Breve história e reflexões em torno da relação escola/universidades, do
ponto de vista dos processos seletivos para ingresso em cursos de Graduação (Vestibular, PAS/UnB,
Enem...), com ênfase na influência sobre a dinâmica curricular e sobre a estrutura dos livros didáticos
de química.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quinta-feira
Horário: Das 19h às 23h
Local: LPEQ 3 - Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química 3 IQ BT 35/3
Vagas: 40

Físico-Química no Computador: resolvendo problemas com MathCad

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Uso de ferramenta computacional estratégica para resolução de cálculos.
O software além de poder ser instalado em computadores comuns é bastante indicado em Ciências
Exatas e Naturais.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Sexta-feira
Horário: Das 14h às 18h
Local: Proin IQ BT 75/03
Vagas: 20

Nanofabricação de materiais magnéticos inovadores visando remediação
ambiental e geração sustentável de energia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Uma visão geral de resultados atuais sobre aplicação de nanopartículas à
base de ferrita como adsorventes para o tratamento de efluentes e como catalisadores para a combustão de combustíveis sustentáveis.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Segunda-feira
Horário: Das 14h30 às 15h30
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química UnB
Vagas: 215
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Uma tarde para o meio ambiente – segurança química GHS e PP

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ou Rio 92 foi um marco para o planeta e teve como pretensão unir o desenvolvimento sócio-econômico com a proteção e conservação da terra. Tendo como uma das finalidades consolidar o conceito
de segurança química na gestão das substâncias químicas. Assim, serão abordados os temas: GHS –
Sistemas Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotula- gem de Produtos Químicos e Movimentação de Produtos Perigo- sos (PP).
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quinta-feira
Horário: Das 14h às 16h
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB
Vagas: 75

Uma tarde para o meio ambiente – Segurança Química GHS e PP

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ou Rio 92 foi um marco para o planeta e teve como pretensão unir o desenvolvimento sócio-econômico com a proteção e conservação da terra. Tendo como uma das finalidades consolidar o conceito
de segurança química na gestão das substâncias químicas. Assim, serão abordados os temas: GHS –
Sistemas Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotula- gem de Produtos Químicos e Movimentação de Produtos Perigo- sos (PP).
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quinta-feira
Horário: Das 16h às 18h
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB
Vagas: 75

Espectrometria de massa aplicada a análise
estrutural e quantificação de glicanos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A relevância e complexidade química dos glicanos associados a proteínas,
assim como estratégias de derivatização, purificação e análise espectrométrica desta classe de biomoléculas. Os desafios na detecção e determinação estrutural dos íons provenientes de glicanos serão
abordados, assim como metodologias de obtenção de relações quantitativas entre estes. Serão apresentados dados referentes ao diagnóstico clínico de distúrbios congênitos MS, trabalho desenvolvido
em parceria com o Hospital Sarah.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quarta-feira
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Horário: Das 16h às 18h
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB
Vagas: 215

Ensino de química e estudantes surdos: contextos, proposições e reflexões

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Investigações e proposições desenvolvidas no âmbito do PPGEC/UnB e do
PPGEduC/UnB voltadas ao ensino de química para estudantes surdos. Discussão do que foi apresentado.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quarta-feira
Horário: Das 19h às 21h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química - UnB
Vagas: 215

Noções básicas sobre programação em FORTRAN aplicada ao
desenvolvimento de programas para o ambiente Windows

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Informações básicas sobre a linguagem de programação FORTRAN aplicada ao desenvolvimento de programas para o ambiente Windows. Com ênfase na construção de menus,
caixas de diálogo, animações, gráficos, entre outros recursos avançados. Os participantes devem portar
de seus computadores pessoais com a versão demo do programa referente ao curso.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quarta-feira e Sexta-feira
Horário: Das 8h às 12h
Local: Proin IQ BT 75/03
Vagas: 22

Abordagem de estratégias para o desenvolvimento
de catalisadores nas áreas de energia, polímeros e eletrocatálise

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Abordagem de estratégias para o desenvolvimento de catalisadores nas
áreas de energia, polímeros e eletrocatálise.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Segunda-feira
Horário: Das 8h às 12h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) / Instituto de Química - UnB
Vagas: 215
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Reciclagem de rejeitos industriais e urbanos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Divulgar e discutir a importância da reciclagem e o reaproveitamento de
rejeitos industriais e urbanos a partir de processos eficientes.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quinta-feira e sexta-feira
Horário: Das 10h às 12h e das 8h às 12h.
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB e Instituto de Artes - Universidade de Brasília.
Vagas: 20

A produção de luvas antialergênicas de látex de borracha natural.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Coleta do látex de borracha natural (LBN) em seringal da Cidade Ocidental
(GO), passando pela proteção e concentração do LBN e, em seguida, pela produção de luvas de látex,
tipo laboratório. Serão repassados conceitos básicos de látex, vulcanização, imersão, entre outros.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Terça-feira e quarta-feira
Horário: Das 8h às 12h
Local: LEQGF IQ AT 80/21
Vagas: 20

Estratégias para o diagnóstico e tratamento de infecções
bacterianas utilizando peptídeos direcionadores

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Importância da utilização de peptídeos direcionadores como uma estratégia para o tratamento de diferentes tipos de infecções, além torna mais seletivo e eficaz o tratamento
antimicrobiano e facilitar o diagnóstico. Apesar da disponibilidade e da utilização de antibióticos cada
vez mais efetivos, as infecções bacterianas ainda têm sido uma das principais formas de mortandade
no mundo.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quarta-feira
Horário: Das 8h às 12h
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB
Vagas: 75

Workshop: resolvendo problemas com metodologias
de gerenciamento de projetos na ótica da Empresa Júnior

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação da metodologia de gerenciamento de projetos que utiliza e
proporciona a oportunidade de resolução de um case real, com direito a feedbacks e a uma breve vivên-
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cia do que é trabalhar em uma EJ.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Segunda-feira
Horário: Das 20h às 22h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) IQ - UNB
Vagas: 215

Inovação em combustíveis e derivados de petróleo: desafios e regulação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A variedade de combustíveis experimentais, suas fontes e características
apresentam um desafio para a construção de uma regulação que garanta para cada um confiabilidade,
segurança e garantia de proteção à sociedade e meio ambiente. É fundamental que esse trabalho não
restrinja o uso dos mesmos, nem seu desenvolvimento. O estudo e pesquisa de tecnologias e o desenvolvimento de métodos analíticos permite criar uma normatização flexível, que aproxima os aspectos do
desenvolvimento e inovação da segurança social.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Sexta-feira
Horário: Das 8h às 12h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) Instituto de Química - UnB
Vagas: 212

A divulgação científica no ensino de ciências

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conceitos de divulgação, vulgarização e popularização da ciência. Justificativas para divulgar o conhecimento científico. Jornalismo científico. Características de um texto de
divulgação científica. Uso de textos de divulgação científica no ensino. Análise de textos de divulgação
científica. Redação de um texto de divulgação científica.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Segunda-feira
Horário: Das 18h às 22h
Local: LPEQ 2 - BT 21/01 IQ UnB
Vagas: 20

Termodinâmica: linha do tempo e conceituação básica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Adotando-se como eixo central do desenvolvimento da termodinâmica o
conhecimento e uso eficiente da energia. Serão apresentados, na linha do tempo, os principais persona263

gens e os conceitos básicos criados.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Terça-feira, quarta-feira e quinta-feira
Horário: Das 16 às 18h
Local: LEQGF - Laboratório de Ensino Química Geral e Fundamental - IQ AT 80/21
Vagas: 20

Aplicações da metabolômica no estudo de plantas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Estudos na área de metabolômica procuram correlacionar o perfil metabólico do organismo estudado com suas condições fisiológicas. Essa abordagem tem sido utilizada com
sucesso em muitas áreas de interesse científico, tais como: ecologia, química de produtos naturais e
agricultura.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quarta-feira
Horário: Das 16h às 18h
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB
Vagas: 75

Desafios do Século XXI: A Quarta Revolução Industrial x Inteligência Artificial

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Serão apresentados casos mais recentes de grande impacto sócio econômico em química, biologia e saúde devido ao uso de tecnologias baseadas em inteligência artificial. Haverá destaque ao uso de uma Rede Neural Artificial Convolucional (CNN do inglês Convolutional Neural
Network) treinada para o diagnóstico de lesões e câncer de pele através de celular/smartphones.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Terça-feira
Horário: Das 14h às 16h
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB
Vagas: 75

Nanoadsorventes magnéticos inovadores para remediação de águas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Utilização de nanoadsorventes magnéticos como estratégia promissora
para remoção de poluentes orgânicos e inorgânicos de águas residuais, por meio da técnica de separação química assistida magneticamente. Os nanomateriais possuem grande capacidade de adsorção e
caracterizam-se como uma alternativa mais sustentável quando comparados aos materiais tradicionalmente utilizados, revelando um grande potencial para aplicação em larga escala.
Data de início: 23/09/2019
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Data término: 23/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Segunda-feira
Horário: Das 15h20 às 16h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química UnB
Vagas: 215

Serendipidade e mentes preparadas: como o acaso fez história na ciência

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exemplos de como homens e mulheres geniais usaram suas mentes preparadas para transformar eventos fortuitos em descobertas fabulosas que mudaram a história da ciência.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quarta-feira
Horário: Das 14h às 16h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química UnB
Vagas: 215

Makerspace, STEAM e Design Thinking:
A criação de jogos em um contexto alternativo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Promover o diálogo sobre novas ferramentas educacionais e possibilitar a
prototipagem de um jogo em um contexto STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math)
fazendo uso de técnicas de Design Thinking e ferramentas disponíveis em um Makerspace.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Terça-feira e quinta-feira
Horário: Das 19h às 21h e das 18h às 20h
Local: LEFQ - Laboratório de Ensino em Físico-Química IQ BT 53/3 e MakerSpace da Casa Thomas Jefferson - SGAN 606 – Bloco B Asa Norte.
Vagas: 20

Cerimônia de Premiação OQDFE Jr.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Análise quanto as falhas conceituais detectadas em questões/respostas relativas às Olimpíadas de Química do DF e Entorno. Análise estatística e comparativa das quatro últimas
OQDFE´s. Ocorrerá também a premiação dos melhores classificados.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quarta-feira
Horário: Das 19h às 22h
265

Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química UnB
Vagas: 215

Abertura da XII Semana de Química da Universidade de Brasília

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palavras de boas-vindas. DD. Diretor do IQ, Prof. Dr. Marcos Juliano Prauchner e DD. Vice-Diretor, Prof. Dr. José Joaquín Linares León, oficializando, assim, o início das atividades da XII Semana de Química da UnB.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Segunda-feira
Horário: Das 13h30 às 14h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química UnB
Vagas: 215

Contribuição do profissional de química em politicas e projetos ambientais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atualmente nota-se a necessidade de profissionais com visão ampla sobre
as formas de atuar frente aos problemas ambientais. Tópicos que serão abordados: (1) introdução sobre
impactos ambientais relacionados à substâncias químicas; (2) convenções internacionais que abordam
substâncias químicas; (3) políticas públicas sobre substâncias químicas – formulação da política pública; (4) Conclusão: contribuições do químico no cenário apresentado.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quinta-feira
Horário: Das 10h às 12h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química UnB
Vagas: 215

Catalisadores ionicamente marcados e sistema Reatores em Flow

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Tipos de catálise (homogênea, heterogênea, semi-heterogênea ou nanoparticulada) e as características de cada sistema. Novos tipos de catalisadores, com ênfase à classe de
catalisadores ionicamente marcados. Sistemas de reatores em flow.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quarta-feira e sexta-feira
Horário: Das 14h às 16h
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB
Vagas: 75
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Organizadores da XII Semana de Química UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A XII Semana da Química é organizada pelo grupo PET-Química/IQ/UnB
(Programa de Educação Tutorial do Ministério da Educação), sob a tutoria da profa. dra. Elaine Rose
Maia. Nesta atividade encontram-se listados os nomes dos discentes que integram o grupo e dedicaram-se à organização, junto aos professores do IQ, desde o mês de maio. Constam, também, os nomes
de discentes não-petianos, mas que contribuíram e contribuem para sua realização e sucesso.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019

Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília:
histórico e próximos passos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A importância do PCTec/UnB a toda comunidade acadêmica do Centro-Oeste. Uma organização que se destaca por gerenciar o fluxo de conhecimento e tecnologia entre
universidade,empresas e governo. Define parcerias com instituições públicas e privadas, nacionais e
internacionais, estabelecendo a chamada Tríplice Hélice da Inovação, além de contar com profissionais
especializados objetiva gerar riqueza na comunidade, promovendo a cultura da inovação e a competitividade das empresas e instituições geradoras de conhecimento instalados ou associados nela.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Segunda-feira
Horário: Das 14h às 15h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química da UnB
Vagas: 215

A transformação digital na indústria de processos industriais –
o papel do engenheiro na engenharia de processos, operações e manutenção

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Definição de autonomia e níveis correspondentes de autonomia para a
indústria de processos. Será discutido o papel das teorias aprendidas e a aplicabilidade de conhecimentos em aprendizado de máquinas, tecnologia cognitiva e inteligência artificial. Os impactos de cada
nível de autonomia na engenharia de processos, operações, manutenção.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quinta-feira
Horário: Das 14h às 16h
Local: Auditório Prof. Lauro Morhy (VERDE) - Instituto de Química UnB
Vagas: 215
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Astroquímica: compreendendo a diversidade molecular do universo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A detecção de espécies químicas cada vez mais complexas, no sistema solar, em superfícies congeladas, e fora dele, no meio interestelar, tem suscitado modelos que expliquem o
surgimento dessas espécies. Serão revisados alguns estudos na área, com enfoque para as reações em
gelos irradiados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1 (A)
Dia: Quinta-feira
Horário: Das 8h30 às 10h
Local: Auditório Azul - Instituto de Química UnB
Vagas: 75

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA (FEF)
Faculdade de Educação Física - FEF

TÍTULO GERAL DA PROPOSTA: Semana Universitária - Faculdade de Educação Física - FEF
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A 19ª Semana Universitária é uma semana tradicional de nossa Universidade, que reúne milhares de alunos, professores, servidores e comunidade em geral em palestras,
cursos, oficinas, mesas-redondas, seminários e exposições nas áreas de cultura, educação, meio ambiente, saúde dentre outros, com gratuidade e abertos ao público.
CONTATO: semanauniversitariafef@gmail.com

Mesa Redonda: Como ganhar créditos ou horas complementares
para trabalhar no esporte universitário da UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar para pessoas interessadas as diversas opções de envolvimento
acadêmico com o esporte universitário na UnB.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 11:00-13:00
Local: Auditório FEF
Vagas: 110

Oficina de Tai Chi Chuan

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Vivenciar, de forma conjunta, os exercícios de preparação para a prática do
Tai Chi, propostos pelo Mestre Liu Pai Lin ,e, em seguida, realizar a primeira parte da sequência do Tai
Chi, com 32 movimentos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
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Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 8:00-9:00
Local: Sala 18 – Centro Olímpico
Vagas: 45

Oficina de Lian Gong

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Vivenciar, de forma conjunta, os exercícios preventivos e curativos propostos por Zhuang Yuan Ming, adepto da Medicina Tradicional Chinesa, para tratar e prevenir dores no corpo, problemas osteomusculares e nas articulações, além de atuar nas disfunções dos órgãos internos e
problemas respiratórios
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 8:00-9:00
Local: Sala 18 - Centro Olímpico
Vagas: 45

Práticas somáticas em movimento e expressão
para uma vida saudável, criativa e coletiva

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Workshop vivencial de práticas somáticas em suas diversas manifestações
entre movimento, toque e voz, com abordagem corporal possível para o teatro, professores de educação
física, dança e cultura. Os conceitos somáticos serão especialmente inspirados nos sistemas Body-Mind
Centering™ e Cadeias Musculares e Articulares GDS®.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:00-18-00
Local: Sala 18 – Centro Olímpico
Vagas: 30

A saúde no contexto escolar: práticas corporais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será realizado no primeiro momento um relato de experiência e em seguida
uma oficina de produção de atividades práticas relacionadas a saúde em contextos específicos para
serem aplicados na escola. Para finalizar, uma roda de conversa sobre o papel da educação física na
promoção da saúde, o que cabe e o que não cabe no contexto escolar.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00-18:00
Local: Sala 41 – FEF
Vagas: 30

Festival de Basquete

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Confraternização da comunidade do basquete e promoção da modalidade
para os estudantes da UnB com jogos e premiações.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019-25/09/2019
Horário: 16:00-19:00
Local: Ginásio de Esportes
Vagas: 170

