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O projeto de segurança visa à instalação 

de uma central de monitoramento que  

contará com 250 câmeras na Instituição

O UniCEUB está implantando no-
vas medidas, visando à segurança 
de alunos, professores e funcioná-
rios. Carro para auxiliar a ronda em 
torno da Instituição, novos pontos 
de iluminação e câmeras de vigi-
lância são algumas novidades pro-
movidas.

A ronda universitária terá segu-
rança e motorista em carro equi-
pado e sinalizado, verificando, 
constantemente, os arredores da 
Instituição em todos os turnos. “A 
equipe será responsável por ga-
rantir a tranquilidade no campus e, 
caso haja algum imprevisto, comu-
nicará a polícia”, informou o super-

Investimento em

visor do campus, Lindemberg Silva. 
Além disso, foi ampliada a ilumi-

nação entre os blocos 5 e 8, e foram 
instaladas novas câmeras de vigi-
lância pelo campus. “O projeto de 
segurança visa instalação de uma 
central de monitoramento que 
contará com 250 câmeras na Insti-
tuição”, informou o supervisor.

Outra iniciativa foi a nova saída de 
veículos do estacionamento Auto 
Park, em frente ao UniCEUB. “Essa 
alternativa vai melhorar, inclusive, 
o trânsito em frente à Instituição. 

O aluno que pagar pela entrada ou 
for mensalista poderá utilizar a saí-
da dos fundos do estacionamento”, 
explica o supervisor.

A Polícia Militar também vai 
contribuir com as novas medidas. 
Em reunião com o reitor Getúlio 
Américo Moreira Lopes, o secre-
tário-geral Maurício Neves e o su-
pervisor do campus, Lindemberg 
Silva, o major Antunes compro-
meteu-se a aumentar a vigilância 
nas áreas próximas ao Centro Uni-
versitário.

 SEguRança

MUTIRÃO DA 
RECICLAGEM

A Comissão de Gestão Ambiental  do UniCEUB 
realizou o Mutirão da Reciclagem com o objeti-
vo de mapear os resíduos recicláveis gerados em 
cada setor da Instituição. As informações coleta-
das subsidiarão as estratégias institucionais para 
a reciclagem. 

A Comissão foi criada em 2003, com o objeti-
vo de planejar, desenvolver e gerenciar a gestão 
ambiental da Instituição, cumprindo a função de 
educar sobre a proteção ao meio ambiente.
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RÚGBI - Jogado em mais de 150 
países, o rúgbi é um dos esportes 
coletivos mais praticados no mun-
do. O UniCEUB oferece a modali-
dade desde o início do ano e conta 
com praticantes da instituição e da 
comunidade. São quatro equipes, e 
duas delas disputarão, em outubro, o 
Campeonato Brasileiro Universitário 
de Seven, em São Paulo. 

A modalidade é gratuita aos alu-
nos e à comunidade. Os treinos 
ocorrem às segundas, quartas e sex-
tas, das 11h30 às 13h30, e às terças 
e quintas, em dois horários: das 19h 
às 21h e das 22h30 às 23h30. Para 
inscrever-se ou obter mais informa-
ções, procure o Núcleo de Esportes, 

ESpORTE nO caMpuS
Rúgbi e slackline são modalidades oferecidas no UniCEUB

localizado no bloco 10 ou ligue para 
3966-1483. 

SlacklIne - É um esporte origi-
nário do circo, com modificações. A 
lógica é a mesma da corda bamba: 
atravessar a corda de um ponto a 
outro, equilibrando-se.  No entanto, 
o slackline tem algumas caracterís-
ticas próprias, como a fita feita de 
náilon, que dá mais elasticidade e 
liberdade para manobras, e a altura 
praticada, geralmente entre um e 
três metros.  

No UniCEUB, o esporte é ofereci-
do pelo Diretório Central Estudantil 
(DCE). As aulas ocorrem às terças e 
quintas-feiras, em dois horários: das 
10h30 às 12h e das 17h às 18h30. 

São disponibilizadas 25 
vagas, abertas a toda a co-
munidade.

“O slackline trabalha a con-
centração. Também ajuda o condi-
cionamento físico e o exercício da 
musculatura”, conta o professor da 
modalidade, Breno Pinheiros. 

