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O mês de maio é, sem 
dúvidas, todo especial para 
a Família Salesiana. No dia 
24 temos a grande festa de 
Nossa Senhora, celebrada em 
todo o mundo, com o título 
de Auxiliadora, uma devoção 
deixada como herança a nós 
por Dom Bosco.

Ao longo de sua vida, Dom 
Bosco sempre se recordava de 
Nossa Senhora,  que esteve 
presente em seus sonhos; 
lembrada por ele nas orações, 
na Companhia da Imaculada, 
na construção da Basílica 
dedicada a ela, em Turim. Todas 
as dificuldades encontradas 
por nosso Patrono eram 
apresentadas a Maria, pedindo 
sua poderosa intercessão; tudo 
para vivificar a familiaridade e a 
devoção mariana.

UCDB nas escolas: 
a extensão 

transformando 
comunidades

Luciane Pinho de Almeida
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos 

Comunitários da UCDB

Ultrapassar os muros da 
Instituição e chegar até a 
comunidade, compartilhando 
os saberes, é um dos objetivos 
principais dos projetos de extensão. 
Na Universidade Católica Dom 
Bosco, essa prática é mais do que 
comprovada, com um número 
crescente de projetos e pessoas 
atingidas pelos trabalhos nas mais 
diversas áreas do conhecimento.

A extensão é o que desperta o 
compromisso ético-político do aluno 
para com a sociedade em que vive, 
ao mesmo tempo em que compõe a 
indissociabilidade com o ensino e a 
pesquisa universitária. Desse modo, 
a aprendizagem profissional se faz 
de forma humanizada e diferenciada, 
pois, através do ensino, se aprende o 
conhecimento já existente, a pesquisa 
produz novos conhecimentos, mas 
a extensão é a aprendizagem para 
saber analisar a relevância ética dos 
conhecimentos e propor soluções 

às demandas societárias (Sampaio, 
2009). 

Nesta edição do Jornal 
UCDB, o leitor poderá conhecer 
alguns projetos de extensão da 
Universidade Católica Dom 
Bosco que são direcionados às 
escolas de Campo Grande. Os 
acadêmicos envolvidos nos projetos 
de extensão aproximam-se da 
realidade e desenvolvem diversas 
atividades em escolas do ensino 
fundamental e médio atuando na 
transformação dessas realidades. 
Além da aprendizagem acadêmica, 
também os alunos dessas escolas 
podem aprender novas coisas e se 
abrem para novas realidades com a 
possibilidade de um futuro ingresso 
no ensino superior.

Outras matérias trazem 
novidades na área da pesquisa, 
como o trabalho extenso, minucioso 
e de observação desenvolvido 
no curso de Ciências Biológicas, 

que realiza o monitoramento e 
catalogação de aves no entorno do 
campus Tamandaré; a realização de 
mais uma edição do Congresso de 
Direito Tributário, Constitucional e 
Administrativo, que recebe juristas 
de todo o País para debater os 
assuntos mais recentes envolvendo a 
prática do Direito; e uma entrevista 
que nos ajuda a entender melhor 
sobre as mudanças propostas 
pelo Governo com o projeto da 
Terceirização.

A novidade maior fica por conta 
da nova seção Trending Topics,  que 
mensalmente trará informações 
gerais sobre eventos, vagas de 
estágio e emprego, ações acadêmicas 
e oportunidades para toda a 
comunidade interna e externa.

 
Boa leitura a todos!

Na Sagrada Escritura, Maria 
é aquela que acolhe a vontade 
do Senhor, de coração aberto, 
e se mantém fiel, é aquela que 
gera o Salvador:  “Eis que a 
virgem ficará grávida e dará à 
luz um filho. Ele será chamado 
pelo nome de Emanuel, que 
significa: Deus conosco” (Mt 1, 
22-23). Outro exemplo da figura 
materna de Nossa Senhora é nas 
Bodas de Caná “Faltou vinho e 
a mãe de Jesus lhe disse: eles 
não têm mais vinho [...] Fazei 
tudo o que ele vos disser!” (Jo 
2, 3.5).