Workshop de Oratória e Linguagem Corporal do Discurso

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade tem o intuito de ensinar noções básicas sobre como falar em
público, entrando no mérito da postura, como falar, olhar, tempo de discurso e outros aspectos do discurso para pequeno, médio ou grande número de pessoas. Além de ensinar como decodificar no discurso de terceiros extroversão, introversão, detectar timidez, nervosismo dentre outras dificuldades apresentadas no tocante das falas em público.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00-14:00
Local: Sala 42 - FEF
Vagas: 55

Yoga

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Uma prática de ásanas para que a comunidade possa ter contato com a
prática e tenham um momento de relaxamento durante a Semana Universitária.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:30-15:30
Local: Sala 18 – Centro Olímpico
Vagas: 40
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Turma 2
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:30-15:30
Local: DOJO – Centro Olímpico
Vagas: 40
Atividade 9
NOME DA ATIVIDADE: Thay Ioga para Parkinson
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Abordagem teórico-prático sobre a aplicação da técnica para parkinson
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 8:00-12:00
Local: Sala 16 – Centro Olímpico
Vagas: 25

Oficina de Práticas Pedagógicas de Educação Física na Educação Infantil

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Parte teórica:
- Breve resumo sobre a História da Educação Infantil no Brasil e a legislação que resguarda a oferta
desse nível de Ensino.
-Trajetória da Educação Física na Educação Infantil.
Parte Prática:
-Relacionar os pontos importantes a serem considerados na elaboração de um plano de aula para Educação Infantil. (Objetivo, conteúdo, duração, abordagem, materiais, espaço, inclusão, avaliação, registro.)
-Elaborar uma aula para Educação Infantil.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00-18-00
Local: Sala 41 - FEF
Vagas: 20

MeditaSomm (Oficina)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Meditações focadas no corpo e nos sons, inspiradas em saberes e práticas
xamânicas, indígenas, orientais e criativas.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
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Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 18:30-21:30
Local: Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (CEDEP)
Vagas: 55

Estruturas funcionais – pequenos jogos no processo de ensino –
aprendizagem – treinamento dos jogos esportivos coletivos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de oficina teórico-prática que objetiva apresentar aos participantes as estruturas funcionais (gerais e direcionadas) – pequenos jogos como meio para abordagem dos
conteúdos táticos, técnicos e físicos específicos dos jogos esportivos coletivos. Os participantes vivenciarão atividades nas diferentes configurações táticas de igualdade numérica, superioridade numérica e
utilização do curinga (jogador de apoio). Além dos constrangimentos referentes a modificação da tarefa
(quantidade de passes, com ou sem limitações das ações do defensor, tamanho do campo e forma de
finalização.)
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:00-12:00
Local: Sala 15 - Centro Olímpico e Ginásio
Vagas: 30

Determinação do perfil de força-velocidade
em atletas de esportes de combate

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta é uma atividade destinada a entusiastas, atletas e treinadores de modalidades de esportes de combate, tais como: Judô, Karatê, Capoeira, Taekwondo, entre outras.
A atividade será desenvolvida em três etapas:
1) palestra para contextualizar a importância da temática;
2) prática para a determinação do perfil de força-velocidade;
3) interpretação e utilização dos dados obtidos na prática.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00-16:30
Local: Sala 42 FEF e Laboratório de Pesquisa em Treinamento de Força
Vagas: 20
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Os Jogos Motores como ferramenta pedagógica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina de Jogos contendo duas partes: uma palestra que apresentará os
conceitos básicos envolvidos na temática e a realização de jogos motores.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00-18:00
Local: Sala 15 C.O e Ginásio - Centro Olímpico
Vagas: 40

A importância da participação social para os idosos:
o melhor remédio para o Parkinson e o Alzheimer

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre a importância da participação social para os idosos visando
o Parkinson e o Alzheimer.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:00-12:00
Local: Sala 41 - FEF
Vagas: 60

Oficinas Esportivas 28 anos:
Um projeto de extensão de mãos dadas com a formação profissional

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Seminário comemorativo aos 28 anos do projeto de extensão Oficinas Esportivas. O evento contará com uma mesa redonda sobre o ensino de esporte para a criança, relatos de
experiência de ex-estagiários do projeto e exposição de fotos.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Auditório da FEF e Exposição no Pátio Verde da FEF
Vagas: 100

Oficina de parkour e acrobacias

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividades gímnicas voltadas para o aprendizado de acrobacias de solo e
técnicas de parkour.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: DOJO - Centro Olímpico
Vagas: 35

Liberação Miofascial para Educadores Físicos e Fisoterapêutas
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Abordagem teórico-prático sobre liberação miofascial.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Sala 16 Centro Olímpico
Vagas: 20

Acroyoga: Primeiros Vôos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Iniciação à prática de acroyoga voltada a iniciantes. Serão apresentados
princípios de percepção corporal e equilíbrio através de acrobacias em duplas. Não existe qualquer forma de pré-requisito quanto à condicionamento físico ou aptidão.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Sala 18 Centro Olímpico
Vagas: 40

Educação física em Brasília: história e filosofia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Seminário constituído de uma palestra, uma mesa redonda e uma visitação
acadêmico-científica à Escola-Parque de Brasília. O evento pretende divulgar no âmbito da UnB e das
Escolas-Parque projetos de pesquisas que tratam da educação física em Brasília, tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior, a partir de uma abordagem histórica e filosófica. O evento visa estimular a formação e educação patrimonial de professores, gestores educacionais e alunos, considerando o
aspecto inovador da educação e da educação física em Brasília. O seminário faz parte das atividades do
projeto Centro de Memória da FEF.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Sala 32 - FEF
Vagas: 60
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Turma 2
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 18:00
Local: Sala 32 - FEF
Vagas: 60

Oficina: O papel do brincar no desenvolvimento de crianças com o Transtorno
do Espectro Autista (TEA): Uma perspectiva da psicologia histórico-cultural

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina será ministrada por meio de exposição oral e de práticas corporais, visando estabelecer relações entre a teoria que implica a brincadeira e a coletividade que a vinculam à uma determinada metodologia de intervenção pedagógica.
Os conteúdos dessa oficina são oriundos de estudos e de uma pesquisa em andamento proveniente do
grupo de pesquisa Avante que ocorre na Faculdade de Educação Física da UnB, envolvendo crianças de
3 a 7 anos de idade. A intervenção é interdisciplinar e envolve a participação de estudantes de educação física e de psicologia.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 09ás 12:00
Local: Sala 42 - FEF
Vagas: 45

Educação Física na socioeducação: das percepções múltiplas do movimento
ao currículo adaptado para os alunos em privação de liberdade
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mini-curso Tem como objetivo descrever e discutir ações desenvolvidas pelos professores de Educação Física, a fim de subsidiar as discussões acerca da adaptação do currículo
da Secretaria de Educação, possibilitando a análise das
percepções múltiplas do movimento.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Sala 41 FEF
Vagas: 30
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II Colóquio de extensão da FEF

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Encontro para discutir as políticas e ações destinadas a extensão universitária na FEF.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Sala 15 CO
Vagas: 110

Hatha Yoga

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Uma prática de ásanas para que a comunidade possa ter contato com a
prática e tenham um momento de relaxamento durante a Semana Universitária.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 10:00 às 11:00
Horário: 24/09/2019
Local: Sala 18 Centro Olímpico
Vagas: 40
Turma 2
Dia: 25/09/2019
Horário: 09:00 às 10:00
Local: Tatame do Centro Olímpico
Vagas: 40

Oficina de Ginástica acrobática: pirâmides e lançamentos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Ginástica acrobática é caracterizada pelo trabalho em grupo, valorizando
diferentes estruturas físicas. Os exercícios
dominantes são as pirâmides humanas e a execução de acrobacias, onde os lançamentos estão bastante presentes. O objetivo desta oficina é permitir aos participantes a vivência da modalidade, através
de atividades pedagógicas baseadas nas pirâmides em duplas, trios, quartetos e quintetos e também na
execução de lançamentos aéreos com e sem acrobacias. A atividade é aberta para toda a comunidade,
a partir dos 12 anos de idade, sem distinção de sexo.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 às 16:00
Local: DOJO - Centro Olímpico
Vagas: 30
276

Uma carreira de sucesso: 4 dicas para faturar
10mil reais em 9 horas de trabalho mensal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Personal de destaque em Brasília, criador de vários projetos, gestor dentro
da empresa BodyTech, o palestrante Talles Sucesso irá dar dicas práticas voltadas para o aumento do
faturamento dentro do mercado de trabalho.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10:00 às 12:00
Local: Sala 41 - FEF
Vagas: 60

Circuito de equilíbrio: uma prática esportiva
intergeracional para prevenção de quedas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Protocolo de exercícios específicos para prevenção de quedas em Idosos.
Através da combinação de exercícios de força, marcha e equilíbrio, realizados em um espaço desenhado e único para esse fim as atividades podem ser desenvolvidas de forma lúdica, interagindo crianças,
jovens, adultos e idosos. A prática intergeracional permite a convivência e a empatia fundamental para
o cuidado com os idosos em seu ambiente biopsicossocial.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 às 11:00
Local: Sala 15 C.Olímpico e Quadra de circuito de equilíbrio do Centro Olímpico.
Vagas: 40

Oficina de jogos e brincadeiras

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina de planejamento, execução e avaliação de jogos e brincadeiras
populares como conteúdo da Educação Física escolar.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 às 12:00
Local: Quadras do CO
Vagas: 20
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EDF desafios e pespectivas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade se propõe a debater a Educação Física escolar no que tange aos
seus principais desafios, possibilidades e limites tematizando a Cultura Corporal numa perspectiva crítica.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 09:00 às 12:00
Local: Sala 13 - C.O , Ginásio e Piscina de 25 m do Centro Olímpico
Vagas: 60
Turma 2
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Sala 13 - C.O , Ginásio e Piscina de 25 m do Centro Olímpico
Vagas: 60

Oficina planejamento de cursos online

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina “Planejamento de Cursos Online” tem como proposta apresentar
noções básicas acerca dos processos de elaboração de cursos online com subsídio de ferramentas online gratuitas.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:30 ás 12:30
Local: Sala 13-CO
Vagas: 25

Sarcopenia e Musculação em Idosos: da teoria a prática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Teoria: Sarcopenia conceitos, consequências e efeitos da musculação em
idosos; Prática: avaliação da funcionalidade, da composição corporal por meio da densitometria por
emissão de raios X de dupla energia (DXA), força muscular, vivências na sala de musculação;
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00
Local: Sala 43 - FEF / Lab de Treinamento Resistido /Pátio Branco da FEF
Vagas: 46

278

Finanças para Profissionais de Educação Física

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra para ensinar noções de finanças pessoais e apresentar os principais investimentos disponíveis para cada objetivo financeiro.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 - 12:00
Local: FEF sala 42
Vagas: 52

Neurociências e Comportamento Humano

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Aprofunde-se na teoria e prática das Neurociências, e conheça as fronteiras dessa ciência que revela novas possibilidades para todas as áreas do conhecimento. Temas norteadores; História das Neurociências;
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 - 12:00
Local: Sala 43 FEF
Vagas: 40
Turma 2
Dia: 26/09/2019
Horário: 08:00 - 12:00
Local: Sala 43 FEF
Vagas: 40

Mini – curso de estatística aplicada em pesquisas em saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conceitualizações e aplicações de estatística básica utilizada em pesquisas na área de saúde.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 09:00 - 12:00
Local: Sala 32 FEF
Vagas: 27
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Lazer e Juventude: A Universidade na corda bamba

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Projeto MESCLAR: Lazer e Cultura Corporal, ligado ao AVANTE (Grupo
de pesquisa e formação sociocrítica em Educação Física, Esporte e Lazer) da Faculdade de Educação
Física da Universidade de Brasília, pretende oferecer da Semana Universitária o curso “O lazer na universidade: “Se você é jovem ainda” e a felicidade anda na corda bamba”.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019 - 27/09/2019
Horário: 14:00 - 18:00
Local: Sala 41 FEF
Vagas: 60

Rodas e danças

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Projeto de Extensão Grupo Rodas e Dança.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10:00 - 14:00
Local: Auditório do beijódromo
Vagas: 60

Movi-mente: desconstruindo padrões e condicionamentos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade compõe-se de motrivivências não comuns visando a desequilibrar padrões comportamentais, condicionamentos e presunções.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 20:00 - 22:00
Local: Sala de dança
Vagas: 70
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Prática de Hatha Yoga Integrativo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Prática de Hatha Yoga aberta para qualquer pessoa interessada, inclusive
iniciantes!
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 09:00 - 10:20
Local: Sala 18 - Centro Olímpico
Vagas: 50

Meditação Ativa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade constitui-se de técnicas dinâmicas de expressão motora e de
introspecção que induzem ao estado meditativo.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 18:00 - 20:00
Local: Mezanino da FEF
Vagas: 100
Turma 2
Dia: 26/09/2019
Horário: 18:00 - 20:00
Local: Mezanino da FEF
Vagas: 100

Jiu Jitsu

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oferecer a prática de modalidade de Jiu Jitsu centrada em seus princípios
filosóficos específicos para iniciantes e pessoas interessadas em conhecer mais sobre esta arte marcial.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 12:00 - 14:00
Local: Dojo CO
Vagas: 60
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Boxe

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oferecer a prática de modalidade de Boxe para iniciantes e pessoas interessadas em conhecer mais sobre esta luta.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 12:00 - 14:00
Local: Pátio do CO
Vagas: 60

FABRIK BRASIL

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Localizado em Brasília, o centro de treinamento da FABRIK trás um conceito
novo e autônomo de se fazer treinamento. Baseando-se no que há de mais atual na literatura científica,
o professor Alex Griebeler, junta movimentos básicos do corpo humano, com técnicas de respiração e
uma prática mindfullnessao final de cada treino, dentro de sua metodologia Back to Basics. E não fica
só por aí, dentro de um espaço muito bem organizado, a forma de atendimento da equipe FABRIK garante ao aluno um acompanhamento adequado e ao professor uma oportunidade de elevar seu nível profissional.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10:00 - 12:00
Local: Auditório da FEF
Vagas: 80

Kumite Esportivo: Kumitê Avançado

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina para desenvolver estratégias de luta (kumitê) esportivo, voltado a
atletas de diferentes instituições federativas de Karatê, com foco nas aulas direcionadas as competições de alto rendimento.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 18:00 - 19:30
Local: Sala 18 - CO
Vagas: 65
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FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (FCI)
Semana Universitária 2019

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Atividades da Semana Universitária 2019 da Faculdade de Informação
CONTATO:semanauniversitariafci2019@gmail.com

Descrição de Objetos Digitais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina sobre descrição de objetos digitais.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14 às 18h
Local: LOTI
Vagas: 30

Artigo Científico sem Desespero

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Workshop de orientações teóricas e práticas, voltadas para a prestação de
serviços de normalização da ABNT por estudantes de biblioteconomia e profissionais bibliotecários aplicadas na elaboração de artigos científicos orientados pelas normas: NBR 10520/2002; NBR 6023/2018;
NBR 6022/2018; NBR 14724/2011.
Data de início:23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10 às 12h
Local: Auditório FCI
Vagas: 30

Reunião do Grupo de Pesquisa Comunicação Científica da UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Reunião de grupo de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação aberta ao público. O objetivo é analisar e discutir pesquisas em andamento, bem
como divulgar ações e temas prioritários para público interno e externo. Uma oportunidade para alunos,
professores e demais interessados, nos diversos níveis (Pibic, monografia, mestrado e doutorado), conhecerem e se integrarem ao grupo Comunicação Científica,com o objetivo de participar de pesquisas
sobre temas ligados a produção, colaboração científica e fluxo de comunicação científica usando metrias da informação etc.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
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Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14 às 18h
Local: Sala 215 - FCI
Vagas: 15

Além da biblioteca: novas possibilidades
de atuação do profissional da informação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Conferência / Colóquio sobre atuação do profissional da informação.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10 às 12h
Local: Sala 215 - FCI
Vagas: 40