Os interessados devem inscrever-
se no DCE, localizado no bloco 10, 
ou entrar em contato pelo telefone 
3966-1382.

ALUNOS
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A partir do dia 19 de setembro, os 
alunos terão novidades no atendi-
mento administrativo. O UniCEUB 
integrará o atendimento das Se-
cretarias de Apoio de todos os 
cursos à Central de Relaciona-
mento. 

As solicitações que eram 
demandadas em cada facul-
dade, como colação de grau 
com justificativa, regime do-
miciliar, concessão de crédito e 
revisão de menção ou frequência, 
passam a ser solicitadas na Cen-
tral de Relacionamento, localizada 
no bloco 1. “O estudante pode-
rá acompanhar pela internet, no 
Espaço Aluno, o andamento dos 
processos. Ele ganha com a co-
modidade e o conforto que serão 
oferecidos”, explica Ana Cláudia 

nOvIdadE
A gerente da Ouvidoria ressalta 
que o estudante já tem ao seu 
dispor o serviço de autoaten-

dimento no Espaço Aluno, em 
que pode solicitar  declara-

ções de matrícula, aquisição 
de passe estudantil, de con-

clusão de curso, de prová-
vel formando, de valor da 

semestralidade, históri-
co escolar, entre outros 

documentos.
As solicitações re-

ferentes a estágio, mo-
nografia e atividades com-

plementares continuarão a 
ser solicitadas nas Secretarias 

de Apoio, que permanecerão com 
suas atividades internas e poderão 
oferecer maior suporte a diretores, 
coordenadores e professores.

na central de 
Relacionamento

Chamon, gerente da Ouvidoria 
do UniCEUB. Segundo ela, com os 
processos automatizados, os pro-
cedimentos serão otimizados, e 
haverá mais qualidade.



Maria Assis Calsing, ministra do TST

FORMaTuRa 
cOM ana LÚcIa 
EvEnTOS

Há cerca de um ano, o UniCEUB 
assinou contrato de prestação de 
serviços para a organização da cola-
ção de grau com a Ana Lucia Asses-
soria em Eventos. 

Há mais de 16 anos, a empresa 
especializou-se no segmento de 
formaturas, trazendo inovações inu-
sitadas, como cenários temáticos, 
inserção dos formandos no palco, 
aula da saudade e festas customi-
zadas para os formandos das mais 
conceituadas instituições de ensino.

As solenidades de colação de grau 
realizadas são coletivas, visando à 
agilidade administrativa, e as datas 
são definidas com antecedência. As 
comemorações não têm custo or-
ganizacional e operacional para os 
alunos, cabendo-lhes arcar somen-
te com o custo da locação e da ma-
nutenção da beca. A empresa con-
ta com um becário exclusivo para 
atender seus formandos com vesti-
mentas diferenciadas e sob medida. 

Nascida em Juiz de Fora, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, 

Maria Assis Calsing, chegou a Brasília, em setembro de 1977, vinda de 

São Leopoldo (RS), onde morou depois de casada. Ainda estudante de 

Direito, escolheu estudar no UniCEUB, influenciada pela estrutura, pela 

qualidade do curso e pelos professores da Instituição.

Visando, inicialmente, à carreira de diplomata, a então aluna desen-

volveu gosto pelas matérias do curso e pelas perspectivas oferecidas e 

afirma que o período no Centro Universitário foi decisivo para a escolha 

da área em que gostaria de atuar. “A graduação em Direito no UniCEUB 

foi importante em minha trajetória profissional, pois tive a oportunida-

de de conhecer professores que exerceram grande influência na minha 

formação e na minha carreira”, conta a ministra.

Durante o curso, trabalhou no escritório de seu professor de Direito Ci-

vil, Jair Ximenes, o que serviu de incentivo para que abrisse um escritório 

próprio, onde atuou nas áreas de Direito do Trabalho, Civil, de Família e 

Sucessões. Passou no primeiro concurso do Tribunal Regional do Traba-

lho da 10ª Região e tomou posse em 1984. A partir de então, atuou em 

várias cidades e passou por vários cargos, desde juíza do Trabalho até 

presidente do Tribunal Regional e, finalmente, ministra, em 2007.