No final de sua vida, Dom 
Bosco diz a famosa frase, que 
nos faz confiar ainda mais na 
presença de Maria: Foi Ela quem 
tudo fez. A figura protetora de 
Maria na vida de Dom Bosco, 
como aquela que indica os 

Maria Auxiliadora: nossa Mãe e Mestra

“Procurai agir sempre com princípios de fé, 
e nunca por acaso ou por fins puramente 

humanos.” 
Dom Bosco
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caminhos, a aclamou como a 
grande Mestra da Congregação 
Salesiana. Essa presença 
mariana até hoje permanece 
forte entre nós, com a certeza 
de sua especial proteção.

Como casa salesiana, em 
especial, nesse próximo dia 24 de 
maio, a felicidade que inundará 
nosso coração será ainda 
maior em nossa Universidade;  
a solenidade de Nossa Mãe 
Auxiliadora e a criação da 
Paróquia Universitária São João 
Bosco.

Que Nossa Senhora continue 
a interceder a Deus por nós!

Nossa Senhora Auxiliadora, 
rogai por nós!
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Virtual, que está com inscrições 
abertas.

Com corpo docente formado por 
mestres e doutores, a especialização 
pretende proporcionar, mediante 
análise de aspectos conjunturais 
tanto históricos quanto atuais, o 
conhecimento e aplicabilidade dos 
ensinamentos pedagógicos e pastorais 
de Dom Bosco. Podem participar 
colaboradores das obras salesianas, 
membros da família salesiana e 
cristãos-leigos interessados em adquirir 
noções fundamentais em salesianidade.

Serão nove disciplinas ministradas 

inédita

SILVIA TADA

A pedagogia salesiana, inspirada 
pelo Pai e Mestre da juventude, 
São João Bosco,  é reconhecida 
mundialmente pela eficiência na 
educação de crianças e jovens. 
Mesmo tendo vivido no século 
XIX, o santo católico desenvolveu 

e ensinou métodos que até hoje 
são considerados meios efetivos na 
educação e no trato com a juventude. 
O conhecimento, a reflexão, o desafio 
desses fundamentos educativos são 
alguns dos objetivos da pós-graduação 
em Salesianidade oferecida pela UCDB 

Pedagogia salesiana e sua vivência em 
dias atuais são temas de especialização

Zé Neto & Cristiano lançam DVD na Festa Junina UCDB 2017

a distância, por meio da UCDB 
Virtual — área de educação a distância 
da Universidade Católica Dom Bosco, 
de Campo Grande (MS), instituição 
com mais de 50 anos de tradição na 
educação superior. Sete módulos são 
disciplinas específicas, como Dom 
Bosco e o seu tempo, Elementos 
histórico-críticos da evolução da ação 
de Dom Bosco como educador, 
Gramáticas juvenis, Salesianidade e 
contemporaneidade, entre outras, além 
de duas disciplinas de metodologia 
científica.

“A vida de Dom Bosco já foi e 

Oferecida pela UCDB Virtual, pós-graduação está com inscrições abertas

continua sendo muito estudada e é 
conhecida por aqueles que o admiram. 
O que queremos, nessa especialização, 
além de aprofundar aspectos 
históricos, é refletir sobre como viver 
os seus ensinamentos pedagógicos 
com os jovens de hoje, com realidades 
e contextos notoriamente diferentes 
daqueles dos tempos do oratório de 
Valdocco. Acreditamos que as pessoas 
vão se motivar, arejar seus conceitos e 
atualizar os conhecimentos”, destacou 
o coordenador da pós-graduação, 
professor Brasdorico Merqueades 
dos Santos, filósofo e pós-graduado 
em Metodologia do Ensino Superior, 
em Educação a distância e em 
Salesianidade e mestre em Educação.

O docente destaca que o mundo 
moderno é desafiador. “Quem são os 
nossos destinatários e quais as formas 
de atingi-los significativamente? Toda 
a educação salesiana é contextualizada 
e, ao mesmo tempo, fiel  ao 
carisma”, complementou Brasdorico. 
“Queremos que o Trabalho de 
Conclusão de Curso seja uma efetiva 
aplicação do conteúdo ministrado e 
que o aluno construa uma experiência 
em seu local de trabalho”.