Base de dados ABCDM: uma fonte brasileira de informação científica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A base de dados de referência bibliográficas científicas das áreas de informação (Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Documentação e Museologia), mais
conhecida como Base ABCDM, foi desenvolvida na FCI e contém cerca de 14 mil registros de artigos
de periódicos brasileiros e portugueses publicados desde 1963 até 2017, além de trabalhos do Encontro Brasileiro de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib) de 1994 até 2017. A base é mantida na
Faculdade de Ciência da Informação (FCI) da UnB por alunos de Biblioteconomia e pode ser acessada
direta ou indiretamente por qualquer interessado em fazer pesquisas bibliográficas, bibliométricas ou
cientométricas para fins profissionais ou acadêmicos. A oficina é dirigida a alunos, professores e profissionais de informação interessados em acessar ou extrair dados, participar da manutenção da base, ou
ainda para conhecer a metodologia e os sistemas usados para criar fontes de dados em outras áreas do
conhecimento. Os participantes poderão fazer recuperação de informações na ABCDM e extrair dados
do seu interesse em diversos formatos, usando os computadores da FCI.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 9 às 12h
Local: LOTI (Laboratório 1)
Vagas: 39
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Feira de Troca de Livros da Biblioteca Catando Palavras

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Convite a comunidade para troca de livros e aproximação com o espaço da
biblioteca.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 9 às 17h
Local: Biblioteca Catando Palavras (Cidade Estrutural)
Vagas: 30

Minicurso de introdução a banco de dados
a partir do microsoft access: um enfoque bibliográfico

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Compreensão de conceitos básicos que formalizam a teoria de banco de
dados, a modelagem de dados e a criação de um sistema simples de cadastro bibliográfico.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08 às 18h
Local: Laboratório 1
Vagas: 38

Reunião aberta do COMCIÊNCIA –
Núcleo de Estudos e Práticas da Informação (NEPI)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Reunião do grupo de pesquisa ComCiência.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14 às 17h
Local: LOTI
Vagas: 30
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Como preparar a biblioteca universitária
seguindo os novos instrumentos de avaliação (MEC/INEP)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Como bibliotecários devem preparar a biblioteca universitária para a visita
de avaliação do MEC. Esta oficina mostrará o processo de reconhecimento e autorização, reconhecimento de cursos pelo MEC (legislação, parâmetros, projeto pedagógico, política e formação de acervo e
infraestrutura pessoal e tecnológica).
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 8 às 10h
Local: Auditório FCI
Vagas: 35

Workshop para quem vive e não vive a deficiência

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: É uma atividade para ser realizada com mais dois profissionais Maiara
Nicolodi Ioris e Fernando Henrique Lopes Pereira para favorecer a conhecimento sobre a qualidade de
vida, bem-estar, integração e inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Assim, a atividade
em linhas gerais contempla as seguintes etapas e procedimentos:
• Aplicaríamos as metodologias colaborativas que envolvem, entre outros, o tema, o contrato de cuidado, a roda de conversa, o círculo para integração, jogos colaborativos e atividades lúdicas.
• A ideia é conversar com os participantes para aplicar os métodos. Concomitante levantaríamos as dificuldades que se apresentam para propor futuras soluções utilizando da Pedagogia da Cooperação.
• Sistematizaríamos e analisaríamos os dados: análise de dados em relação às informações coletadas.
• Formalizaríamos e discutiríamos os resultados: esta etapa consistirá na formulação de um diagnóstico
pontual e descrição de resultados.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 8 às 12h
Local: LOTI
Vagas: 50

286

Visualização de dados Governamentais Abertos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre a visualização de dados governamentais abertos e o sistema
Visão.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14 às 16h
Local: Auditório FCI
Vagas: 88

Workshop sobre Divulgação Científica – COMCIÊNCIA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Workshop sobre a produção de material audiovisual para a divulgação
científica de pesquisas e projetos de extensão desenvolvidos no âmbito da UnB.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14 às 17h
Local: Laboratório 1
Vagas: 35

Mostra das monografias do curso de Biblioteconomia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mostra dos melhores trabalhos de conclusão de curso do curso de Biblioteconomia apresentados em 2018.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 9 às 12h
Local: Auditório FCI
Vagas: 100

Biblioteca? Nunca Fui!

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Além do Google, por motivos externos ou internos a comunidade tem se
tornado não-usuária da Biblioteca. O presente projeto busca conscientizar para que os não-usuários se
reconheçam como tal e descubram, utilizem e entendam os serviços e vantagens oferecidos pela biblioteca da universidade.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
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Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 12 às 14h
Local: LOTI
Vagas: 35

Aplicações de Software Livre para Pesquisa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre o uso de software livre em atividades de pesquisa.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10 às 12h
Local: Auditório FCI
Vagas: 88

BIG DATA, CIÊNCIA DE DADOS E O PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A conferência tem por objetivo apresentar os conceitos de Big Data e Ciência de Dados e como eles estão relacionados. Em seguida, serão apresentadas tecnologias e ferramentas relacionadas a esses conceitos. Finalmente, será apresentado como o profissional da informação
pode atuar nesse ambiente.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10 às 12h
Local: Auditório FCI
Vagas: 80

Workshop conselho de fiscalização e
seu papel no desenvolvimento da profissão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre a atuação do conselho federal de Biblioteconomia e seu papel para o desenvolvimento da profissão.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 9 às 12h
Local: Auditório FCI
Vagas: 80
288

Representação da Informação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre a representação da informação arquivística, com foco na
descrição, classificação e indexação de informações.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 19 às 22h
Local: Laboratório 1
Vagas: 35
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (IH)
Educação, política e meio ambiente:
o ser humano e sua relação espaço-sociedade

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A atividade proposta pelo IH tem por objetivo proporcionar a vivência da
comunidade externa no ambiente acadêmico da UnB, visando circular informações sobre cada curso do
Instituto de Ciências Humanas e suas particularidades.
CONTATO: semuni.ih@gmail.com

Desigualdade, Mundialização e seus Efeitos
sobre as Políticas Sociais Contemporâneas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Proposta associada ao plano de internacionalização do PPGPS, especialmente no contexto do edital Capes PrInt para 2019. Tem por fundamento os resultados das oficinas de
auto–avaliação realizadas periodicamente pelo programa, nas quais sistematicamente foi apontada a
necessidade de trabalho articulado dos grupos de pesquisa, bem como a necessidade de potencializar
os contatos e convênios internacionais celebrados por professores do programa.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1: Abertura do Seminário
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 – 12:00
Local: Auditório Joaquim Nabuco
Vagas: 100
Turma 2: Primeiro Painel: Mundialização, Economia do Absurdo e Políticas Sociais na contemporaneidade.
Dia: 24/09/2010
Horário: 14:00 – 18:00
Local: Auditório Joaquim Nabuco
Vagas: 100
Turma 3: Segundo Painel: Trabalho, mundialização e acirramento das desigualdades sociais.
Dia: 25/09/2010
Horário: 08:00 – 12:00
Local: Auditório Joaquim Nabuco
Vagas: 100
Turma 4: Terceiro Painel: Dívida Externa, Reforma do Estado e Bem-estar.
Dia: 25/09/2010
Horário: 14:00 – 18:00
Local: Auditório Joaquim Nabuco
Vagas: 100
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Turma 5:
Oficina sobre procedimentos para a celebração de convênios internacionais no contexto do projeto
Dia: 26/09/2010
Horário: 08:00 – 12:00
Local: Auditório Joaquim Nabuco
Vagas: 100
Turma 6: Encerramento do Seminário
Dia: 26/09/2010
Horário: 14:00 – 18:00
Local: Auditório Joaquim Nabuco
Vagas: 100

Minicurso ‘Aplicações de Métodos e Técnicas da
Climatologia e Biogeografia em sala de aula’

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação de estratégias no processo de ensino–aprendizagem para o
professor da Educação Básica do Distrito Federal na construção de conteúdos de Climatologia e Biogeografia em sala de aula.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 08:00 – 18:00
Local: BSA SUL na sala B2 26/17
Vagas: 30

Chamada para o Quintas Urbanas 2019: A Soberania em Questão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Colóquio do tema do Quintas Urbanas 2019 num formato tipo “roda de conversa” como estratégia de sensibilização e mobilização para o processo de articulação de atividades do
projeto que já tem 16 anos de existência no DEX. O tema deste ano é SOBERANIA.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 08:00 – 12:00
Local: Auditório do HUB
Vagas: 100

Oficinas de Arte e Sustentabilidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Inspiradas no socioconstrutivismo e no humanismo, as oficinas partem de
desafios e indagações sobre a questão ambiental, amplas e circundantes, que possibilitem desequilibrações nos saberes de crianças e jovens, levando-os a reflexões que possibilitem a construção de
novas equilibrações. Apresentadas ludicamente, como games e/ou
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criações artísticas, estimularão os participantes a desenvolverem estratégias para solucionar problemas, tornando-os atentos a novas realidades e desafios inseridos no decorrer das atividades. Serão
experimentadas as linguagens do cinema, da música, das artes visuais e do teatro.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019 e 25/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: ICC NORTE na sala BT 192
Vagas: 20

Jornadas Terres-Mapeando Territórios De Esperança

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A ação constitui-se em percursos iniciados no Campus Darcy Ribeiro e sucedido por saídas em direção aos territórios estudados. O objetivo da atividade é levar a semana acadêmica e a produção do Observatório de Territórios de Esperança - TERRES para fora do centro, para as
comunidades que territorializadas, apresentam modelos de existência solidária e de transformação.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019 a 26/09/2019
Horário: 08:00 – 12:00
Local: PAT na sala BT 028
Vagas: 16

O patrimônio-territorial desde as Escolas Públicas do Distrito Federal, Brasil

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Curso com duração de 4 encontros em que o objetivo é de proporcionar aos
docentes de escolas públicas o conhecimento sobre o conceito de patrimônio-territorial e sua metodologia e a sua aplicação voltada a realidade dos alunos do ensino básico do Distrito Federal. A metodologia
consiste em encontros com debates teóricos (bibliografia
pré-selecionada) e com atividades práticas. Espera-se que curso apresente caráter educativo e científico buscando desenvolver ações entre universidade e a sociedade.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019 a 27/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: PAT na sala BT 060
Vagas: 40
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS (IE)
Semana Universitária 2019

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Promover o ensino e a extensão, de forma integrada, e comprometida com
excelência acadêmica e de gestão, nas áreas de Computação, de Estatística e de Matemática, atuando
de forma ética, com valorização das pessoas e da responsabilidade social.
Contato: 3107-7350 ou extensaoie@unb.br

Mercado acionário brasileiro – Análise gráfica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O curso tem como objetivo introduzir noções básicas do mercado de ações,
análise de Candles, MACD, IFR, Fibonacci e ondas de Elliot.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019 e 27/09/2019
Horário: 8:00h a 9:00h
Local: LABEST
Vagas: 20

Power BI Básico

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Introdução a ferramenta de Business Intelligence da Microsoft – Power BI.
Importação dados e criação de visuais interativos.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019 e 24/09/2019
Horário: 18:00h as 20:00h
Local: LINF 2
Vagas: 25

“O que é Ciência Da Computação?”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre o que é Ciência da Computação
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 9:00h as 10:30h
Local: Auditório CIC/EST
Vagas: 100
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Síntese de Sistemas Digitais em FPGA usando Verilog

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O incremento da complexidade de projeto e desenvolvimento de sistemas
digitais levou a criação das Linguagens de Descrição de Hardware - HDLs (Hardware Description Languages), tais como Verilog e VHDL. Esta oficina visa levar ao público alvo os conceitos básicos associados ao projeto de circuitos digitais usando a linguagem Verilog. Serão presentados exemplos didáticos
e problemas reais com a implementação prática das soluções usando dispositivos FPGAs (Field Programmable Gate Array) nos kits de desenvolvimento DE1-SoC e o software de síntese Quartus Prime.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00h as 18:00h
Local: LINF 5
Vagas: 30

Inteligência Artificial - Metodologias e Aplicações

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra: O estudo e a aplicação da Inteligência Artificial (IA) tem sido
uma tendência já há algum tempo, sendo evidente o seu impacto na sociedade. É possível afirmar que
estamos na era da Inteligência Artificial. Nesta palestra vamos apresentar as principais metodologias
(aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço) e algumas aplicações como as relacionadas à assistência à saúde, o AlphaGo e os carros autônomos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 10:00 às 11:00
Local: Auditório do CIC/EST
Vagas: 100

Pensamento Computacional para Crianças

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina: atividades de desenvolvimento de raciocínio computacional, baseadas em linguagens lúdicas de programação.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00h as 15:30h
Local: Sala multiuso do CIC.
Vagas: 10
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Turma 2
Dia: 26/09/2019
Horário: 16:00h as 17:30h
Local: Sala multiuso do CIC.
Vagas: 10

Seminário em Cloud Computing

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Seminário sobre Cloud Computing
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:30h as 17:00h
Local: Sala Multiuso da EST.
Vagas: 30

Meninas.comp - Um Projeto para Diminuir a
Diferença de Gênero na Área de TI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Será uma mesa redonda com mulheres bem-sucedidas na área de TI falando sobre suas trajetórias. Em seguida, será aberto para o público fazer perguntas relacionadas ao tema.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:30h às 17:00h
Local: Auditório do CIC/EST
Vagas: 100

Nos Labirintos da Programação: usando Blockly para Programar
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividade de Programação usando Blockly
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23, 24, 25, 26 e 27 de setembro
Horário: 14:00 às 15:00
Local: Laboratório do IE
Vagas: 40
Turma 2
Dia: 24, 25 e 26 de setembro
Horário: 10:00 às 11:00
Local: LINF 2
Vagas: 25
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Exercitando a busca e a utilização de software educacional por professores,
pais e estudantes para incrementar os processos de aprendizagem de nossas crianças e jovens
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Informática na Educação a nível mundial data da década de 60, quando
os computadores pessoais ainda estavam longe do acesso do grande público. No Brasil, a comunidade
de pesquisadores e praticantes vem se reunindo formalmente em torno do tema desde os anos 90. Com
a popularização de computadores pessoais, dos dispositivos móveis, e com a conectividade cada vez
mais presente na vida do cidadão, a demanda social por software educacional vem crescendo vertiginosamente, junto com a comunidade produtiva. O resultado é uma gama cada vez maior de artefatos
computacionais de mensurável qualidade, tanto computacional, quanto pedagogicamente falando.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00 às 17:00
Local: LINF 1
Vagas: 60

Jogo Da Memória - Potenciação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O jogo consiste em associar as operações com potenciação e a memória.
Participantes: 2 a 4 jogadores.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 19:00h as 22:00h
Local: LEMAT
Vagas: 60

VI Maratona UnB de Programação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Maratona de Programação
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 13:00h as 18:00h
Local: Laboratórios de informática (LINF-03 e LINF-04)
Vagas: 40
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Projetos Multidisciplinares com Modelos Robóticos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina multidisciplinar com Modelos Robóticos
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00h as 16:00h
Local: Sala de Aprendizagem Ativa (ULEG 2º piso - FT)
Vagas: 30

Sala de Aula Invertida

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina sala de aula invertida
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00h as 16:00h
Local: Sala de Aprendizagem Ativa - ULEG 2º piso FT
Vagas: 40

SAS Graph Avançado: Gráficos para Diversas Séries Estatísticas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso sobre a criação de diversos gráficos, como pontos, barras, maps,
gif animados etc no software SAS 9.4.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23, 24 e 25 de setembro
Horário: 8:00h as 12:00h
Local: Laboratório de Graduação do Departamento de Estatística
Vagas: 30

“A Inteligência Artificial vai acabar com seu tédio. Esteja pronto!
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: palestra sobre Inteligência Artificial
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:30h as 12:00h
Local: auditório CIC/EST
Vagas: 100
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EPEM- Estatística para Professores do Ensino Médio

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O minicurso de Estatística para Professores do Ensino Médio pode ser
definido como um curso de apoio à introdução de conceitos estatísticos para estudantes da Educação
Básica. O objetivo do EPEM é oferecer métodos estatísticos voltados para a organização, o resumo e
a descrição de conjuntos de dados. Para tanto, serão utilizadas Aulas Expositivas, Recursos Digitais e
Jogos Estatísticos.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23, 24, 25, 26 e 27 de setembro
Horário: 14:00h as 16:00h
Local: Sala BT 524, ICC Norte
Vagas: 40

Minicurso: Arquitetura da Informação em Engenharia de Software

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso com o seguinte programa:
Introdução. Informação e recurso de informação. Organização da informação.
Sistemas de organização da informação. Recuperação da informação. Sistemas de recuperação da
informação. Arquitetura da informação. Arcabouços (frameworks) de arquitetura da informação.
Exemplos de arcabouços (frameworks) de arquitetura da informação. Vocabulários controlados.
Metadados. Ferramentas. Elementos de engenharia de software. Recursos de informação em engenharia de software. Repositórios de software. Elementos de arquitetura da informação em engenharia de
software. Fontes de informação.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 08:00h as 12:00h
Local: SALA MULTIUSO DO CIC
Vagas: 30