Casada há 36 anos e com quatro filhos, Maria Assis Calsing vive uma ro-

tina de muito trabalho e dedicação, mas procura conciliar a vida pessoal. 

“Para toda mulher casada, com filhos e que trabalhe fora, penso que não 

é fácil conciliar as tarefas do dia a dia. É preciso disciplina, mas é isto que 

faz a vida valer a pena” . 

A ministra afirma nunca ter imaginado chegar à posição que ocupa 

e acredita que o apoio de professores dotados de conhecimento e ex-

celência foi fundamental para seu desenvolvimento profissional. “Tudo 

aconteceu naturalmente, ou seja, em razão de oportunidades que a vida 

nos oferece”.

EGRESSO

EGRESSO
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A graduação 

em Direito no UniCEUB 
foi importante em minha 

trajetória profissional, pois tive 
a oportunidade de conhecer  
professores que exerceram 
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Xis!

Caroline Komka 
e Pietro Pimenta

Natasha Lira,  
Victor Matos e 
Karine Naiaze

Guilherme Sena  
e Clara Solano

Gabriela Leite e 
Andressa Lauriano

Marcela Daher 
e Manon Garcia

Alexandre Leite, 
Domingos Neto 

e Wilson Filho

Diogo Dantas e 
Jessica Benalia

Rafaela Sampaio  

e Rafael Duarte

Fabiana Medeiros 
e Karla Larissa

Sarah Marques e 
Marina Duarte

Arana Caroline  
e Carlos Augusto
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O UniCEUB oferece aos alunos 
moderna biblioteca, considerada 
uma das mais completas do 
Brasil. Para maior comodidade 
e segurança, a partir do dia 1º 
de setembro, para frequentá-la, 
será obrigatória a apresentação 
da identidade estudantil. O 
profissional graduado pelo 
UniCEUB deverá apresentar a 
carteirinha de egresso, que pode 
ser adquirida na Agência de 
Empreendedorismo. Para mais 
informações, entre em contato 
com a secretaria da Biblioteca pelo 
telefone 3966-1349.

O Fundo de Financiamento ao Es-
tudante do Ensino Superior (FIES) 
é um programa do Ministério da 
Educação destinado a financiar a 
graduação na educação superior 
de estudantes matriculados em 
instituições não gratuitas. O FIES foi 
criado em 1999 e, a partir do ano 
de 2010, passou a funcionar com 
importantes mudanças que facilita-
ram a contratação do financiamen-
to por parte dos estudantes.

O Banco do Brasil atua como 
agente financeiro do FIES, que 
tem por objetivo ampliar o acesso 
à educação superior por meio de 
financiamento a estudantes regu-
larmente matriculados em cursos 
superiores não gratuitos.

O universitário pode financiar até 
100% do valor da graduação, com 
prazo para pagamento em até três 
vezes o período financiado e ju-
ros 3,4% ao ano. O estudante só 

começa a pagar 18 meses após 
formar-se. 

O FIES pode ser contra-
tado por qualquer estu-

dante desde que seja 
cadastrado no 
programa. Quem 
tem bolsa parcial 
pelo ProUni (Pro-
grama Universi-
dade para Todos) 

também pode ter 
acesso ao crédito.
Os estudantes de licencia-

tura poderão receber o per-
dão integral da dívida. Cada 
mês trabalhado corresponde 
a 1% do saldo devedor conso-

O unicEuB é  
paRcEIRO dO FIES

lidado, incluídos os juros devidos no 
período. Para isso, terão de trabalhar 
como professor na rede pública de 
educação básica, com jornada míni-
ma de 20 horas semanais.

O primeiro passo para efetuar 
a inscrição é acessar o SisFIES no 
endereço http://sisfiesportal.mec.
gov.br/  e informar os dados solici-
tados.

Ao concluir sua inscrição, o estu-
dante deverá validar suas informa-
ções na Comissão Permanente de 
Supervisão e Acompanhamento 
(CPSA) do UniCEUB, em até 10 (dez) 
dias, contados a partir do dia ime-
diatamente posterior ao da conclu-
são da sua inscrição.