Fazem parte do corpo docente 
o presidente da Missão Salesiana de 
Mato Grosso, Pe. Dr. Gildásio Mendes 
dos Santos, além dos salesianos Pe. 
Dr. Afonso de Castro, Pe. Dr. Pedro 
Pereira Borges, Pe. Dr. Marcos 
Sandrini, Ir. Me. Gillianno Mazzetto, 
além dos professores da UCDB Dr. 
Heitor Romero Marques, Dr. José 
Manfroi e Me. Maria Luiza de Almeida 
Serra. Informações e inscrições pelo 
site virtual.ucdb.br/salesianidade.

Será no dia 3 de junho a maior 
festa junina universitária de Mato 
Grosso do Sul, a da Universidade 
Católica Dom Bosco, que chega à 11ª 
edição com quatro shows programa-
dos. A atração principal da festa será 
a dupla Zé Neto & Cristiano, com 
o lançamento do DVD Um novo 
sonho. Também sobem ao palco João 
Paulo & Fernando, Kleber & Ruan e 
o cantor Evandro Campos. Os convi-
tes já estão à venda no Gugu Lanches 
e na Área de Relacionamento (SeR) 

da UCDB.  
Além dos shows, a festa terá as 

tradicionais barracas de comidas 
e bebidas típicas comandadas por 
acadêmicos formandos, que traba-
lham para arrecadar dinheiro para as 
festas de formatura. Os espaços ainda 
concorrem aos prêmios em dinheiro 
para barracas mais animada e mais 
bem decorada; já os acadêmicos 
terão premiação de caipiras mais bem 
caracterizados (categorias homem e 
mulher).

PONTOS DE VENDA:
Gugu Lanches e SeR/UCDB

VALORES:

Pista
R$ 30 (meia R$ 15) - 1º lote
R$ 40 (meia R$ 20) - 2º lote
R$ 50 (meia R$ 25) - 3º lote
 
Camarote Open Bar (água, cerveja e 
refrigerante)
1º lote, 2º lote e meia entrada esgotados
R$ 120 (3º lote)
R$ 140 (4º lote)

MAIO/2017 JORNAL UCDB 3



entrevista

A Lei nº 13.429, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 31 de março de 2017, altera a Lei nº 
6.019/74 e permite a terceirização dos serviços 
exercidos nas empresas — incluindo as atividades 
fim, isto é, o principal serviço exercido no estabele-
cimento. Polêmica, a matéria ganhou destaque, pois 
possibilita a alteração de relações de trabalho.
Para falar sobre esse assunto, o Jornal UCDB 
conversou com o professor do curso de Direito da 
UCDB, professor Hélio Santos Filho, mestre em 
Desenvolvimento Local e professor de Direito do 
Trabalho e Processo do Trabalho. Veja os principais 
pontos da entrevista:

Professor da 
Católica esclarece 
sobre Lei da 
Terceirização

Helio Santos Filho

JORNAL UCDB: Na prática, o que 
muda com a nova lei sobre a Terceiri-
zação?
HELIO SANTOS FILHO: A Lei nº 
13.429, publicada no Diário Oficial da 
União, no dia 31 de março de 2017, alterou 
a Lei nº 6.019/74, além de inserir no texto 
desta lei quatro artigos sobre o instituto da 
terceirização. A terceirização é fenômeno 
que envolve três sujeitos: a empresa pres-
tadora de serviços a terceiros, o trabalha-
dor terceirizado e a empresa contratante 
(cliente). Com a publicação da nova lei, na 
prática, passou-se a admitir a terceirização 
de toda e qualquer atividade produtiva das 
empresas contratantes. Anteriormente, so-
mente se admitia a terceirização de serviços 
de vigilância, de conservação e limpeza, 
bem como de serviços ligados à atividade 
meio das tomadoras dos serviços tercei-
rizados. Não se admitia a terceirização da 
atividade fim da empresa contratante. Por 
exemplo, uma instituição de ensino poderia 
terceirizar as atividades de limpeza, vigilân-
cia, transportes, cobrança, atendimento ao 
público, mas não se admitia a terceirização 
a professores. Outra mudança se refere à 
possibilidade de a terceirização ser realiza-
da sem existência de vínculo de emprego. 
Até então, a empresa prestadora de servi-
ços a terceiros contratava o trabalhador ter-
ceirizado como seu empregado e o coloca-
va para prestar serviços para as tomadoras. 
Com a nova legislação, especificamente, § 
1º, artigo 5-A, da Lei nº 6.019/74, a empre-
sa prestadora de serviços a terceiros poderá 
subcontratar outras empresas para prestar 
os serviços contratados.
 