Juros compostos, produtos notáveis e a exponencial

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre juros compostos, produtos notáveis e a exponencial.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00h as 15:00h
Local: ICC ASS 421/10
Vagas: 50
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“Programar é um barato, véi!!!!”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre programação
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00h as 15:30h
Local: ANF 12
Vagas: 150

JogaR- Oficina de programação de
jogos de tabuleiro em linguagem R de programação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nessa oficina serão explorados os aspectos lúdicos dos jogos de tabuleiros
para desenvolver nos participantes habilidades de abstração para programação com foco na linguagem
R e suas estruturas de dados e estruturas de controle.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 9:00h as 12:00h
Local: Laboratório de Pós-Graduação do EST
Vagas: 25
Turma 2
Dia: 26/09/2019
Horário: 9:00 as 12:00
Local: Laboratório de Pós-Graduação do EST
Vagas: 25

“Jogos”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre Jogos
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 10:30h as 12:00h
Local: ANF 12
Vagas: 150
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Dedução das Equações da Teoria de Gravitação de Einstein

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Baseado em um trabalho de M. Cattani deduziremos, de modo simples, as
equações fundamentais da teoria da gravitação de Einstein. Utilizando-se de uma mistura de argumentos físicos e simplicidade matemática, obteremos as referidas equações.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00h as 15:00h
Local: ICC ASS 433/10
Vagas: 40

Seminários de Iniciação à Pesquisa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestras de no máximo 25 min apresentadas pelos alunos da graduação
ou pós-graduação. Os alunos poderão apresentar oralmente seus trabalhos de Iniciação Científica,
resultados de suas dissertações de Mestrado ou ainda suas pesquisas do Doutorado. Os seminários visam mostrar para a comunidade as pesquisas realizadas pelos alunos do MAT e também promover uma
maior interação entre os alunos de diferentes níveis
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 9:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h
Local: Auditório da MAT
Vagas: 45

Grupos: Uma Conversa Sobre a Experiência Acadêmica e a Álgebra

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O 3º ano do Ensino Médio é um período decisivo na vida acadêmica dos
estudantes, momento pelo qual uma janela se abre à novas perspectivas, sobretudo, tendo em vista o
ENEM e a jornada universitária. Neste sentido, nossa proposta é realizar uma conversa sobre a minha
experiência acadêmica na graduação e pós-graduação, e a introdução ao conceito de grupo trabalhado
a partir dos conjuntos de matrizes.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 16:00h as 17:00h
Local: ICC ASS 421/10
Vagas: 30
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Uma Introdução ao LATEX

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O minicurso visa apresentar noções básicas para do Latex. O Latex é um
software que permite a edição de textos científicos, que envolvem linguagem matemática/simbólica,
com qualidade bastante superior aos demais editores de texto, por possibilitar a inserção de símbolos
matemáticos e outros recursos pouco usuais em editores de texto comuns. É um programa ideal para
edição de artigos, monografias e livros, possibilitando a inserção de figuras, gráficos, tabelas e notações matemáticas. Além disso, o Latex cria apresentações em pdf, ideais para defesa de teses, de
dissertações e apresentação de trabalhos. O minicurso será ministrado pelos discentes do Programa de
Educação Tutorial em Matemática (PET MAT ) da UnB.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00h as 18:00h
Local: LINF 1
Vagas: 30

A graduação em Matemática e suas possibilidades

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Com o objetivo de que os alunos conheçam o curso, seus direitos e deveres, organizaremos uma mesa redonda com os coordenadores de graduação e professores da área de
Educação para proporcionar esclarecimentos sobre os fluxos da licenciatura e bacharelado. Além disso,
nesta mesma mesa redonda, conversaremos sobre algumas das possibilidades que tem um aluno de
graduação na Universidade de Brasília. Neste mesmo espírito, em uma segunda mesa redonda, convidaríamos egressos da graduação em Matemática para compartilharem sobre suas atividades profissionais, diretamente relacionadas à formação em Matemática.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00h as 15:30h
Local: Auditório da MAT
Vagas: 50
Turma 2
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00h as 15:30h
Local: Auditório da MAT
Vagas: 50
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Oficina de xadrez

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O objetivo desta oficina é apresentar as regras básicas do jogo de xadrez,
para iniciantes. Apresentamos também o site lichess.org, onde os participantes podem estudar mais
afundo e por conta própria as principais regras. No fim, propomos alguns quebra-cabeças desafiadores. A oficina será ministrada pelos integrantes do grupo PET MAT (Programa de Educação Tutorial em
Matemática) da UnB.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 10:00h as 12:00h
Local: LEMAT
Vagas: 20

Cálculo do volume de formas de revolução usando o GeoGebra

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: No curso de Cálculo 1 é apresentado o cálculo do volume de sólidos de
revolução à partir do cálculo de uma integral. Nesse minicurso, usando o GeoGebra, construímos as
formas e os sólidos de revolução e apresentamos as ferramentas necessárias para o cálculo do volume.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00h as 18:00h
Local: LINF 5
Vagas: 30

A matemática na Universidade de Brasília:
conhecendo o Departamento de Matemática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesta palestra, será um panorama geral do curso de matemática, abordando as habilitações do curso de graduação, áreas de atuação e perfil do egresso. Também será apresentada a estrutura do departamento de matemática, traçando um breve histórico do departamento e destacando as suas principais atividades em ensino, pesquisa e extensão. Em seguida, os alunos visitarão
as instalações do departamento, sendo apresentados às salas de professores, de alunos de doutorado e
mestrado, bem como aos laboratórios de informática, de ensino e salas de aula.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:00h as 9:00h
Local: Auditório da MAT
Vagas: 30
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Trigonometria racional: uma nova e
mais simples abordagem à trigonometria

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A trigonometria clássica baseia-se nas noções de comprimento e ângulo.
Essas noções, entretanto, podem ser substituídas por outras mais simples que permitem resolver triângulos a partir de métodos puramente algébricos sem a necessidade de incluir funções trigonométricas
transcendentais à discussão. Nesse contexto os problemas trigonométricos simplificam-se consideravelmente fazendo dessa nova abordagem uma ferramenta mais adequada para o ensino da disciplina.
O objetivo desse minicurso é apresentar a assim chamada Trigonometria Racional e explicar de maneira
simples suas principais características.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 8:00h as 12:00h
Local: ICC ASS 415/10
Vagas: 30

Simetrias e Grupos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de palestra de divulgação onde serão abordados conceitos de
simetria, sua aplicabilidade no dia-a-dia e também, de maneira elementar, a estrutura de grupo como
linguagem das simetrias.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 10:00h as 11:30h
Local: Auditório da MAT
Vagas: 40

A Sexta-Feira 13 e a Matemática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra contextualizando a Matemática em assuntos cotidianos, como o
calendário e datas notáveis. Pretende-se mostrar que em todo ano há uma sexta-feira 13, por argumentos matemáticos.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 19:00h as 20:00h
Local: Auditório da MAT
Vagas: 50
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Engenharia de software: Conceitos introdutórios e formação profissional
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre engenharia de software para alunos do ensino médio.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 16:00h as 17:00h
Local: Auditório do CIC/EST
Vagas: 60

Minicurso RTL – treinamento básico de VHDL e dicas com a Kurios!

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O curso terá enfoque em ensinar os conceitos básicos de RTL e sua aplicação em VHDL. Com experiências na área de microeletrônica digital, o palestrante da Kurios! (equipe de
especializada em treinamento na área) passará dicas para um maior aprendizado e didática prática dos
temas abordados.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00h as 18:00h
Local: LINF 3
Vagas: 25

História da Matemática e o Ensino de Grandezas e Medidas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade é destinada a professores do ensino fundamental, anos iniciais
e tem por objetivo discutir a história das grandezas e medidas como recurso pedagógico para o ensino e
a aprendizagem de estudantes do ensino fundamental, anos iniciais.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00h as 18:00h
Local: LEMAT
Vagas: 20
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História da Matemática e o ensino dos números irracionais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O minicurso é destinado a alunos de licenciatura em matemática e professores do ensino médio e tem por objetivos discutir a história da matemática como recurso pedagógico
para o ensino e a aprendizagem dos números irracionais.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 8:00h as 12:00h
Local: ICC ASS 433/10
Vagas: 20

Uma introdução à integral de Lebesgue

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O minicurso tem como objetivo apresentar noções da integral de Lebesgue
e sua diferença da integral de Riemmnan. Os principais resultados que serão trabalhados são os teoremas de convergência, os espaços Lp, e o Teorema Fundamental do Cálculo.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 23, 24 e 25 de setembro
Horário: 14:00h as 16:00h
Local: ICC ASS 432/10
Vagas: 30

Inteligência Artificial e Empreendedorismo feminino: mudando o mundo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Case de uma plataforma social para acabar com a violência contra mulheres e meninas.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 11:00h as 12:00h
Local: Auditório do CIC/EST
Vagas: 100
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Metodologias de Ensino em Matemática - Lúdicas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra e roda de conversa sobre Metodologias de Ensino em Matemática
- Lúdicas
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 8:00h as 12:00h
Local: ICC ASS 432/10
Vagas: 40

As Cônicas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Definição, construção das curvas usando dobraduras em papel vegetal, a
equação geral, identificação pelos coeficientes.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 8:30h as 11:30h
Local: LEMAT
Vagas: 30

Metodologias do Ensino de matemática - ações inclusivas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestras e roda de conversa sobre Metodologias do Ensino de matemática
- ações inclusivas.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:00h as 17:30h
Local: ICC ASS 415/10
Vagas: 40

Frações: significados, operações, porcentagens

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trabalhar o conceito de frações e suas operações com material concreto.
Frações decimais às porcentagens.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 8:30h as 11:30h
Local: ICC ASS 432/10
Vagas: 30

Álgebra básica a partir do GeoGebra

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O presente minicurso tem por proposta apresentar propostas de atividades
baseadas em construções no software GeoGebra abrangendo os principais conceitos algébricos vistos
no Ensino Fundamental, tais como, expressões algébricas, monômios e polinômios, operações com expressões algébricas, fatoração, produtos notáveis, equações e sistemas de equações.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00h as 18:00h
Local: Laboratório de informática do departamento de Matemática - UnB
Vagas: 25

A história da constituição do Departamento de Matemática da UnB:
primeiros resultados

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: primeiros resultados sobre o projeto A história da constituição do Departamento de Matemática da UnB
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 14:00h as 16:00h
Local: ICC ASS 433/10
Vagas: 30

Desvendando RISC-V

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Um estudo introdutório à programação assembler; metodologia focada na
prática, com exemplos em linguagens de alto nível e comentários sobre a organização do computador.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00h as 18:00h
Local: LINF 3
Vagas: 25
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Mindset e Avaliação por meio de Jogos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O presente minicurso pretende propor variadas atividades lúdicas com o
objetivo de estimular a apropriação de um mindset de crescimento por parte dos estudantes além de
possibilitar a utilização de jogos como uma forma de avaliação em matemática nos conteúdos de Análise Combinatória, Probabilidade e Estatística.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00h as 16:00h
Local: ICC ASS 432/10
Vagas: 30

Circunferências: uma proposta pedagógica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esse minicurso, destinado a estudantes do ensino fundamental (anos finais) tem por objetivo apresentar atividades que facilitarão do círculo e da circunferência, suas propriedades, as medidas relacionadas e aplicações às artes.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:30h as 17:00h
Local: LEMAT
Vagas: 20

Circuito de Geometria

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O circuito de geometria é destinado a alunos do ensino fundamental (anos
finais) tem por objetivos discutir os conceitos de polígonos, suas propriedades, medidas e algumas
construções geométricas relacionadas as essas figuras.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:30h as 11:00h
Local: LEMAT
Vagas: 25
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Workshop de prototipagem em eletrônica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ensino básico de microcontroladores, programação, sensores e atuadores.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 14:00h as 18:00h
Local: LINF 1
Vagas: 30

Jogo dos sinais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: É uma oficina, voltava para alunos da educação básica, baseada em um
jogo de tabuleiro e que trabalha as regras dos sinais.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 19:00h as 22:00h
Local: LEMAT
Vagas: 20

15 Anos do Circuito de Vivências
em Educação Matemática do Distrito Federal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O projeto de pesquisa em desenvolvimento, buscou em suas primeiras
etapas, analisar os registros documentados que compõem a história do Circuito de Vivências em Educação Matemática do Distrito Federal. Desde novembro de 2004, os Circuitos de Vivências se apresentam
como um espaço de formação para a docência em Matemática, em uma ação voluntária, que visa à prática docente. Para realização do estudo, como método temos a historiografia e a análise documental.
Os resultados parciais revelam que há um quantitativo de sujeitos e instituições no envolvimento nas
ações do Circuito de Vivências em Educação Matemática do Distrito Federal; os documentos apresentam uma sequência lógica e temporal das ações; ao envolver distintas instituições de ensino superior, é
possível realizar trocas pedagógicas importantes que geram motivação pelo ensino matemático.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00h as 16:00h
Local: Auditório da Matemática
Vagas: 25
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Análise Combinatória: Experiência de pesquisa no PROFMAT

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A conceituação matemática no Ensino Médio tem sido objeto de estudo de
vários grupos de pesquisa em Educação Matemática, em especial, tendo como instrumento de apoio
o Sistema Oficial de Avaliação do Brasil. Nesse contexto, a utilização da análise da produção escrita
de estudantes, na busca pela reorientação do trabalho docente, tem apresentado resultados exitosos
(SANTOS; BURIASCO, 2016). A palestra apresentará uma experiência de pesquisa realizada no Ensino
Médio público do Distrito Federal, no âmbito do Mestrado Profissional em Matemática.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:00h as 15:00h
Local: ICC ASS 433/10
Vagas: 25

Oficinas para o ensino e aprendizagem de
álgebra no Ensino Fundamental - Anos Finais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Serão ofertadas 10 oficinas para o ensino e a aprendizagem de álgebra no
Ensino Fundamental - Anos Finais. As oficinas foram produzidas na disciplina de álgebra para o ensino
1, no primeiro semestre letivo de 2019 por estudantes de Licenciatura em Matemática. Os estudantes
atuarão como oficineiros na atividade e receberão estudantes da Educação Básica (de sexto a nono
ano) e seus professores.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:00h as 18:00h
Local: ICC ASS 439/10
Vagas: 200

O Lesson Study em Publicações Brasileiras: Revisão Bibliográfica e Análise
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação dos resultados parciais de estudo em desenvolvimento sobre Lesson Study no Brasil.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 1
Dia: 26/09/2019
Horário: 9:00h as 10:00h
Local: ICC ASS 421/10
Vagas: 40
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Metodologia Cientifica: da Teoria a Prática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este curso de extensão tem como objetivo a demonstração teórica e prática
das técnicas utilizadas em metodologia científica para a computação. Neste curso serão abordadas as
principais técnicas para o desenvolvimento de um sistema, tais como modelagem analítica, simulação
e experimentação. Portanto, os principais desafios do cotidiano serão modelados computacionalmente. Como resultado, espera-se que os participantes tenham uma visão tanto teórica quanto prática na
abordagem de problemas reais.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 27/09/2019
Horário: 8:00h as 12:00h
Local: Auditório da MAT
Vagas: 40

Palestra: A matemática da Computação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra motivadora e descritiva da importância dos fundamentos matemáticos na ciência da computação, dirigida a alunos do ensino médio.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00h as 16:00h
Local: Multiusos do CIC
Vagas: 100

Portas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Escolher a porta com a maior probabilidade possível de ganhar um prêmio.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 19:00h as 20:00h
Local: LEMAT
Vagas: 30
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Avaliação como Instrumento Diagnóstico: Matriz de Referência e TRI
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: 23/09/2019
Horário: 14:15h as 17:15h
Local: ICC ASS 421/10
Vagas: 50

Scratch: aprendendo princípios de programação na Universidade de Brasília (UnB)
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação da linguagem de programação Scratch, sua história e principais ferramentas, além da construção do jogo Fuja Cascão.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:30h as 11:30h
Local: Laboratório de Informática do Subsolo do Mat
Vagas: 35