Após a validação das informa-
ções, o estudante deverá compare-
cer em até 20 (vinte) dias, na agên-
cia do Banco do Brasil selecionada 
no momento da inscrição.

A Caixa Econômica Federal é ou-
tra opção de agente financeiro do 
FIES. Acesse o site do UniCEUB e 
saiba mais sobre como candidatar-
se ao FIES.

 

acESSO À  

BIBLIOTEca
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gestão de crise

A jornalista e egressa do Uni-
CEUB, Isadora Rabelo Hausen, lan-
çou o livro Gestão de crise: o caso Air 
France – Voo 447. A obra é resultado 
do trabalho de conclusão de curso 
de Jornalismo na Instituição. A au-
tora apresenta os efeitos sobre a 
imagem da Air France, resultante 
da relação entre a companhia aé-
rea e a imprensa.

Segundo a jornalista, o livro pre-
tende mostrar às empresas como 
devem lidar com a imprensa. “É 
um tema novo, em pauta a todo o 
momento e é interessante aos es-
tudantes, porque lida com a área 
empresarial de comunicação”.

aula inaugural com Luis Roberto Barroso

O professor Luís Roberto Barroso participou da aula inaugural do curso de 
Direito do UniCEUB e relatou casos polêmicos que acompanhou nas discus-
sões no Supremo Tribunal Federal, como o de Cesare Battisti, as uniões ho-
moafetivas, o incentivo às pesquisas com células-tronco e a interrupção da 
gestação de fetos anencefálicos.

Inauguração da academia Escola de Educação Física

O UniCEUB inaugu-
rou a Academia Escola 
de Educação Física no 
Centro de Atendimento 
Comunitário, localizado 
no Setor Comercial Sul 
(SCS), onde os alunos 
do curso colocarão em 
prática o que aprende-
ram em sala de aula. A 
Academia dá aos estu-
dantes a possibilidade 
de realizar o estágio 
supervisionado e par-
ticipar da monitoria. O 
espaço funcionará, também, como suporte para tratamentos em Fisiotera-
pia e Nutrição, por exemplo. Os interessados podem inscrever-se no local. 
Informações: 3966-1696

Boas-vindas ao som dos Beatles

O UniCEUB deu início ao semestre letivo com diversas atividades. Os novos 
alunos assistiram à apresentação da banda All You Need Is Love, atualmente 
considerada uma das melhores bandas cover dos Beatles no mundo. 

Com dois anos e meio de carreira, o conjunto traz na bagagem muitos prê-
mios e elogios de profissionais diretamente ligados ao conjunto original. 

Para a pró-reitora acadêmica do UniCEUB, Elizabeth Manzur, a recepção é 

O QuE ROLOu 

nO MêS dE

agOSTO

agosto

03

agosto

09

agosto

04

agosto

05

políticas públicas 
e cooperação entre 
Brasil e África

Nos dias 11 e 12 de agosto, o Uni-
CEUB promoveu o Seminário Inter-
nacional sobre Políticas Públicas e 
Cooperação entre Brasil e África, 
cujo objetivo foi discutir o que já foi 
feito e o que pode ser realizado na 
região. A cooperação entre Brasil e 
países do continente africano visa à 
análise das dificuldades e dos desa-
fios políticos, econômicos e sociais.

agosto

11

7

uma chance para os calouros 
conhecerem a Instituição e 
sentirem o calor e a alegria 
que o Centro Univer-
sitário tem em rece-
bê-los. “Queremos 
mostrar que a vida 
universitária também é 
festa, recreação, esporte, 
cultura e aprendizado”, ex-
plica a pró-reitora.
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O brasileiro que queria salvar o mundo

A professora americana, doutora Dabney Evans, diretora 
executiva do Instituto de Direitos Humanos da Universidade 
de Emory (Atlanta-USA), esteve no UniCEUB, para conver-
sar com alunos de Direito e Relações Internacionais sobre 
temas, como identidade, ética, desenvolvimento profissio-
nal, conflitos, respostas em emergências e ONU. Ela tratou do documentário 
Sérgio: o homem que queria salvar o mundo, de Samantha Power, que a HBO 
transformou em filme. Sérgio Vieira de Mello era brasileiro, diplomata e fun-
cionário da ONU, com experiência profissional em Bangladesh, Moçambique, 
Camboja, Timor Leste e Bósnia. Morreu em um bombardeio quando repre-
sentava a ONU no Iraque, em 2003. 