JORNAL UCDB: Quais direitos tra-
balhistas deixam de ser assegurados 
quando um trabalhador é terceirizado?
HÉLIO: Ao trabalhador terceirizado que 
for contratado como empregado pela em-
presa prestadora de serviços a terceiros, 
nenhum direito trabalhista lhe será retirado.
 
JORNAL UCDB: Uma empresa pode 
demitir um empregado celetista e re-
contratá-lo como terceirizado?
HELIO: Atualmente, não há legislação 
que vede ao empregador demitir seus em-
pregados e os contratar por meio de em-
presas que oferecem serviços terceirizados. 
Há nos projetos de lei que tratam da ter-
ceirização e da reforma das leis trabalhis-
tas, os quais tramitam no Senado Federal, a 
previsão de uma espécie de quarentena, ou 
seja, se o empregado for demitido, somente 
poderá prestar serviços por meio da tercei-
rização, após 180 dias da demissão.
 
JORNAL UCDB: Qual vantagem o tra-
balhador terá ao ser terceirizado?
HELIO: Tratando-se de terceirização com 
vínculo empregatício, na qual o trabalha-
dor terceirizado é empregado da empresa 
prestadora de serviços a terceiros, a van-
tagem que o trabalhador tem se refere à 
possibilidade de a tomadora dos serviços 
terceirizados ser responsabilizada pelas 

obrigações trabalhistas e pelos recolhimen-
tos previdenciários atinentes ao período em 
que o trabalhador terceirizado lhe prestou 
os serviços.
 
JORNAL UCDB: Qual a vantagem 
para as partes ao optar pela terceiriza-
ção?
HÉLIO: Referentemente ao trabalhador 
terceirizado, a vantagem é a maior garan-
tia no recebimento de seus direitos traba-
lhistas, visto que, se a sua empregadora, a 
empresa prestadora de serviços a terceiros, 
não lhe pagar as obrigações trabalhistas, a 
tomadora dos serviços terceirizados terá 
que pagar. No tocante às tomadoras de ser-
viços terceirizados, as empresas clientes, a 
vantagem que lhe pode advir é que não terá 
que se preocupar com as ausências, os afas-
tamentos médicos e/ou previdenciários 
dos trabalhadores terceirizados, pois que a 
empresa que presta serviços a terceiros é 
que está obrigada a fornecer mão de obra. 

JORNAL UCDB: Muitos confundem 
a prática da terceirização com a cha-
mada “pejotização”. Explique essa 
diferença.
HELIO: Inicialmente, cabe ressaltar que 
não há proibição legal para que um traba-
lhador preste serviços a outrem, na quali-
dade de pessoa jurídica. Ele pode prestar 
serviços a outras empresas como autôno-
mo, sem vínculo empregatício. A “pejotiza-
ção” é termo utilizado no meio trabalhista 
para se falar do desvirtuamento da relação 
de emprego. É evidente que a legislação ga-
rante mais direitos ao empregado do que 
em relação ao prestador de serviços autô-
nomos. Aquele tem direito a 13º salário, 
férias, FGTS, Repouso Semanal Remune-
rado, enquanto que ao autônomo não são 
garantidos tais direitos trabalhistas. Assim, 
é evidente que para o empregador é mais 
vantajoso contratar autônomos. Na chama-
da “pejotização” da relação de emprego, o 
empregador determina que o empregado 
ou suposto candidato ao emprego consti-
tua uma pessoa jurídica e o contrata como 
se o trabalhador fosse uma pessoa jurídica. 
Geralmente, se faz um contrato de presta-
ção de serviços autônomos entre as pessoas 
jurídicas, empregado e empregador, mas na 
realidade o trabalhador presta seus servi-
ços como se empregado fosse, pois, na 
relação de trabalho, estão presentes to-
dos os requisitos do contrato de trabalho, 
em especial, a prestação de serviços não 
eventual, por pessoa física, com subordi-
nação, pessoalidade e onerosidade. A Lei 
nº 13.429/2017 trouxe a possibilidade da 
terceirização por meio da subcontratação 
de empresas. Ou seja, a empresa prestado-
ra de serviços a terceiros contratada para 
oferecer os serviços ao tomador (empresa 
cliente) subcontrata outras empresas, es-
pecificamente, consoante o disposto no § 
1º, do artigo 5-A, da Lei nº 6.019/74, a 
empresa prestadora de serviços a terceiros 
poderá subcontratar outras empresas para 
prestar os serviços contratados.