Jogo Tapete Cartesiano - Vamos mapear a UnB?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Como localizar geograficamente em um plano cartesiano, edificações do
Campus Darcy Ribeiro, que são responsáveis por programas de acesso, permanência, formação acadêmica, programas de assistência estudantil da Universidade de Brasília? Nesta atividade ludo-didática, estudantes do ensino médio e de cursos de licenciaturas, participarão de uma experiência lúdica,
criativa e colaborativa, com desafios em forma de uma sequência didática, planejada e organizada com
situações-problema que relacionam o estudo do ponto e da reta, com o contexto da Universidade de
Brasília.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 8:30h as 11:30h
Local: Laboratório de Matemática
Vagas: 24
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Construções Geométricas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Construções geométricas com régua, compasso e origami.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 23, 24, 25, 26 E 27 de setembro
Horário: 10:00h as 12:00h
Local: ICC ASS 421/10
Vagas: 35

O Conhecimento Matemático e suas Relações com o Ensino e a Aprendizagem: Percepções de Professores Brasileiros que Ensinam Matemática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra de divulgação científica sobre o Conhecimento Matemático e suas Relações com o Ensino e a Aprendizagem: Percepções de Professores Brasileiros que Ensinam Matemática
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 14:00h as 16:00h
Local: ICC ASS 421/10
Vagas: 30

Formação de professores de matemática
na perspectiva da educação inclusiva

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra sobre formação de professores de matemática na perspectiva da
educação inclusiva.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25/09/2019
Horário: 15:00h as 16:00h
Local: ICC ASS 433/10
Vagas: 60
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Mercado Financeiro: Operação e estratégias em Derivativos (Opções)
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Introduzir estratégias e funcionamento do mercado de opções
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 1
Dia: 26 e 27 de setembro
Horário: 8:00h as 11:00h
Local: Sala multiuso do EST
Vagas: 40

Mostra de Extensão e de Empresas Juniores do IE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mostra dos cursos de Extensão do IE em vigência e das Empresas Juniores.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: 25 de setembro
Horário: 8:00h as 18:00h
Local: CIC/EST
Vagas: 20
1) PROJETO DE EXTENSÃO: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)
Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Ruviaro
2) PROJETO DE EXTENSÃO: PET MAT Seminários
Coordenadora: Profa. Dra. Luciana Ávila
3) PROJETO DE EXTENSÃO: Meninas.comp
Coordenadoras: Profa. Dra. Aletéia Favacho e Profa. Dra. Maristela Terto
4) PROJETO DE EXTENSÃO: Circuito de Vivências em Educação Matemática do Distrito Federal
Coordenadora: Profa. Dra. Regina Pina
5) MECAJUN
Empresa Júnior da Engenharia Mecatrônica
6) ESTAT
Empresa Júnior de Estatística
7) STRUCT
Empresa Júnior de Engenharia da computação
8) CJR
Empresa Júnior de Computação
9) Orc’estra
Empresa Júnior de Engenharia de Software
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FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (FS)
Promovendo saúde com diferentes visões

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: O projeto visa promover atividades de extensão nas diversas interfaces da
saúde e com diferentes visões, junto a funcionários, docentes, discentes da UnB, bem como da comunidade externa. A proposta integra as ações sugeridas pela comunidade dos cursos da Faculdade de Saúde FS/UnB, e tem por objetivo integrar as diferentes visões dos cursos da FS para a promoção da saúde
com uma abordagem ampla, contribuindo assim na formação mais completa dos futuros egressos.
Contato: semunifs@gmail.com

Workshop “Ciência, Meditação e Autoconhecimento”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Neste evento serão abordados os diferentes princípios da mecânica quântica, as possíveis interpretações filosóficas e o impacto na visão de mundo e universo. Por outro lado,
serão abordados os principais conceitos sobre a técnica de meditação, suas evidências científicas e
a relação dessa prática milenar com o processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. O
Workshop prevê inclusive a condução de prática guiada.
Data de início: 24/09/2019
Data de término: 24/09/2019
Horário: 08h00-12h00 / intervalo/ 14h00-17h00
Local: Auditório 2 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 50 vagas

Curso sobre Gestão da Qualidade e da Segurança do Paciente:
abordagem à luz da saúde baseada em valor

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: PROGRAMA PROPOSTO: 08h00 - Credenciamento 08h30 – Saúde baseada em Valor: afinal, o que é valor em saúde? 09h30 - Gestão da Qualidade em saúde: métodos práticos
11h00 – O conceito de Experiência do Paciente e sua relação com a gestão da Qualidade 12:00 - 13:30
- Almoço (livre) 13h30 – Segurança do Paciente como primeira dimensão da qualidade - Métodos para
obtenção da informação sobre incidentes: como chegar aos casos? - Métodos para tratamento de casos
e prevenção de danos: estratégia para resolução e prevenção de casos novos 16h30 – Como gerar valor
em saúde aplicando a gestão da qualidade? 18h00 - Encerramento OBJETIVO DA PROPOSTA: Atualizar
conhecimento de profissionais de saúde de diferentes instituições de saúde, públicas e privadas, no
tema da gestão da qualidade e da segurança do paciente com a nova abordagem de saúde baseada em
valor, bem como despertar o interesse de alunos de graduação e pós-graduação para a temática.
Data de início: 24/09/2019
Data de término: 24/09/2019
Horário: 8h00-18h00
Local: Auditório 3 - Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 200 vagas
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Considerações éticas nos projetos de pesquisa: noções básicas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: RESUMO DA PROPOSTA: Os protocolos de pesquisa que envolvem seres
humanos necessitam obter aprovação de Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) para serem executados.
A análise ética levou à criação dos comitês que se embasam em resoluções do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) e direcionamentos da Declaração de Direitos Humanos e Bioética. Daremos uma visão
geral sobre a Resolução CNS 466/2012 e 510/2016 e procedimentos operacionais de comitês. OBJETIVO
DA PROPOSTA : Apresentar o processo de trâmite de processos, apresentar as pendências mais frequentes visando melhorar o tempo de tramitação de processos no CEP.
Data de início: 27/09/2019
Data de término: 27/09/2019
Horário: 8h30-12h00
Local: Auditório 1 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 50 vagas

Os caminhos das comidas: pensando e construindo os circuitos alimentares
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentar e vivenciar uma dinâmica/metodologia sobre circuitos alimentares com a finalidade de promover a reflexão quanto às diferentes etapas do sistema alimentar e sua
relação com a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional e a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável. OBJETIVO DA PROPOSTA: Discutir o tema da Segurança e Soberania
Alimentar e Nutricional, bem como a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável
a partir da dimensão de abastecimento e acesso para evidenciar as tensões e ameaças presentes no
sistema agroalimentar vigente e assim, estimular a construção de alternativas de produção e consumo contra hegemônicas, alinhadas com modelos equitativos e socialmente justos que reconhecem a
biodiversidade, valorizam as culturas alimentares, e promovem saúde, agroecologia e sustentabilidade
ambiental
Data de início: 26/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Horário: 14h30-17h00 Local: Sala de Reunião 04 da Faculdade de Ciências da Saúde Vagas: 20 vagas

Tenda da rotulagem nutricional

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: TENDA DA ROTULAGEM – por meio de atividades interativas, apresentar as
propostas de rotulagem nutricional de alimentos que estão sob análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o potencial de cada uma para apoiar a escolha de alimentos mais saudáveis.
OBJETIVO DA PROPOSTA: Sensibilizar a comunidade universitária e o público externo sobre as vantagens e limitações das diferentes propostas de rotulagem de alimentos que estão sob análise da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 23/09/2019
Horário: 14h00-16h00
Local: ICC Sul
Vagas: 100 vagas
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Tenda “gordura trans não”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: TENDA “GORDURAS TRANS NÃO” – por meio de um jogo interativo, apresentar os malefícios do consumo da Gorduras Trans Industrial e as iniciativas regulatórias para restrição dessa substância nos alimentos industrializados do Brasil a luz das recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS). OBJETIVO DA PROPOSTA: Sensibilizar a comunidade universitária e o público
externo sobre os riscos à saúde relacionados ao consumo de produtos com Gorduras Trans e as iniciativas internacionais e nacional para restrição da substância nos alimentos industrializados à luz das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Data de início: 25/09/2019
Data de término: 25/09/2019
Horário: 14h00-16h00
Local: ICC Sul
Vagas: 100 vagas

Curso Introdutório - Vigilância Sanitária

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação das principais atribuições e atividades da Vigilância Sanitária. OBJETIVO DA PROPOSTA: Sensibilizar estudantes de graduação e de pós-graduação para a importância e papel da Vigilância Sanitária na preservação da saúde
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Horário: 14h00-19h00
Local: Sala de Reunião 01 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 30 vagas

Fórum de Saúde da Família e Comunidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Trata-se de um fórum sobre Saúde da Família e Comunidade, com ênfase
em experiências exitosas quanto a integralidade do cuidado ofertado pelas equipes de saúde da família,
incluindo os Núcleos de Apoio à Saúde da Família. A atividade está vinculada ao Laboratório de Estudos
em Gestão dos Serviços de Saúde da UnB. O fórum será moderado pelos professores coordenadores e
contará com a participação de convidados, profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde tanto
no DF quanto em outras realidades. Cada convidado terá direito de fala para compartilhar experiências
exitosas e em seguida será promovida a interação com os participantes. Serão propostas dinâmicas
para estimular o diálogo da plateia com os convidados. Além disso, será necessária a participação de
três estudantes do Curso de Enfermagem para atuarem como monitores da ação de extensão. Data de
início: 26/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Horário: 14h00-17h00
Local: Auditório 03 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 100 vagas
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CINE-DEBATE: O Renascimento do Parto 2

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Cine-Debate “O Renascimento do Parto 2”. Em seguida, ocorrerá um debate sobre as temáticas apresentadas no filme juntamente com uma equipe multiprofissional de saúde
que presta assistência ao parto.
Data de início: 26/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Horário: 14h00-18h00
Local: Auditório 1 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 40 vagas

Mexendo com Excel

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Workshop – Excel voltado para estudantes de Nutrição. O início do
workshop apresentaremos as funções básicas da ferramenta, seguindo para a elaboração de funções
que auxiliem as/os estudantes no dia a dia e posteriormente no mercado de trabalho. Durante o encontro também terá um momento de dúvidas e exercícios. Ao final, mostraremos caminhos para que
as/os participantes tenham autonomia com a ferramenta após o minicurso. OBJETIVO DA PROPOSTA:
Realizar um workshop para estudantes do curso de Nutrição da UnB, sobre a utilização do Excel® como
ferramenta tecnológica que pode auxiliar as/os estudantes no decorrer do curso e desenvolver competências e habilidades com tecnologias para o mercado de trabalho.
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 25/09/2019
Turma A
Dia: 23/09/2019
Horário: 14h00-16h00
Local: Sala Interna da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 20 vagas
Turma B
Dia: 25/09/2019
Horário: 10h00-12h00
Local: Sala Interna da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 20 vagas

Oficina De Constelação Familiar : Reflexões E Vivências

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Constelação Familiar é uma prática terapêutica utilizada para tratar
questões físicas, emocionais, mentais e financeira a partir da revelação das dinâmicas ocultas de uma
família. Por meio da constelação familiar é possível identificar acontecimentos que, mesmo desconhecidos, podem trazer problemas para a vida de uma pessoa. Esse método explica que há uma repetição de
comportamentos, de acordo com gerações, mesmo que de uma maneira inconsciente. Hellinger propôs
que há uma “consciência de clã” em todos nós, que é norteado por simples “ordens arcaicas” ou “ordens
do amor”, que se referem a três princípios norteadores: Lei do pertencimento;
Lei da hierarquia; Lei do equilíbrio. OBJETIVO: Prover saberes e divulgar a técnica da Constelação Familiar, proporcionando vivência para os participantes durante a semana Universitária.
Data de início: 25/09/2019
Data de término: 25/09/2019
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Horário: 14h00-18h00
Local: Auditório 3 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 50 vagas

Curso introdutório de utilização do Software TabWin

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Curso prático de utilização do programa TabWin com foco na tabulação dos
dados fornecidos pelo Sistema de informações de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM). Etapa 1:
Download do programa e instalação do programa Etapa 2: Obtenção do banco de dados Etapa 3: Obtenção dos arquivos auxiliares para a tabulação Etapa 4: Funcionamento do programa – 1: CNV, DEF e
DBF Etapa 5: Funcionamento do programa – 2: Tabulações disponíveis, edições e exportação dos dados
Etapa 6: Recorte de banco de dados (Seleção. Ex.: seleção de variáveis e seleção de dados) Etapa 7:
Merge de bancos de dados Etapa 8: Cálculo de indicadores (Coeficientes de mortalidade)
Data de início: 26/09/2019
Data de término: 27/09/2019
Turma A
Dia: 26/09/2019
Horário: 08h30-17h30
Local: BSA SUL da sala A1 16/30 (Laboratório de Informática)
Vagas: 16 vagas
Turma B
Dia: 27/09/2019
Horário: 08h30-17h30
Local: BSA SUL da sala A1 16/30 (Laboratório de Informática)
Vagas: 16 vagas

Introdução a EpiInfo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este curso tem como objetivo capacitar e orientar estudantes da graduação e profissionais do SUS para que estes possam de maneira efetiva executar as finalidades do EpiInfo. Voltado a área da saúde na parte de epidemiologia. O curso se baseia na visão de treinamento em
atender uma necessidade emergente no gerenciamento e a análise de bancos de informações individualizados e em constante renovação. OBJETIVO DA PROPOSTA: Capacitar os estudantes e profissionais
na apresentação da ferramenta e seus módulos, assim como na criação de formulários e suas características e criação de check-codes, entrada de dados (desktop e tablets), análise de dados (Dashboard) e
suas principais funcionalidades no sistema android (tablets).
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 27/09/2019
Horário: 13h00-17h00
Local: Laboratório de graduação da FS - CENTEIAS
Vagas: 25 vagas
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Oficina- Painéis para o Monitoramento
das Metas e Indicadores da Agenda 2030 – ODS 03

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este curso tem como objetivo desenvolver nos profissionais e estudantes
capacidades para construção de painéis para o monitoramento das metas e indicadores dos ODS no
Brasil tem como principal foco o Objetivo 3 “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todas e todos, em todas as idades”.
Data de início: 26/09/2019
Data de término: 27/09/2019
Horário: 08h00-12h00
Local: Laboratório de graduação da FS - CENTEIAS
Vagas: 25 vagas

Introdução ao geoprocessamento aplicado à saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este curso tem como objetivo capacitar os profissionais e estudantes que
atuam na sala de situação de saúde a uma análise espacial do território através do geoprocessamento.
O curso vai ser totalmente prático com 10 atividades que vão demandar do educando uma percepção
tanto social como espacial do local analisado.
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 25/09/2019
Horário: 09h00-12h00
Local: Laboratório de graduação da FS - CENTEIAS
Vagas: 25 vagas

Câncer da pele: é possível o diagnóstico com o uso da tecnologia digital?