Dabney Evans, em seus 15 anos de carreira, tem Sérgio Vieira de Mello como 
exemplo de homem que trabalhou a vida inteira para os direitos humanos. 

drogas nas Escolas Superiores

O UniCEUB, em parceria com o SENAD e o CIEE, realizou 
o 73º Seminário da Campanha Nacional sobre Drogas nas 
Escolas Superiores. A Campanha organiza seminários e pa-
lestras em escolas de nível superior, tendo como objetivo o debate sobre o uso de 
drogas entre os jovens, alertando sobre os riscos com base em informações cien-
tíficas. O evento ocorre em universidades dos estados de São Paulo, Ceará, Santa 
Catarina, Paraná, e, em Brasília, o UniCEUB foi escolhido para sediar a 73º edição, 
que abordou o tema Uso e dependência de drogas: os desafios das últimas décadas. 

parceria firmada na 
Jornada de urologia

O UniCEUB participou da Jorna-
da de Urologia e Andrologia-SBU, 
realizada pela Sociedade Brasilei-
ra de Urologia no Distrito Federal, 
com palestras, oficinas e monta-
gem de painel específico sobre a 
atenção à saúde do homem.

Na ocasião, foi assinado acordo 
entre a SBU e o Centro Universitário 
de Brasília, firmando relação de co-
operação multilateral, baseada em 
atividades oferecidas pelos profis-
sionais da SBU com exclusividade 
para o UniCEUB e no encaminha-
mento de pacientes sem condição 
financeira para tratamento com os 
alunos de Psicologia, Enfermagem 
e Fisioterapia.

papo Quest
O UniCEUB, um dos três melhores centros universitários do Bra-

sil, foi palco do projeto Papo Quest. O evento contou com a partici-
pação da banda Jota Quest e teve como objetivo discutir a utiliza-
ção da internet no cotidiano dos jovens e como ela pode contribuir 
para a vida profissional dos universitários.

O talk show vai passar por sete cidades, e Brasília foi o ponto de 
partida. O apresentador do programa Legendários, Felipe Solari, foi 
o mediador do evento que contou também com a presença da jor-
nalista Bia Granja, curadora do festival de web Youpix.

O professor de Mídias Sociais, Roberto Lemos, e alunos do UniCEUB 
participaram do debate.

agosto

10

agosto

17

agosto

11

agosto

16

O QuE ROLOu 

nO MêS dE

agOSTO

construção da paz

O curso de Relações Internacionais do UniCEUB 
realizou seminário sobre solidariedade entre os 
povos e luta pela paz, com presença de represen-
tantes do Centro Brasileiro de Solidariedade aos 
Povos e Luta Pela Paz (CEBRAPAZ).

Criado em 2004 por ativistas sociais e militantes influenciados pela inter-
venção militar americana no Iraque, o Centro é uma organização que luta 
pela soberania e pela autonomia política de todos os países, pela distribuição 
igualitária das riquezas do mundo e pela paz entre povos e culturas. Atual-
mente, seus principais focos de atenção são o fim de armas nucleares e quí-
micas, o desmantelamento da OTAN, a contenção do domínio marítimo da 
frota naval dos Estados Unidos da América, que controla todas as águas do 
Atlântico, o reconhecimento do Estado da Palestina.

agosto

18
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Reforma do HRp tem o apoio do unicEuB

O UniCEUB apoiou a reforma do pronto-socorro do Hospital Regional de Planaltina. 
A unidade, que atende cerca de 900 pessoas diariamente, foi inaugurada em 1988 e 
nunca havia passado por reforma. A obras visaram à solução para armazenamento e 
distribuição de gases, reparos nas redes elétrica e hidráulica, no piso, no telhado, na 
alvenaria, nas esquadrias, nas rachaduras e em infiltrações. Foram criados novos espa-
ços para melhor desempenho dos servidores e conforto dos usuários.