SILVIA TADA
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destaques

SILVIA TADA / VALESCA CONSOLARO

Pela sétima vez a Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB) 
foi a vencedora do Prêmio 
Morena de Criação Publicitá-
ria na categoria “Acadêmico”. 
Em situação inédita, os cinco 
trabalhos finalistas foram 
produzidos por alunos de 
Publicidade e Propaganda da 
Católica. Os grandes vencedo-

res da noite foram Cainã Siqueira 
e Lucas Rivarola, do 3º semestre, 
com o trabalho “Corruptol”, que 
será exibido durante a progra-
mação da TV Morena, afiliada da 
TV Globo em Mato Grosso do 
Sul. 

Também foram finalistas 

INGRESSOSUCDB conquista heptacampeonato no Prêmio Morena
Os cinco trabalhos finalistas da categoria Acadêmico foram desenvolvidos por alunos de Publicidade da Católica

Reforma da Previdência, 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), 
a restituição de valores pagos 
na substituição tributária e 
administração pública em juízo 
no Novo Código de Processo 

Civil (NCPC) são alguns dos 
temas debatidos durante o XIII 
Congresso de Direito Tributário, 
Constitucional e Administrativo 
e no V Seminário Científico da 
UCDB, realizado nos dias 18 e 
19 de maio, em Campo Grande. 

A proposta do evento foi 
possibilitar que profissionais e 
acadêmicos de Direito, Contabili-
dade, Administração, entre outras 
áreas discutissem sobre questões 
atuais dessas áreas. Segundo a co-
ordenadora do curso de Direito, 

Elaine Cler, os acadêmicos tiveram 
empolgação em fazer parte do even-
to, pois a troca de conhecimento com 
grandes profissionais da área traz 
uma enorme experiência.

Com base no grande interesse 
dos acadêmicos pelo evento, foi 
criado o  Seminário Científico, que 
possibilita aos alunos apresentar seus 
artigos e entrar em contato com os 
profissionais presentes, e os dois 
melhores trabalhos serão premiados.

De acordo com o organizador 
do evento e docente de Direito 
da Católica, Clelio Chiesa, todos 
os convidados foram de extrema 
importância para o quadro jurídi-
co nacional, dentre eles,  Roque 
Antonio Carrazza, professor titular 
da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), e Clemer-
son Merlin Cleve, professor titular  
na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). 

EVENTO

Ruan Caballero (5º semestre) e 
Vitória Filiú e Maitê Diniz (7º 
semestre), Sara de Lucas, Hen-
rique Martinez e Emília Balan e 

Jheninfer Insauraldes, Grazielly 
Vieira e Bruna Garcia, todos do 
7º semestre.

Segundo o coordenador do 

curso de Publicidade e Propagan-
da, Elton Tamiozzo, a importân-
cia da participação dos acadêmi-
cos nesse concurso vai além de 
um bônus no currículo: “Os estu-
dantes crescem bastante durante 
o processo de elaboração dos 
trabalhos, pois precisam resolver 
o problema proposto com criati-
vidade e com a mesma seriedade 
do mercado. Também é comum 
que eles recebam propostas de 
estágios e empregos durante o 
evento do Prêmio Morena, assim 
como já aconteceu com alguns de 
nossos alunos”.