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Promover uma exposição com especialistas sobre o tema com atualizações
e análise das tecnologias e inovações disponíveis e em desenvolvimento para aprimorar o diagnóstico
e tratamento. Debate do tema junto aos interessados/participantes. Em 2018, o Instituto Nacional de
Câncer (INCA), estimou a ocorrência de 6.260 novos casos de câncer de pele do tipo melanoma no Brasil, sendo 2.920 homens e 3.340 mulheres, levando a 1.794 casos de morte. Atualização sobre Câncer
de pele na população brasileira e promover o debate sobre perspectivas do avanço técnico científico e
tecnológico nos níveis de prevenção, promoção e cuidado após diagnóstico.
Data de início: 25/09/2019
Data de término: 25/09/2019
Horário: 14h00-18h00
Local: ULEG 1 na Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 20 vagas

Inteligência emocional na carreira

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O caminho profissional requer o desenvolvimento de elementos como autoconhecimento, resiliência, empatia, autocontrole, motivação, habilidades sociais, dentre outros. E um
fator essencial que tem diferenciado profissionais é quociente emocional (QE). As emoções fazem parte
do que somos e estão presentes em todo lugar, principalmente no convívio social, onde temos que lidar
com diferentes personalidades e comportamentos. A inteligência emocional torna-se um fator
chave no desenvolvimento da carreira profissional. Data de início: 27/09/2019
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Data de término: 27/09/2019
Horário: 10h00-12h00
Local: Auditório 02 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 50 vagas

Métodos quase-experimentais para avaliação
do impacto de políticas públicas em saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A presente ação de extensão traz uma proposta de minicurso sobre métodos para avaliações não experimentais de políticas públicas e programas sociais. A difusão do conhecimento empírico e a discussão sobre o tema é de suma importância tanto da academia quanto dos
gestores de políticas e programas sociais. Propõe-se assim, um curso introdutório para discutir a utilização e contexto de técnicas não-experimentais e abordar alguns dos principais métodos para avaliação
de políticas públicas na área da saúde.
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 24/09/2019
Horário: 09h00-13h00/ intervalo / 14h00-18h00
Local: Sala de Reunião 04 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 30 vagas

Procedimentos de Atendimento em Emergências para Socorristas Leigos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividade prática que apresenta conceituação de Suporte Básico de Vida
(SBV); identificação de Parada Cardiorrespiratória (PCR); procedimento de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP); e atendimento em Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE). Executada pela
Liga Acadêmica de Enfermagem em Trauma e Emergência da UnB - LAETE-UnB.
Data de início: 24/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 10h00-12h00
Local: ICC Norte V
agas: 30 vagas
Turma B
Dia: 25/09/2019
Horário: 14h00-16h00
Local: ICC Norte
Vagas: 30 vagas
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Empatia e trabalho em equipe: construindo estratégias
para o fortalecimento das relações interpessoais em saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Propõe-se uma atividade constituída de 4 etapas. Inicialmente será realizada uma atividade de
acolhimento para introdução do tema empatia. Na sequência será proposto um desafio em grupo para
promover a reflexão sobre empatia como ferramenta para as relações no trabalho em equipe. Na terceira etapa será realizada uma rodada para discussão do processo, levantamento de questionamentos, e
apresentação das propostas de resolubilidade para o desafio proposto. A partir dos resultados, serão
apresentados subsídios teóricos sobre a temática em questão de forma interativa. Por fim, os grupos
reformularão suas propostas para resolução do desafio buscando incorporar as competências colaborativas necessárias para o trabalho em equipe.
Data de início: 26/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Horário: 08h30-12h30
Local: Sala de Videoconferência da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 15 vagas

Universidade promotora de saúde: trilhas do auto cuidado

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A Universidade Promotora da Saúde e suas estratégias induzem debates e
analises da promoção da saúde no local onde se trabalha e estuda. Os olhares multi, inter e transdisciplinares constituem atividade básica para a compreensão e revisão critica do conceito de promoção de
saúde, assim como para analise das repercussões e efeitos d e adotar uma cultura institucional de promoção da saúde. Neste sentido, o curso procura por meio das Praticas Integrativas da Saúde construir
trilhas para o autocuidado. O objetivo geral da proposta consiste em vivenciar a Promoção da Saúde no
contexto de exercícios de Práticas Integrativas em Saúde segundo alinhamento teórico-prático do movimento local e global de Universidade Promotora de Saúde.
Data de início: 24/09/2019
Data de término: 24/09/2019
Horário: 08h00-12h00 / intervalo / 14h00-18h00
Local: Ponto de Encontro Comunitário e Jardins da FS
Vagas: 40 vagas

Longevidade e Dignidade: Um jogo colaborativo para enfrentamento
do ageismo e das violências contra pessoas idosas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: As violências contra pessoas idosas caracterizam-se como violação aos
direitos humanos e representam um grave problema de saúde pública e do mundo social que deve ser
abordado com a participação e o protagonismo desse segmento populacional. O presente trabalho relata a experiência de desenvolver um jogo colaborativo na modalidade “Serious Game. Objetiva-se apresentar uma ferramenta lúdica e pedagógica na abordagem da temática do ageismo e outras violências
contra pessoas de 60 anos ou mais.
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 23/09/2019
Horário: 08h30-12h30
Local: Espaço Cora Coralina
Vagas: 50 vagas
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FS de Portas Abertas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta mostra é dirigida às escolas públicas da Região Administrativa de São
Sebastião, de forma a promover um encontro e um espaço dialógico sobre as experiências acadêmicas
no processo de formação dos profissionais da área da saúde, dos Cursos da Faculdade de Saúde: Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Saúde Coletiva. Desenvolver atividades lúdicas de ensino-aprendizagem.
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 23/09/2019
Horário: 13h30-17h30
Local: Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 200 vagas
Turma Procedimentos de Atendimento em Emergências para Socorristas Leigos
Dia: 23/09/2019
Horário: 13h30-17h30
Local: Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 80 vagas
Turma Quimicarte - A magia da química no seu dia a dia
Dia: 23/09/2019
Horário: 13h30-17h30
Local: Laboratório de Desenvolvimento de Inovações Terapêuticas (Sala 28, Núcleo de Medicina Tropical)
Vagas: 50 vagas
Turma Visitação ao Museu de Anatomia
Dia: 23/09/2019
Horário: 14h00-17h30
Local: Museu de Anatomia - FS
Vagas: 40 vagas
Turma Oficina: Pintura corporal para a promoção do desenvolvimento cognitivo infantil
Dia: 23/09/2019
Horário: 13h30-17h30
Local: Jardins internos, externos e adjacências da FS
Vagas: 200 vagas
Turma Oficina: Movimentos para a percepção corporal de crianças Dia: 23/09/2019
Horário: 13h30-17h30
Local: Jardins internos, externos e adjacências da FS
Vagas: 200 vagas
Turma Oficina: Como realizar a extração de óleos essenciais
Dia: 23/09/2019
Horário: 13h30-17h30
Local: Jardins internos, externos e adjacências da FS
Vagas: 200 vagas
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Turma VISITA AO LABORATÓRIO DE HIGIENE DOS ALIMENTOS
Dia: 23/09/2019
Horário: 13h30-17h30
Local: Laboratório de Higiene dos Alimentos da FS
Vagas: 40 vagas
Turma Mostra de Cursos
Dia: 23/09/2019
Horário: 13h30-17h30
Local: Jardins Internos da FS
Vagas: 200 vagas
Turma Oficina: Pintando a vida e colorindo o movimento de universidade promotora de saúde
Dia: 23/09/2019
Horário: 14h00-18h00
Local: Área Externa do Auditório 03 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 100 vagas

Oficina de culinária em Alimentação
e Nutrição para portadores de doença celíaca

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Explicar o que é a doença celíaca e o seu tratamento, que consiste e dietoterapia. Enfatizar a necessidade de atuação multidisciplinar em saúde no tratamento de celíacos, destacando a importância do nutricionista no tratamento dos pacientes, uma vez que o tratamento é a exclusão
completa de glúten dietético e o glúten está presente na maioria das preparações alimenticias habituais.
Para facilitar a adesão à dieta e possibilitar a remissão dos sintomas da doença é imprescindível realizar
ações de educação alimentar e nutricional que propiciem compreender rótulos e elaborar receitas sem
glúten, maximizando qualidade de vida, ingestão adequada de nutrientes e remissão de sintomas.
Data de início: 25/09/2019
Data de término: 25/09/2019
Horário: 08h00-18h00
Local: Hall entre a Direção da FS e a Coordenação de Extensão
Vagas: 55 vagas

Constelação Organizacional: O Indivíduo
e o Coletivo na Saúde da Instituição

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A proposta em questão é explanar a visão sistêmica de forma teórica e pratica para que os participantes possam fazer uma análise pessoal, avaliando e trabalhando concomitantemente suas questões pessoais e profissionais, proporcionando um maior gerenciamento emocional e
um melhor desempenho profissional, aliando seus objetivos de vida com os objetivos da empresa a qual
ele esteja vinculado. Cabe lembrar, que o uso da técnica em questão é uma ferramenta propícia para o
exame e a resolução de conflitos nos sistemas organizacionais.
Data de início: 26/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Horário: 10h00-12h00
Local: Auditório 02 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 50 vagas
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Noções teóricas e práticas de comunicação científica e
de gestão da informação pessoal para atividade acadêmica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentamos a proposta de minicurso intitulado “Noções teóricas e práticas de comunicação científica e de gestão da informação pessoal para atividade acadêmica”. A atividade visa contemplar uma apresentação geral da biblioteca, serviços prestados, recursos disponíveis,
gestor de referências bibliográficas e treinamento de bases da área da saúde.
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 25/09/2019
Turma A
Data: 23/09/2019
Horário: 08h00-12h00
Local: Laboratório 3 da BCE
Vagas: 30 vagas
Turma B
Data: 25/09/2019
Horário: 08h00-12h00
Local: Laboratório 3 da BCE
Vagas: 30 vagas

Óleos essenciais na promoção da saúde: uma visão holística

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os óleos essenciais são muito utilizados como prática terapêutica para restabelecer o equilíbrio e a harmonia em seres humanos, animais e vegetais, unindo diferentes fontes de
saber, tais como a antropologia médica, as medicinas tradicionais, a química, a clínica, a fitoterapia e
a farmacologia. Seu processo extrativo é muito importante para a qualidade do mesmo e requer conhecimentos técnicos específicos que otimizem a extração. Este mini-curso busca aliar os conhecimentos
teóricos e práticos para a melhor compreensão da química dos óleos essenciais e dos processos de
extração usuais.
Data de início: 24/09/2019
Data de término: 24/09/2019
Horário: 18h00-21h00
Local: Laboratório de Ensaios Químicos da FS
Vagas: 15 vagas

Epigenética das emoções e sua influência na psiconeuroimunidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividade teórica e prática na temática da influência das emoções no epigenoma, no adoecimento e na imunidade. OBJETIVO DA PROPOSTA: Conhecer sobre a influência das
emoções no epigenoma, no adoecimento e na imunidade. Data de início: 24/09/2019
Data de término: 24/09/2019
Horário: 08h00-18h00
Local: Auditório 01 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 100 vagas
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Exposição Fotográfica: Cuidando de quem cuida

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: RESUMO: Ofertado semestralmente, já em sua 9° edição, o Curso de Extensão de Cuidados com a Pessoa Idosa com Demência, ação de extensão ofertada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da
Terceira Idade (NEPTI), do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM), em parceria com
a Liga Acadêmica de Gerontologia e Geriatria da UnB (LAGGUnB) a qual funciona como um grupo de
suporte ao cuidador familiar ou profissional da pessoa idosa com demência no Distrito Federal. OBJETIVO: Conhecer e reconhecer o cotidiano de cuidadores de idosos bem como o impacto das orientações
fornecidas pelo Curso de Extensão de Cuidados com a Pessoa Idosa com Demência a partir de fotografias e trechos de depoimentos escritos pelos participantes desta ação de extensão.
Data de início: 26/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Horário: 08h00-18h00
Local: Entrada Principal da FS
Vagas: 200 vagas

Educação em Saúde nos hábitos de
higiene no Espaço Coletivo Cora Coralina

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: É necessário uma intervenção, pois o Cora Coralina se trata de um local
coletivo de uso comum onde há integração social, realização de atividades acadêmicas como reuniões
e grupos de estudos. Visto que, as informações presentes sobre limpeza são ineficazes e não atuam na
perspectiva de comunicação em saúde, assim, não havendo soluções para o problema.
Data de início: 23/09/2019
Data de término: 23/09/2019
Horário: 09h00-17h00
Local: Espaço Cora Coralina
Vagas: 30 vagas

Mindfulness-Atenção plena para a promoção da saúde

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Perder o foco, ficar sufocado nos próprios pensamentos, não ter tempo
para si mesmo e para a família. Vários tipos de enfermidades surgem a partir deste quadro típico, observado intensamente nos consultórios médicos e de psicologia. Poucos são os que percebem o que de
fato está acontecendo. MINDFULNESS significa atenção, presença e consciência plenas. Através de
Mindfulness, aprendemos a regular as emoções desafiadoras e criar espaço mental, mesmo em circunstâncias difíceis.
Data de início: 26/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Horário: 14h00-18h00
Local: Auditório 2 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 100 vagas
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A manipulação e a qualidade dos medicamentos homeopáticos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A qualidade dos medicamentos homeopáticos manipulados na farmácia
magistral é garantida pelas Boas Práticas de Manipulação descritas nos compêndios oficiais, como a
Farmacopeia Homeopática Brasileira. O farmacêutico é o único profissional habilitado a manipular estes
medicamentos, cabendo a esse profissional dominar os conceitos teóricos e práticos da farmacotécnica
homeopática. Neste curso de 3 horas daremos uma introdução a algumas destas técnicas com o objetivo de despertar o interesse pela fascinante arte de manipular medicamentos homeopáticos
Data de início: 26/09/2019
Data de término: 26/09/2019
Horário: 09h00-12h00
Local: Laboratório de Homeopatia da Farmácia Escola do Departamento de Farmácia da Faculdade de
Ciências da Saúde
Vagas: 15 vagas

Word café - curricularização da Extensão: estratégias e desafios

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade se propõe em discutir junto a comunidade acadêmica as estratégias e desafios encontrados para a implementação da inserção da curricularização da extensão nas
grades dos cursos da FS e/ou demais unidades da UnB.
Data de início: 24/09/2019
Data de término: 24/09/2019
Horário: 14h00-17h00
Local: Sala de Metodologias Ativas (Térreo) - ULEG/FS
Vagas: 30 vagas

Felicidade: O Jeito Harvard de Ser Feliz

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Quais são os fatores que impedem um individuo de ser plenamente realizado? Quais os hábitos e valores que podem ser adotados para se alcançar a tão cobiçada felicidade?
Alias, o que é felicidade? A cultura pode interferir no alcance da plenitude do ser? O que tem levado
ao alarmante aumento das doenças psíquicas em diferentes sociedades da atualidade? O que pode
ser feito para reverter essa situação? A palestra em questão abordará a busca por uma plenitude e as
dificuldades de seu alcance, tendo como referência os setes princípios que deram base ao livro O Jeito
Harvard de Ser Feliz, de Shawn Achor. OBJETIVO DA PROPOSTA: Proporcionar um equilíbrio emocional,
físico e psíquico a partir de uma ressignificação do que se é necessário para ser feliz.
Data de início: 24/09/2019
Data de término: 24/09/2019
Horário: 19h30-21h30
Local: Auditório 01 da Faculdade de Ciências da Saúde
Vagas: 50 vagas
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CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (CDS)
Semana Universitária do Centro de Desenvolvimento Sustentável

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: O Centro de desenvolvimento Sustentável pretende oportunizar uma semana com atividades que sejam capazes de promover a sustentabilidade, aliando às ferramentas possíveis
da universidade, para assim, se estender ao público geral e alcançar a sociedade.
CONTATO: semuni.cds@gmail.com
(61)3107 6000

Exposição – Livro: O LIXO DO LUXO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Reduzir a produção de lixo, pela redução do desperdício e ampliação da
consciência, despertando nas pessoas o gosto pela Leitura, a Responsabilidade Ética e Social.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dias: Segunda-Feira a Sexta-Feira
Horário: 09:00 as 18:00
Local:Espaço Galeria, CDS - UnB
Vagas: 80

Roda de Conversa Livro: O LIXO DO LUXO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Leitura, Ética e Sustentabilidade: Reduzir a produção de lixo, pela redução
do desperdício e ampliação da consciência, despertando nas pessoas o gosto pela Leitura, a Responsabilidade Ética e Social.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma A
Dia: 24/09/2019
Horário: 14:30 às 16:30
Local: Auditório Cerrado, CDS-UNB
Vagas: 30

Oficina de Fotografia do Cerrado

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Com a oficina de fotografia do Cerrado, pretendemos abrir os olhos dos
estudantes para as nuances, a variedade e a riqueza presente na natureza típica de Brasília. A UnB
está em uma área com muitas árvores nativas, de troncos retorcidos e folhas grossas, cupinzeiros, céu
aberto e luz intensa, perfeitos para uma boa exploração fotográfica utilizando o Smartphone. Durante
as 3 horas de curso, os estudantes irão receber orientações sobre como perceber a luz natural, como se
posicionar e como compor os elementos dentro do quadro para a melhor foto.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma A
Dia: Quarta-Feira
Horário: 09:00 às 12:00
Local: Jardim interno CDS - UnB
Vagas: 15

Robótica: Exposição e Roda de Conversa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A robótica vem se destacando no cenário educacional, despertando, nos
alunos, o potencial criativo, crítico e a motivação para a descoberta.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: Quinta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local:Auditório Cerrado, CDS-UNB
Vagas: 80

“Realp-Responde a Talonoa”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os participantes seriam os Adidos Culturais das Embaixadas dos países
cuja universidades integram a REALP: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde.
A orientação da discussão, propomos:
a) compartilhamento das práticas de cada país para implementar as metas dos ODS e as recomendações da ONU para Ações Climáticas;
b) estratégias para a REALP, por meio de suas universidades, colaborar com as instituições locais na
elaboração de projetos de ações climáticas para acesso aos recursos do Fundo Verde para o Clima e
Fundo de Adaptação ao Clima destinados aos países em desenvolvimento.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: Segunda-Feira
Horário: 16:00 às 18:00
Local: Jardim interno CDS-UNB
Vagas 50