A reinauguração contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
do governador do DF, Agnelo Queiroz, do secretário de Saúde do DF, Rafael de Aguiar 
Barbosa, e do reitor do UniCEUB, Getúlio Lopes.

corrida do advogado

O UniCEUB patrocinou a tradicional Corrida do 
Advogado. Na 20ª edição, a disputa homenageia 
os profissionais da lei e contou com a participa-
ção de centenas de atletas. O evento ocorreu no 
Parque da Cidade e foi realizado pela OAB-DF.

9o congresso Brasileiro de direito Internacional

O evento reuniu os mais renomados especialistas do Direito Internacional e das 
Relações Internacionais para discutir sobre a institucionalização e a efetividade 
do Direito Internacional. O Congresso, organizado pelo UniCEUB juntamente 

com a Academia Brasileira de Direito Internacio-
nal, reuniu mais de 270 profissionais da área e mais 
de 1300 pessoas de diferentes estados do Brasil. É 
a primeira vez que Brasília sedia o evento, que atrai 
acadêmicos de vários países. A cidade foi escolhi-
da porque, além de ser a capital federal, tem um 
centro acadêmico e universitário importante e vol-
tado para o estudo do Direito.

construindo novos Saberes

O UniCEUB lançou o programa Construindo Novos Saberes, 
destinado a alunos de graduação que desejam realizar pesqui-
sas sob orientação de professores.  “Introduzir e disseminar a 
pesquisa nos cursos de graduação, estimular professores e 
alunos e fortalecer a cultura e a prática científica são os pon-
tos fortes do programa”, explica o professor Alessandro de 
Oliveira Silva, responsável pelas atividades, que têm duração 
de 12 meses.

agosto

19

agosto

20

Brasília: tombada, porém viva

O Painel de debates Brasília: tombada, porém 
viva, promovido pelo Fórum Nacional de Articu-
lação Política de Altos Estudos - FNAPAE com o 
apoio do UniCEUB e do SINDUSCON-DF, abor-
dou temas, como a flexibilidade do tombamen-
to, o projeto de Águas Claras, a criação da 901 Norte, entre outros. Estiveram presentes 
o presidente do FNAPAE, Jorge Monteiro Fernandes, o presidente do SINDUSCON-DF, 
Júlio César Peres, o presidente em exercício do CREA-DF, Geraldo Reis Pacheco, a pró-
reitora acadêmica do UniCEUB, Elizabeth Manzur, o superintendente do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do DF - IPHAN-DF, Alfredo Gastal, e o gerente 
da Agência de Empreendedorismo do UniCEUB, João Bosco Ribeiro.

agosto

24

agosto

24

agosto

23

agosto

20 Jornalismo 
esportivo

O UniCEUB recebeu o técnico 
do time de futebol Brasiliense, 
Marcos Soares, o auxiliar técnico, 
Glauber Ramos, o presidente da 
Associação Brasiliense de Cro-
nistas Desportivos - ABCD, Jor-
ge Martins, e o apresentador do 
programa Jogo Aberto DF na TV 
Band, Fábio Santos, para um de-
bate sobre jornalismo esportivo.

Convidados pelo aluno de Jor-
nalismo Felipe Igreja, os profis-
sionais falaram sobre a atuação 
na área  no dia a dia e a relação 
com os jornalistas. Além da opor-
tunidade de debater o assunto, 
os alunos exercitaram a prática 
de entrevista coletiva.

A iniciativa faz parte da dis-
ciplina Seminários Avançados, 
aplicada pe lo professor Luiz 
Claudio Ferreira.
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dO audIOvISuaL
“zaguEIRO”

“Fundamental para o bom fun-
cionamento do campus e um exce-
lente chefe”, é com essas palavras 
que o funcionário do Audiovisual, 
Fernando Macedo, descreve Laér-
cio Lins.  Ele trabalha na Instituição 
há 24 anos e é o encarregado pelo 
Setor de Audiovisual. 