O tema deste ano foi cor-
rupção e como a mudança tem 
que começar a partir de cada 
um de nós. 

Professores e acadêmicos finalistas 
do Prêmio Morena de Criação Publicitária 2017

UCDB realiza XIII Congresso de Direito 
Tributário, Constitucional e Administrativo

Trabalho desenvolvido no Biotério da UCDB 
recebe premiação internacional

Acadêmica do 9º semestre de 
Medicina Veterinária Marina 
Lima foi premiada durante o 8º 
Congresso de Medicina Veteri-
nária de Guadalajara, no México, 
neste mês. O trabalho apresenta-
do foi Relato de caso de hipovita-
minose C em serpente cativa no 
Biotério da UCDB — trabalho 
desenvolvido sob orientação da 

professora Paula Helena Santa Rita. 
Na categoria em que concorriam 
médicos, doutores, residentes e es-
tudantes de graduação, a acadêmica 
ficou em 4º lugar.

Marina realiza intercâmbio 
na Universidade de Guadalajara, 
por meio do Programa Santander 
Universidades, até junho. “Tem 
sido uma experiência muito boa 
poder aprender e ensinar com o que 
aprendi na UCDB, além de aprender 
um novo idioma e ter contato com a 
cultura mexicana — uma experiência 
profissional e de vida”, avaliou.

BIANKA MACÁRIO
VALESCA CONSOLARO

SILVIA TADA 

Amada Yamile Galán, 
do zoológico Villa Fantasia, 
e acadêmica Marina Lima
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Por meio de projetos de extensão, acadêmicos 
vão até as escolas e têm a oportunidade 
de trocar experiências e aprender ao ensinar

NATALIE MALULEI

“Ensinar é aprender duas vezes”. 
O significado dessa frase dita pelo 
escritor francês Joseph Joubert 
entre os séculos XVIII e XIX 
pode ser vivido na prática pelo 
acadêmico de Engenharia de 
Controle e Automação Leonardo 

Nantes Alves, de 21 anos. Há um ano, 
ele é monitor no projeto de extensão 
OBI/OBR da Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB), que prepara 
alunos do ensino fundamental e 
médio de escolas de Campo Grande 
para participarem das Olimpíadas 
Brasileiras de Informática e Robótica. 

De lá pra cá, ao passar conheci-
mento para cerca de 50 estudantes 
com o apoio dos professores Ana 

Karina Vieira da Silva e Raphael Ceni 
Gomez, ele também sentiu diferença 
no próprio desempenho: “Já tinha 
visto a parte de programação em sala 
de aula, mas não lembrava de muitos 
detalhes. Então, tive que estudar pra 
poder passar para os alunos, e isso me 
ajudou depois, na hora de fazer pro-
gramações mais avançadas”, explicou.

Assim como Leonardo, dezenas 
de acadêmicos da UCDB têm a opor-
tunidade de vivenciar experiências 
como esta durante a graduação. Dos 
25 projetos de extensão existentes 
na Instituição, 10 são voltados para 
a troca de conhecimentos entre os 
universitários e alunos da educação 
infantil, ensino fundamental e médio. 

Segundo a coordenadora do setor de 
Programas e Projetos de Extensão, 
Edmara Martins de Souza, além de o 
acadêmico aprender mais, essa é uma 
forma de estar presente nas comuni-
dades e proporcionar uma transfor-
mação social.

“Ao ter contato com diferentes 
regiões da cidade, o acadêmico leva 
consigo, além do conhecimento 
adquirido em sala de aula,  a identida-
de da UCDB, marcada pelos prin-
cípios salesianos, dentro do caráter 
confessional comunitário e, dessa 
forma, desperta nas crianças e jovens 
participantes dos projetos o desejo de 
transformar as realidades em que vi-
vem, interagindo numa troca dialógi-

ca, passam até a querer estar no meio 
universitário e cursar uma graduação, 
realidade para muitos ainda distante”, 
concluiu Edmara.