Oficina de Papel Artesanal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A oficina tem como objetivo compartilhar ensinamentos teóricos e práticos
necessários na produção artesanal do papel, a partir do processo de transformação da polpa vegetal
que é a matéria-prima do papel.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
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Turma A
Dia: Sexta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Jardim Interno, CDS-UNB
Vagas: 15

Exposição Coleta Seletiva Solidária na UnB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a disposição correta dos resíduos secos e orgânicos da universidade.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma A
Dia: Segunda-Feira
Horário: 09:00 às 18:00
Local: Espaço Galeria, CDS - UnB
Vagas: 80

A Biodiversidade Polinizando Saberes

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O serviço de polinização feito por animais é essencial para a manutenção
de ecossistemas naturais e a produção de alimentos. Entre os animais, os insetos se destacam pela
provisão deste serviço. No entanto, esses insetos estão ameaçados por diversos fatores, tais como o
desmatamento, uso de agrotóxicos e invasão de espécies exóticas. Embora esse tema esteja ganhando
importância, tanto no âmbito acadêmico quanto na mídia, a comunidade ainda carece de informações
sobre a polinização, às ameaças e, também, às formas de proteção e manejo dos polinizadores. Por
isso, esta atividade buscou proporcionar um maior contato entre alunos de escolas públicas com os
polinizadores por meio de palestras, exposições de colmeias de abelhas nativas e outras atividades educativas a respeito do papel dos polinizadores no meio ambiente e na vida das pessoas.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 18:00
Local: Centro Educacional do Pad-DF (Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal).
Vagas: 80

Exposição de Posters e Roda de Conversa: PROFCIAMB

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exposição de Posters e roda de conversas com alunos dos mestrado profissional de ciências ambientais.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma A
Dia: Segunda-Feira
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Horário: 14:00 às 16:00
Local: Auditório Cerrado, CDS-UNB
Vagas: 50

Roda de Conversa Sobre o Acesso às Sementes da Agrobiodiversidade

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A mesa irá discutir sobre diferentes estratégias para lidar com falta de
diversidade de sementes, como entra a política de acesso a sementes a lidar com esta problemática.
Falaremos sobre proteção de cultivares, banco de sementes e como a política de sementes impacta o
acesso de agricultores a diferentes variedades.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma A
Dia: Quarta-Feira
Horário: 14:00 às 16:00
Local: Auditório Cerrado CDS-UNB
Vagas: 60

Mesa: Ciência, Tecnologia e Inovação como
meio de implementação da Agenda 2030

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: CT&I é um dos seis eixos estruturantes de implementação da Agenda 2030,
sendo transversal a todos os ODS. A mesa tem por objetivo debater qual o papel das IES na implementação da Agenda 2030.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma A
Dia: Quinta-Feira
Horário: 09:00 às 12:00
Local: Jardim interno CDS-UnB
Vagas: 50

Comunicação científica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Esta oficina trata de como melhorar sua comunicação científica. Abordaremos os seguintes tópicos: o estilo científico, a estrutura das frases e dos parágrafos (ousar a simplicidade), o exercício da redação, as partes de um artigo científico, a comunicação oral e as estratégias de
publicação. As aulas expositivas serão seguidas de exercícios práticos
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: Segunda-Feira e Terça-Feira
Horário: 8:30 as 12:00
Local: CDS -UnB
Vagas: 25
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FACULDADE DE DIREITO (FD)
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Realização de palestras, mesas-redondas, seminário, apresentação de
projetos de extensão da faculdade de Direito e outras atividades relacionadas à área jurídica.
CONTATO: (61) 3107 0723 e e-mail: debora_bt@hotmail.com

Documentário “A Juíza”- Discriminação e Igualdade de Gênero

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Exibição do documentário “A Juíza” e Debate sobre Discriminação e Igualdade de Gênero
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: Segunda-Feira – 23/09/2019
Horário: 09:00 – 12:00
Local: Auditório Joaquim Nabuco - FD
Vagas: 180
Turma 2
Dia: Quarta-Feira – 25/09/2019
Horário: 19:00 – 22:00
Local: Auditório Joaquim Nabuco - FD
Vagas: 180

Minicurso – Questões Contemporâneas do
Direito Internacional da Aviação Civil e Espacial
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 1
Dia: Segunda-Feira – 23/09/2019
Horário: 08:00 – 11:40
Local: Faculdade de Direito – AT 03
Vagas: 50

Mini-simulação Veredicto

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Executar uma mini-simulação jurídica com 2 Tribunais (e seus respectivos
casos jurídicos) para a preparação e a divulgação da grande simulação, a qual será realizada pelo projeto no segundo semestre de 2019
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
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Turma 1
Dia: Segunda-Feira – 23/09/2019
Horário: 14:00 – 17:00
Local: FACE - Espaço Aberto
Vagas: 40

Roda de conversa – A experiência de fazer Extensão

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Roda de conversa para trocar experiências, relatos e dificuldades na realização de uma das atividades do tripé universitário: a Extensão
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: Terça-Feira – 24/09/2019
Horário: 14:00 – 16:00
Local: Espaço aberto da FACE
Vagas: 50

Diálogo com a rede de defesa dos direitos da população LGBT+

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O projeto REXISTIR reunirá representantes de diversas instituições que
possuem atendimento especializado aos interesses da população LGBT+ para dialogar com o público.
A proposta é de organização de cabines em que cada instituição convidada irá apresentar sua forma
de atuação. Para a abertura, será realizada uma palestra em que se estabelecerá o diálogo acerca do
papel de cada uma das instituições convidadas na consolidação dessa rede de defesa.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: Segunda-Feira – 23/09/2019
Horário: 08:00 – 12:00
Local: Faculdade de Direito - Auditório Joaquim Nabuco
Vagas: 180
Turma 2
Dia: Terça-Feira – 24/09/2019
Horário: 08:00 – 12:00
Local: Faculdade de Direito – Espaço Livre
Vagas: 180

Aprendendo a Defender Direitos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade será uma oficina com a professora Cristina Mendes Bertoncini
Correa, Profa. Debora Bonat e Prof. Fabiano Hartmann Peixoto, na qual será explicado a comunidade
como difundir formas mais simples e eficazes de defesa dos direitos.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
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Turma 1
Dia: Quinta-Feira – 26/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: Faculdade de Direito – Sala A1-04
Vagas: 100
Turma 2
Dia: Sexta-Feira – 27/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: Faculdade de Direito – Sala A1-04
Vagas: 100

Oficina de Peticionamento em casos de Violência Doméstica
contra a mulher e uso de Linguagem Inclusiva

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina de Peticionamento em casos de Violência Doméstica contra a mulher e uso de Linguagem Inclusiva
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: Terça-Feira – 24/09/2019
Horário: 14:00 – 18:00
Local: Faculdade de Direito – Sala A1-03
Vagas: 90

Contribuições da extensão para as práticas jurídicas, a educação popular e
os direitos das mulheres

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mesa de debate sobre as contribuições da extensão para desenvolvimento
das práticas jurídicas, da educação popular e o direito das mulheres. Integrada por representantes de
diferentes projetos de extensão em curso no Núcleo de Prática Jurídica, a mesa propiciará a difusão
das ações extensionistas e a reflexão crítica sobre educação popular e os diferentes significados que a
prática jurídica pode assumir no campo dos direitos das mulheres.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: Terça-Feira – 24/09/2019
Horário: 17:00 – 19:00
Local: Faculdade Direito – Auditório Joaquim Nabuco
Vagas: 100
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Roda de Conversa sobre as Promotoras Legais Populares

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Essa oficina tem como objetivo apresentar a proposta das Promotoras
Legais Populares – PLPs às estudantes e membros da comunidade acadêmica, mulheres, interessadas
em educação popular, gênero e direito. A oficina será desenvolvida nos marcos da educação popular, no
formato de uma roda de conversa, com apresentação das atividades desenvolvidas pelas PLPs e pelo
fórum de PLPs.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: Terça-Feira – 24/09/2019
Horário: 19:00 – 21:00
Local: Faculdade de Direito – Sala A1-06
Vagas: 25
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FACULDADE UnB PLANALTINA (FUP)
Semana Universitária FUP 2019

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: A edição de 2019 da atividade de extensão “Semana Universitária do
campus de Planaltina da UnB (FUP)” apresenta um amplo repertório de atividades formativas, de caráter científico e cultural, que contempla diversas metodologias de ensino e aprendizagem - oficinas,
palestras, mesas, mostras culturais, feiras agroecológicas, exibição de vídeos, apresentações teatrais,
exposição de produtos artesanais, seminários, etc - abrangendo as áreas de conhecimento presentes
na Faculdade UnB Planaltina.
Contato: 3107-8096/8246

Planetário Escola nas Estrelas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Planetário Escola nas Estrelas
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: Terça-feira
Horário: 09:00 ás 12:00
Local: Hall do prédio UEP
Vagas: 25
Turma 2
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 17:00
Local: Hall do prédio UEP
Vagas: 25
Turma 3
Dia: Terça-feira
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: Hall do prédio UEP
Vagas: 25

Planetário Escola nas Estrelas 2

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Planetário Escola nas Estrelas
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: Quarta-feira
Horário: 09:00 ás 12:00
Local: Hall do Auditório Augusto Boal
Vagas: 25
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Turma 2
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 ás 17:00
Local: Hall do Auditório Augusto Boal
Vagas: 25
Turma 3
Dia: Quarta-feira
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: Hall do Auditório Augusto Boal
Vagas: 25

Oficina Foguete de Garrafa PET

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Construção de foguete de garrafa PET e seu lançamento.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: Terça-feira
Horário: 10:00 ás 11:00
Local: Prédio UEP. Lab. Geociência e Física 2- Laboratório Seco
Vagas: 40
Turma 2
Dia: Terça-feira
Horário: 15:00 ás 16:00
Local: Prédio UEP. Lab. Geociência e Física 2- Laboratório Seco
Vagas: 40

Oficina Foguete de Garrafa PET 2

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Construção de foguete de garrafa PET e seu lançamento.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: Quarta-feira
Horário: 10:00 ás 11:00
Local: Prédio UEP. Lab. Geociência e Física 2- Laboratório Seco
Vagas: 40
Turma 2
Dia: Quarta-feira
Horário: 15:00 ás 16:00
Local: Prédio UEP. Lab. Geociência e Física 2- Laboratório Seco
Vagas: 40
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Observação Astronômica
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Observação Astronômica noturna por meio de telescópios.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 1
Dia: Terça-feira
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: Interior do prédio UEP
Vagas: 40

Observação Astronômica 2

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Observação Astronômica noturna por meio de telescópios.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 1
Dia: Quarta-feira
Horário: 19:00 ás 21:00
Local: Interior do prédio UEP
Vagas: 50

Palestra - O papel da mulher no turismo rural:
um estudo no Circuito Rajadinha de Planaltina - Distrito Federal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O papel da mulher no turismo rural: um estudo no Circuito Rajadinha de
Planaltina - Distrito Federal
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 01
Dia: Terça-feira
Horário: 10:00 ás 12:00
Local: Auditório do prédio UEP
Vagas: 60

Oficina de produção de sabão e vela com óleo residual de cozinha

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Em geral, o óleo utilizado na fritura de alimentos é jogado fora pelo ralo da
pia. O reaproveitamento do óleo de cozinha não é um processo complicado, mas como não existe uma
forma ideal de se descartar, uma das alternativas simples encontradas para a utilização desse resíduo
é a fabricação de sabão e velas artesanais. Logo, na oficina proposta será ensinado que a partir do óleo
de fritura reutilizado, podem ser produzidos sabão e vela, produtos estes com maior valor agregado.
Sendo assim, esta oficina tem como objetivo ensinar metodologias para transformar o óleo residual em
sabão em barra e em vela.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma 01
Dia: Quarta-feira
Horário: 09:00 ás 13:00
Local: Laboratório de Química 1 (Sala AT- 22/7, Prédio Paulo Freire).
Vagas: 20
Turma 02
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Laboratório de Química 1 (Sala AT- 22/7, Prédio Paulo Freire).
Vagas: 20

Exposição de Banners e Posters na FUP

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação dos banners e posters dos programas e projetos de extensão
da FUP. Orientação e descrição dos projetos de extensão, áreas temáticas e eixos de atuação.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 01
Dia: Quarta-feira
Horário:
Local:
Vagas:

Palestra e exibição Minidocumentário:
“Unidades de conservação nas vidas das pessoas”

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade contará com a participação do dr. Alexandre Resende Tofeti e
será composta de uma parte teórica parte teórica (palestra) e uma parte prática onde será exibido um
minidocumentário. O documentário é resultado da pesquisa de doutorado em Geografia de Alexandre
Resende Tofeti intitulada “As transformações nos usos do território promovidas pelas Unidades de Conservação no Brasil” (http://repositorio.unb.br/bitstream/1...). Foi a contrapartida oferecida pelo pesquisador àqueles que voluntariamente se dispuseram a colaborar com a pesquisa. Todo documentário foi
filmado com um celular smartphone, um microfone de lapela e um tripé.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 01
Dia: Sexta-feira
Horário: 09:00 ás 12:00
Local: Auditório do prédio UEP
Vagas: 60

Palestra: Mágicas com Matemática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mostrando como a Matemática pode ser usada em truques de adivinhação/
mágicas. A ideia é mostrar que alguns assuntos da matemática podem ser ensinados por meio do lúdico, no caso, brincadeiras de truque.
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Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 01
Dia: Sexta-feira
Horário: 18:00 ás 20:00
Local: Prédio Paulo Freire sala A1 42/10
Vagas: 180

Ciclo de palestras: Ciência, Tecnologia e Educação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O ciclo será composto de quatro palestras, com 2h de duração cada, sobre
Ciência, Tecnologia e Educação em que serão discutidos temas relevantes e atuais e aplicações
Data de início: 23/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 01
Dia: Segunda-feira
Horário: 10:00 ás 12:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 48/10
Vagas: 40
Turma 02
Dia: Segunda-feira
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 48/10
Vagas: 40
Turma 03
Dia: Terça-feira
Horário: 10:00 ás 12:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 48/10
Vagas: 40
Turma 04
Dia: Quinta-feira
Horário: 10:00 ás 12:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 48/10
Vagas: 40

Da cozinha para a nanociência

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Estados da matéria - Matéria mole. Propriedades da matéria mole e exemplos de matéria ligados ao cotidiano. Aplicações na nanociência - 3 atividades práticas.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma 01
Dia: Quarta-feira
Horário: 10:00 ás 11:00
Local: Prédio Paulo Freire – Sala AT – 42/30
Vagas: 15
Turma 02
Dia: Quarta-feira
Horário: 15:00 ás 16:00
Local: Prédio Paulo Freire – Sala AT – 42/30
Vagas: 15

A Matemática e os Tribunais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Matemática é assunto sério e nossa civilização não poderia funcionar bem
sem ela. Poucos duvidam dessa afirmação e muitos a justificam por meio de exemplos oriundos do
avanço tecnológico. Um tanto surpreendente, porém, é notar que a Matemática faz também sua aparição no mundo jurídico. Este Curso investigará quatro situações nas quais a Matemática é usada para
resolver processos judiciais no estado em que se encontram. Nesta perspectiva, é preciso ter a capacidade de distinguir se os números em jogo revelam uma informação legítima ou estão mal-empregados,
caso em que dilaceram vidas e causam graves prejuízos. As afirmações de direito e os procedimentos
matemáticos, necessários à compreensão das situações investigadas, são apresentados durante o
Curso, tornando-o autossustentável. Assim, resta apenas ir além da abstração da teoria e ver por conta
própria a verdade nua e crua.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 01
Dia: Segunda-feira
Horário: 08:00 ás 10:00
Local: Prédio Paulo Freire – Sala A1 – 48/50
Vagas: 25
Turma 02
Dia: Terça-feira
Horário: 08:00 ás 10:00
Local: Prédio Paulo Freire – Sala A1 – 48/50
Vagas: 25
Turma 03
Dia: Quarta-feira
Horário: 08:00 ás 10:00
Local: Prédio Paulo Freire – Sala A1 – 48/50
Vagas: 25
Turma 04
Dia: Quinta-feira
Horário: 08:00 ás 10:00
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Local: Prédio Paulo Freire – Sala A1 – 48/50
Vagas: 25

Alimento saudável é opção política:
Agroecologia e soberania alimentar do campo e cidade!