Laércio Lins é figura tarimbada no 
campus, anda para cima e para bai-
xo, com seus equipamentos e mos-
tra um fôlego invejável. Quem o vê 
trabalhando não imagina como ele 
chegou ao UniCEUB. Zagueiro, veio 
parar na Instituição por meio do fu-
tebol. Os amigos do antigo jogador 

aFcEuB
Seguro de carro para todos os funcionários do UniCEUB

O AFCEUB (Associação dos Funcionários do CEUB) firmou novo 
convênio com a World Trade Seguros e oferece descontos de até 36% 
na cotação do seguro do carro a todos os funcionários do UniCEUB, 
com preços praticados no mercado. Para fazer ou renovar o seguro 
é preciso comparecer à AFCEUB, que fica localizada no subsolo do 
bloco 2, das 9h às 18h. Os seguros são garantidos pela Zurich Minas 

cIpa
Estresse no trabalho

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA do Uni-
CEUB incentiva os funcionários a ter bons hábitos para evitar do-
enças de trabalho. No site da CIPA, você poderá ler uma matéria 
que explica o que devemos fazer para evitar o estresse no trabalho, 
como alimentar-se bem, comendo menos açúcar, frituras, bebidas 
alcoólicas, gorduras, café, fumo e praticar atividade física, pois isso 
melhora o humor e diminui a ansiedade e a depressão. Até a forma 
como respiramos ajuda a evitar o estresse. Informe-se no site www.
uniceub.br/cipa.
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do CEUB revelam que ele era muito 
forte e tinha um chute potente, in-
gredientes essenciais para o exercí-
cio desta função.

O encarregado do setor de audio-
visual é apaixonado por futebol e 
pelo Botafogo. Ressalta que o amor 
pelo time é incondicional. Quando 
o assunto é música, ele revela gos-
tar de um bom pagode. 

O encarregado pelo Audiovisual, 
zagueiro de futebol e personagem 
da história da Instituição relata o 
carinho pelo UniCEUB. “São 24 anos 
de experiência, é uma vida. Vivi e 
aprendi muita coisa aqui”.

Brasil Seguros. Não perca 
essa oportunidade.
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José pereira da Luz Filho
Diretor da FatECs

Os clássicos  
estão de volta

Nascido em Recife, José Pereira da Luz Filho veio 
para Brasília, na década de 70, onde se casou e 
construiu sua família. Sua trajetória profissional 
e pes soal envolveu inovação e aventura: cursou 
a faculdade de Sistemas de Informação em uma 
época que poucos conheciam a área, participou 
da criação do sistema de vestibular como conhe-
cemos hoje, foi campeão de rali ao lado de sua es-
posa e tem um hobby desde a infância: a paixão 
por carros antigos. 

Hoje, ele já possui 20 carros restaurados. José 
Pereira afirma que a iniciação no mundo dos co-
lecionadores é difícil. “É importante ter contatos 
para conseguir peças originais, mas a internet e os 

A qualidade dos docentes do 
UniCEUB é reconhecida em todo 
o Brasil. Graças a essa característi-
ca dos profissionais da Instituição, 
muitas escolas de ensino médio 
fazem questão de convidar os pro-
fessores para palestras, debates, 
seminários e exposições sobre os 
cursos de graduação e o futuro 
profissional.

 Segundo o professor e profissio-
nal de Relações Institucionais do 
UniCEUB, Harry Klein, os educa-
dores são requisitados em várias 
escolas públicas e privadas do DF. 
“Nós temos um dos melhores cor-

As professoras do UniCEUB Karina Aragão, 

coordenadora de Nutrição, e Andrea 

Torres receberam moção de louvor em 

sessão solene na Câmara dos Deputados, 

em homenagem aos nutricionistas, que 

comemoram seu dia em 31 de agosto. A 

solenidade fez parte da programação do    

I Seminário Brasiliense de Nutrição.

dESTaQuE
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encontros ajudam muito”. A família incentiva-o 
e acompanha-o nesses encontros de antigo-
mobilistas, nome dado aos colecionadores de 
carros antigos. Para ser considerado original, o 
carro deve passar por avaliação de um clube de 
veículos antigos conveniado ao DENATRAN. Se 
atestado o alto índice de originalidade, recebe 
a placa preta. Após a certificação, o carro não 
pode ser alterado, e suas peças devem receber 
manutenção para evitar a alta depreciação. 

O tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet, o 
ex-ministro da defesa Nelson Jobim e o cantor 
Roberto Carlos são outros admiradores das relí-
quias automobilísticas. Quem tiver interesse em 
apreciar as máquinas ou conhecer o processo de 
restauração, o Veteran Car Club de Brasília reú-
ne-se aos sábados, no Museu Vivo da Memória 
Candanga, localizado no Núcleo Bandeirante.

ORIEnTaçãO vOcacIOnaL
pos docentes do país, e as escolas 
sabem que somos uma Instituição 
que alia tradição, modernidade e 
credibilidade”, afirmou Klein.

 De acordo com o professor, o 
convite ocorre semanalmente. 
“Muitos dos nossos professores são 
mestres, doutores e profissionais 
experientes nas áreas que lecio-
nam, e isso chama a atenção dos 
estudantes que buscam informa-
ções sobre a carreira a qual dese-
jam seguir. Muitos alunos desco-
nhecem as opções que o mercado 
de trabalho oferece”, comentou o 
Relações Institucionais, Harry Klein.



EXpEdIEnTE
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O QuE vEM pOR aÍ...

Semana de Biomedicina
O evento ocorre entre os dias 12 e 16/09, com palestras sobre atu-
ação do biomédico, toxicologia, genética forense, HIV, doping por 

terapia gênica, entre outros temas. Haverá minicursos no período vesperti-
no, sobre diversos assuntos, como lipoaspiração sem cirurgia e tratamento 
para celulites, auricoloterapia e espermograma.

Semana de Fisioterapia
O evento ocorrerá pela manhã, entre os dias 26 e 30/09. Haverá 
palestras sobre os temas Fisioterapia e sexualidade, Paralisia-facial, 
Microfisioterapia, Osteopatia, Fisioterapia neonatal, entre outros. 

palestra a cabeça calva de deus
Debate sobre a obra do poeta cabo-verdiano, Corsino Fortes, A ca-
beça calva de Deus, ministrada pela doutoranda da USP Christina 

Bielisnki Ramalho. O evento contará com a presença do autor e do poeta 
cabo-verdiano Filinto Elísio Correia e Silva, às 19h30, no auditório do bloco 2.

Oficina de aproveitamento de alimentos
A oficina é parte do Projeto Vida Leve, que visa à conscientização da importância da alimentação sau-
dável e balanceada. Com duração de uma hora, ocorrerá no período da manhã, na clínica-escola de Nu-

trição. É aberta ao público e tem preço simbólico de R$20,00, que poderá ser abonado em caso de pessoas com 
baixa renda comprovada. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3966-1626.

Semana de geografia
O evento ocorre entre os dias 20 e 22/09, no período noturno, com 
o tema Tendências atuais de expansão de Brasília e os impactos am-
bientais urbanos.

Oficina Mitos e verdades sobre alimentação
A oficina também é parte do Projeto Vida Leve. Para mais informa-
ções, entre em contato pelo telefone 3966-1626.

Torneio Sub-21  
do nBB 

O UniCEUB-BRB dis-
putará o torneio SUB-21 da 
etapa de Brasília, que ocorre-
rá de 24/09 a 2/10, no Minas 
Brasília Tênis Clube. Enquan-
to isso, a equipe principal 
continua preparando-se para 
defender o título da Copa 
Sul-Americana, que começa-
rá em outubro, e do NBB, que 
começará em novembro.

ciclo de palestras 
com o professor 
Francisco Rezek

Com o tema O caso Loewen: 
o vexame da justiça do esta-
do do Mississipi e o descrédito 
do sistema de arbitragem do 
Banco Mundial, o professor 
Francisco Rezek ministrará 
palestra aos alunos de Direi-
to. O evento ocorre no audi-
tório do bloco 3, das 11h30 às 
12h30 e faz parte do Ciclo de 
Palestras promovido durante 
o semestre. As inscrições po-
derão ser feitas uma semana 
antes, no Núcleo de Ativida-
des Complementares, locali-
zado no bloco 3. Para mais in-
formações, entre em contato 
pelo telefone 3966-1464.
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8o congresso de Iniciação científica do distrito 
Federal e 17o congresso de Iniciação científica da unB
O evento ocorrerá entre os dias 12 e 15/09, no campus da Univer-
sidade de Brasília e reúne as instituições que desenvolvem pes-
quisas na região. 


