
Estão abertas até 28 de fevereiro as inscrições de estudantes indígenas ou

quilombolas para o Programa de Bolsa Permanência do MEC. A Diretoria de

Desenvolvimento Social (DDS) preparou um arquivo com orientações:

dds.dac.unb.br/.

Neste semestre, o acesso aos restaurantes universitários das faculdades

UnB Gama (FGA) e UnB Ceilândia (FCE) ocorre apenas mediante reserva.

Mas atenção: reserva sem retirada de refeição gera consumo de crédito e

bloqueio do usuário.

A participação da UnB no Programa Institucional de Internacionalização

(Capes-Print) foi renovada pelos próximos dois anos. A partir de abril, a

Universidade vai lançar editais de intercâmbio, movimentação de pessoas,

bolsa sanduíche e pesquisadores visitantes. Leia mais: www.unb.br/.

Vigilantes e agentes da portaria participaram de treinamento para

implementar a exigência de comprovante de vacinação completa no acesso

aos prédios da UnB. As oficinas foram preparadas pelo DAF, em parceria

com a Diretoria de Segurança da Prefeitura e a Coordenação de Atenção e

Vigilância em Saúde (CoAVS/DAC).
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O DEG mudou os nomes dos documentos para estágio. Os antigos Termo

de Compromisso de Estágio Obrigatório e Termo de Compromisso de

Estágio Não Obrigatório foram simplificados para Termo de Estágio

Obrigatório e Termo de Estágio Não Obrigatório. Os modelos já estão

disponíveis no SEI com as novas nomenclaturas. 

No DEX, a Diretoria de Desenvolvimento e Integração Social (DDIS) tem

duas novas coordenações: Coordenação Estratégica de Formação e

Articulação Social (Cefas) e Coordenação Estratégica de Ações e

Publicações de Extensão (Ceape). A Cefas gerencia a Rede de Polos de

Extensão (Repe) da UnB e desenvolve componentes curriculares de

natureza extensionista. A Ceape é responsável pela política editorial do

decanato, elabora editais e chamadas públicas, além de apoiar eventos para

a integração social.

O DPI lembra que as inscrições para a 74ª Reunião Anual da Sociedade

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), de 24 a 30 de julho aqui na

UnB, estão abertas. E até 28 de fevereiro há desconto de 5% na taxa. O

evento é aberto ao público. Inscreve-se quem desejar participar de

webminicursos ou submeter um trabalho a análise, ou ainda obter o

certificado de participação geral no evento. Mais informações em

http://portal.sbpcnet.org.br
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