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Fruto de ações integradoras da universidade e a realidade das comunidades, hoje as escolas do campo têm um exemplo pedagógico inter e transdisciplinar de como significar
os conhecimentos escolares, vinculando-os a realidade da produção e do trabalho, com base na soberania e segurança alimentar, na busca pela qualidade de vida das
famílias, nos princípios e valores do BEM VIVER! Traremos para compartilhar a experiência construída
em parceria com o projeto de extensão - LEDOC Itinerante: seminários nas escolas e comunidades de
Inserção, com a produção agroecológica na chácara Dona CAETANA, no Assentamento São Vicente de
Flores – GO, a relação com a escola do campo local, na significação dos conteúdos conectados com a
materialidade da vida.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 01
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Auditório UEP
Vagas: 125

Clube de Xadrez Capablanca da UnB Planaltina

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividade de divulgação da prática do Xadrez como atividade educativa,
cultural e esportiva.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 01
Dia: Quinta-feira
Horário: 14:30 ás 20:30
Local: LAPEC
Vagas: 20

Técnicas de marketing pessoal e comunicação verbal
e não verbal para vida profissional de jovens

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Minicurso com conteúdo teórico e prático, visando preparar melhor os jovens para entrevistas, elaboração de currículo e mercado de trabalho.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 01
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 16:00
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Local: Prédio Paulo Freire – Sala AT – 48/20
Vagas: 31
Turma 02
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Auditório 02 - Prédio Paulo Freire – Sala A1- 42/40 e A1 - 42/32
Vagas: 31

Problemas em Geometria

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este Curso é inspirado numa provocação feita por um professor de matemática aos demais colegas da área a respeito de um problema de Geometria. Naquela oportunidade,
três modos distintos de buscar a solução foram perseguidos. A fim de justificar suas conclusões, alguns
se valeram de programa computacional; outro, da Geometria Analítica. Por fim, sob o argumento de que
o problema clamava por uma solução puramente geométrica, o proponente deste Curso apresentou sua
resolução. A proposta deste Curso é então analisar alguns problemas de geometria sob diferentes perspectivas, mostrando as vantagens e desvantagens de cada abordagem. Os conceitos e os resultados
importantes, usados no desenvolvimento da atividade, são apresentados durante o Curso, tornando-o
autossustentável.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 01
Dia: Segunda-feira
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 - 48/50
Vagas: 25
Turma 02
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 - 48/50
Vagas: 25
Turma 03
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 - 48/50
Vagas: 25

EJA nas Universidades e nas Escolas do Distrito Federal:
Por uma educação inclusiva

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra com o título: EJA (Educação de Jovens e Adultos) é uma modalidade de ensino que atende a jovens, adultos, idosos e trabalhadores que não tiveram a oportunidade de
estudar na idade certa. A UnB Planaltina, por meio do projeto EJA na universidade e as escolas públicas
do Distrito Federal, por meio do GTPA, vem trabalhando em prol de uma educação inclusiva. Assim, pro343

pomo-nos, através de uma mesa redonda, apresentar e debater as questões da EJA.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 01
Dia: Quarta-feira
Horário: 08:00 ás 18:00
Local: Prédio Paulo Freire – Sala AT – 48/20
Vagas: 45

Palestra - Leitura na Universidade: Ler para Aprender

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A leitura, uma forma de interação leitor e autor do texto, consiste em decodificar sinais gráficos (grafemas) que representam os sons da fala (fonemas) em palavras, frases, parágrafos, textos e livros. Ela envolve a interação de dois principais componentes: o de processamento de
baixo nível que diz respeito ao reconhecimento de palavras escritas, e o de processamento de alto nível
que trata da compreensão, isto é, o acesso ao significado com a integração sintática, semântica, textual e cultural. Ela constitui uma das atividades cotidianas mais importantes do homem que lê romances
por entretenimento, jornais, revistas e propagandas para se informar, sinais de trânsito e mapas para se
orientar. Mas na universidade, a leitura já assume outro papel: ler para aprender, isto é, o aluno precisa
ler textos previamente selecionados pelo professor, no intuito de construir conhecimento. Assim, esta
comunicação consiste em apresentar algumas estratégias de leitura na universidade.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 01
Dia: Terça-feira
Horário: 08:00 ás 12:00
Local: Auditório 02 Prédio Paulo Freire – Sala A1- 42/40 e A1 - 42/32.
Vagas: 55

Todo ano tem uma sexta-feira 13: a matemática explica

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestra contextualizando a Matemática em assuntos cotidianos do aluno
com relação ao uso do calendário e datas notáveis.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 01
Dia: Segunda-feira
Horário: 18:00 ás 19:00
Local: Auditório do prédio UEP
Vagas: 35

II Feira de Ciências e Produtos Agroecológicos

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Atividades com a finalidade de promover contextualização e
interdisciplinaridade, com a construção, exposição e demonstração de projetos que abordem o conte344

údo de ciências da natureza aplicados ao dia-a-dia da vida no campo. A contextualização interdisciplinar e uma maior integração da Universidade com as escolas do campo do Governo do Distrito Federal
(GDF) é de extrema importância para que o(a)s futuro(a)s professore(a)s (dos cursos de licenciatura)
tenham maior interação com estudantes e tenham a experiência prática do ensino, além de divulgar os
trabalhos que unem o dia a dia da vida no campo e o ensino de ciências. A feira terá visitantes de várias
faixas etárias e com grande diversidade sociocultural, estimulando que o(a)s estudantes da Licenciatura em Educação do Campo a praticar os processos de ensino e aprendizagem com as crianças visitantes dos projetos, assim como será um grande exercício de sintetização das disciplinas estudadas à
prática do dia a dia no campo.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 26/09/2019

O uso da câmera digital como instrumento
de medida em experimentos de física no ensino de ciências

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Utilizando uma câmera digital ou celular o estudante durante a oficina vai
registrar e analisar experimentos de física.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 23/09/2019
Turma 01
Dia: Segunda-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Laboratório de Geociências e Física da FUP.
Vagas: 20
Oficina de Contação de histórias
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina de Contação de histórias
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 01
Dia: Quarta-feira
Horário: 08:00 ás 18:00
Local: Prédio Paulo Freire – Sala A1 – 48/22
Vagas: 45

Painel da área de ciências humanas e sociais da FUP:
conhecimentos, práticas e experiências

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A presente atividade integradora é uma das ações pensadas pelo coletivo
da Área de Ciências Humanas e Sociais da FUP para Semana Universitária 2019, cuja proposta articula
um painel temático e uma mesa redonda (apresentada em formulário separado).
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
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Turma 01
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala AT – 42/12
Vagas: 65

A importância das humanidades para a construção do conhecimento,
a formação cidadã e para a democracia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A presente atividade integradora é uma das ações pensadas pelo coletivo
da Área de Ciências Humanas e Sociais da FUP para Semana Universitária 2019, cuja proposta articula
uma mesa redonda e um painel temático (proposta apresentada em formulário separado).
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 01
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Auditório 02 Prédio Paulo Freire – Sala A1- 42/40 e A1 - 42/32
Vagas: 90
Turma 02
Dia: Terça-feira
Horário: 16:00 ás 18:00
Local: Auditório 02 Prédio Paulo Freire – Sala A1- 42/40 e A1 - 42/32
Vagas: 65

Oficina Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no cotidiano da Faculdade UnB de Planaltina (FUP/UnB)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: - Introduzir o que é a Agenda 2030 e os ODS;
- Destacar os ODS ligados diretamente aos temas do evento e aos cursos do bacharelado (gestão ambiental, gestão do agronegócio e licenciatura do campo);
- Detalhar de que forma os ODS estão inseridos na vivência dos graduandos;
- Interagir com a audiência mediante compartilhamento de evidências, infográficos e ferramentas interativas em tempo real (quiz).
Data de início: 24/09/2019
Data término: 24/09/2019
Turma 01
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Prédio Paulo Freire – Sala A1 – 48/22
Vagas: 40

346

Oficina de jogos pedagógicos com foco no ensino de grupos animais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O objetivo da atividade é proporcionar aos alunos do ensino fundamental,
em um ambiente agradável, um conjunto de jogos educativos sobre biologia e modo de vida de animais
que o cercam. Desta forma divertindo e ensinando sobre os seres vivos.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 01
Dia: Quinta-feira
Horário: 08:30 ás 11:30
Local: Prédio Paulo Freire Sala AT 48/20
Vagas: 41
Turma 02
Dia: Quinta-feira
Horário: 14:00 ás 17:00
Local: Prédio Paulo Freire Sala AT 48/20
Vagas: 41

Compostagem na prática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os participantes poderão participar de uma prática de compostagem para,
desse modo, vivenciarem a prática.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 01
Dia: Quarta-feira
Horário: 15:00 ás 18:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 – 48/52
Vagas: 25

Oficinas e mostra de teatro e audiovisual do Terra em Cena

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Dando prosseguimento a ação formativa por meio das linguagens do
teatro e do audiovisual, o programa de extensão e grupo de pesquisa Terra em Cena pretende ofertar
na Semana Universitária da UnB, em 2019, um variado leque de oficinas e atividades culturais, oportunizando ao público participante o contato seja com oficinas iniciais das linguagens, como com oficinas
e minicursos que tem por objetivo o aprofundamento de determinados temas, ou ainda experiência de
espectadores de trabalhos teatrais e audiovisuais elaborados por estudantes da Educação do Campo,
por suas comunidades e organizações.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 01
Dia: Segunda-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
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Vagas: 50
Turma 02
Dia: Terça-feira
Horário: 10:00 ás 12:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
Vagas: 70
Turma 03
Dia: Terça-feira
Horário: 16:00 ás 18:00
Local: Auditório Augusto Boal
Vagas: 150
Turma 04
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
Vagas: 45
Turma 05
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 ás 15:30
Local: Auditório Augusto Boal
Vagas: 150
Turma 06
Dia: Quarta-feira
Horário: 08:00 ás 12:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
Vagas: 150
Turma 07
Dia: Quarta-feira
Horário: 10:00 ás 12:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
Vagas: 45
Turma 08
Dia: Quarta-feira
Horário: 16:00 ás 18:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
Vagas: 45
Turma 09
Dia: Quinta-feira
Horário: 08:00 ás 10:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
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Vagas: 45
Turma 10
Dia: Quinta-feira
Horário: 10:00 ás 12:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
Vagas: 45
Turma 11
Dia: Quinta-feira
Horário: 14:00 ás 16:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
Vagas: 150
Turma 12
Dia: Quinta-feira
Horário: 16:00 ás 18:00
Local: Auditório Augusto Boal
Vagas: 150
Turma 13
Dia: Sexta-feira
Horário: 09:00 ás 17:00
Local: Auditório 3 do Prédio Paulo Freire
Vagas: 65

Intercâmbio Escola da Terra e Licenciatura em Educação do Campo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade objetiva proporcionar intercâmbio entre as escolas de Ensino Médio do campo do DF com o Curso de Licenciatura em Educação do Campo visando a difusão da
LedoC entre os jovens estudantes do campo e sua inserção no Curso como possibilidade de formação
profissional, troca de experiências entre os estudantes em vista do estágio supervisionado dos estudantes da LedoC nas escolas do campo do DF.
Data de início: 25/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 01
Dia: Quarta-feira
Horário: 09:00 ás 17:00
Local: Auditório 02 Prédio Paulo Freire – Sala A1- 42/40 e A1 - 42/32.
Vagas: 50
Turma 02
Dia: Quinta-feira
Horário: 09:00 ás 17:00
Local: Auditório Augusto Boal
Vagas: 50
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Oficina: Ser mãe e Universitária

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Oficina: Ser mãe e Universitária
Data de início: 26/09/2019
Data término: 26/09/2019
Turma 01
Dia: Quinta-feira
Horário: 08:00 ás 12:00
Local: Prédio Paulo Freire Sala AT 48/22
Vagas: 45

Fósseis e Paleontologia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Visita guiada ao Laboratório de Paleontologia da Faculdade UnB Planaltina
Data de início: 23/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 01
Dia: Segunda-feira
Horário: 14:00 ás 15:00
Local: Laboratório de Paleontologia - Prédio UEP
Vagas: 25
Turma 02
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 15:00
Local: Laboratório de Paleontologia - Prédio UEP
Vagas: 25
Turma 03
Dia: Quinta-feira
Horário: 14:00 ás 15:00
Local: Laboratório de Paleontologia - Prédio UEP
Vagas: 25
Turma 04
Dia: Sexta-feira
Horário: 14:00 ás 15:00
Local: Laboratório de Paleontologia - Prédio UEP
Vagas: 25

Oficina de Pesquisas e práticas em Ciências ambientais

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade tem como objetivo apresentar alguns trabalhos desenvolvidos
pelos discentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais (PPGCA) nas
linhas de pesquisas contempladas pelo programa: Modelagem ambiental - Diagnóstico da situação
ambiental por meio de diferentes técnicas analíticas, mapeamento e análise de dados espaciais e temporais, como ferramentas necessárias para o desenvolvimento da modelagem de cenários prospectivos
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como, por exemplo, modelos climáticos e de dinâmica da paisagem; e Manejo e conservação de recursos naturais - desenvolvimento das bases científicas para a conservação e manejo dos recursos naturais por meio do desenvolvimento de técnicas de manejo e tecnologias ambientais, valorizando a preservação e sustentabilidade de ecossistemas, a geração de produtos e serviços ambientais, enfatizando
estudos dos padrões de biodiversidade.
Data de início: 24/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 01
Dia: Terça-feira
Horário: 08:00 ás 10:00
Local: Laboratório de biologia - Prédio Paulo Freire
Vagas: 30
Turma 02
Dia: Terça-feira
Horário: 10:00 ás 12:00
Local: Sala A1 – 48/22 - Prédio Paulo Freire
Vagas: 30
Turma 03
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: laboratório de informática - Prédio Paulo Freire
Vagas: 30
Turma 04
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Laboratório de biologia - Prédio Paulo Freire
Vagas: 30

A escolarização de homens negros em debate

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Propomos discutir os mecanismos e estratégias historicamente
instrumentalizadas pelo racismo estrutural que provocam e promovem a não escolarização ou a baixa
escolarização de meninos e jovens homens negros. Entendemos tais mecanismos e estratégias enquanto componentes do genocídio do povo negro e do desmantelamento das comunidades e coletividades
negras no Brasil. O colóquio visa inaugurar uma discussão que possibilite a elaboração de estratégias
para a inclusão e permanência desse grupo.
Data de início: 27/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 01
Dia: Sexta-feira
Horário: 13:00 ás 18:00
Local: Auditório UEP
Vagas: 50
351

Apresentação das Atividades da ITCP
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Apresentação com banners da ITCP e seus projetos incubados
Data de início: 25/09/2019
Data término: 25/09/2019

Oficina: Escrita criativa mediada pelo afeto

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A escrita, representa uma possibilidade de encontro, consigo e com um/
uma outro/outra. Permeado por diferentes sentidos, este encontro reverbera em cada sujeito de modo
distinto. Acreditando ser possível (co)elaborar encontros (com a escrita) que favoreçam as percepções
e desenvolvimentos dos sujeitos, incitando a criatividade e o afeto, percebe-se aí eixos estruturantes do
processo do ato de escrever. Esta oficina tem enquanto objetivo, (co)elaborar estratégias de escrita alternativas que sejam significantes e autênticas, buscando um menor enrijecimento, considerando ainda
as questões pragmáticas da/na contemporaneidade.
Data de início: 23/09/2019
Data término: 25/09/2019
Turma 01
Dia: Segunda-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 19-63
Vagas: 35
Turma 02
Dia: Terça-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 19-63
Vagas: 35
Turma 03
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 ás 18:00
Local: Prédio Paulo Freire - Sala A1 19-63
Vagas: 35

Cientistas Negras: Lugares Ocupados

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Quem se vincula à produção de conhecimento científico? Onde e como
estão as mulheres negras? Quem são? De onde vem? Como são as histórias? Que pesquisas desenvolveu? Como foi o reconhecimento de sua produção entre pares? O seminário pretende viabilizar debates
sobre a (in)visibilidade das narrativas e produções acadêmicas de mulheres negras ao longo da história,
estabelecendo relações entre gênero, raça e ciência.
Data de início: 26/09/2019
Data término: 27/09/2019
Turma 01
Dia: Quinta-feira
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Horário: 18:00 ás 21:00
Local: Auditório 2 -Prédio Paulo Freire
Vagas: 40
Turma 02
Dia: Sexta-feira
Horário: 18:00 ás 21:00
Local: Auditório 2 -Prédio Paulo Freire
Vagas: 40
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Conheça a extensão da sua UnB:
@extensaounb
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