Projetos de extensão que pro-
porcionam essa interação entre o 
meio escolar e universitário envolvem 
cursos de diferentes áreas do conhe-
cimento, como as Engenharias, Ciên-
cias Agrárias, Enfermagem, Nutrição, 
Letras e, até mesmo, Publicidade 
e Propaganda. As ações vêm para 
promover saúde, cultura, segurança 
alimentar, conhecimento técnico e 
também a importância de cuidar do 
meio ambiente.

Um desses projetos é o “Horta 
Escola”, em que acadêmicos e profes-

Interação entre universitários 
e alunos promove conhecimento

extensão
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sores de Agronomia dão assistência 
técnica para a implantação de uma 
horta no ambiente escolar. Com o 
apoio, os próprios alunos e profes-
sores dos colégios cultivam alimen-
tos que vêm para complementar a 
merenda escolar. Ao todo, seis escolas 
e instituições participam do projeto, 
uma delas é a Escola Municipal Licur-

go de Oliveira Bastos, na Vila Nasser, 
em Campo Grande.

“O apoio dos professores e 
alunos da UCDB é muito impor-
tante, pois eles entram com a parte 
técnica e nos ajudam na produção das 
mudas. Esse espaço dentro da escola 
está sendo utilizado para ensinar os 
alunos de diversas maneiras, e não só 

na disciplina de ciências, como em 
outras também”, explicou a profes-
sora Cintia Possas, responsável pelo 
laboratório de Ciências. 

Além de aprender com o espaço, 
as crianças também ajudam a cuidar 
dos alimentos. Gabriel Leal da Silva 
dos Santos, de 11 anos, por exem-
plo, é aluno do 7º ano e faz parte da 

comissão de ciências. A responsabi-
lidade dele é irrigar a horta uma vez 
na semana: “Eu venho, ligo o sistema 
de irrigação e molho, com o regador, 
os canteiros que as mangueiras não 
alcançam. É muito legal participar, já 
sei como os alimentos são produzi-
dos pelos agricultores e de que forma 
chegam na nossa mesa”.

Projeto de extensão visa 
levar aos alunos do ensi-
no fundamental e médio 
conhecimentos básicos 
de engenharia, além de 
promover a importân-
cia de preservar o meio 
ambiente e os recursos 
naturais.

Letras, artes e ci-
ências — por meio de 
oficinas que promovem 
a discussão de questões 
culturais e artísticas e, 
também, de contação de 
histórias, acadêmicos de 
Letras visam estimular o 
senso crítico, a leitura e 
a criatividade em alunos 
do ensino fundamental e 
médio.

Alunos do curso de Publicidade e 
Propaganda ensinam, por meio da 
fotografia, educação ambiental para 
adolescentes em escolas particulares 
e estaduais.

Acadêmicos de Enfermagem e 
Nutrição passam orientações sobre 
alimentação e higienização de ali-
mentos para crianças da educação 
infantil e profissionais do Centro de 
Educação Infantil São Domingos 
Sávio da UCDB.

Em parcerias com escolas muni-
cipais, acadêmicos de Engenha-
ria Sanitária Ambiental (ESA) e 
Agronomia desenvolvem palestras e 
oficinas para promover a consciên-
cia ambiental.

Alunos de Administra-
ção e Ciências Contábeis 
promovem formação em 
empreendedorismo para 
alunos do Ensino Médio 
da Escola Paulo VI e os 
auxiliam na criação e na 
administração de uma 
empresa real. 

 Alunos de Engenharia de Com-
putação, Mecânica, Controle e 
Automação e Elétrica desenvolvem 
um carro de corrida para compe-
tições e, além de apresentarem o 
projeto para alunos da educação 
básica, estudantes do ensino médio 
interessados na carreira de piloto 
são treinados para guiar o veículo. 

Por meio de atividades como aeromodelismo, compe-
tição de pontes de macarrão, grupo de robótica, de me-
cânica, de astronomia e, também, um grupo de identifi-
cação de solos, alunos das Engenharias da UCDB  levam 
conhecimentos da área para alunos da educação básica.
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Com olhar minucioso à natureza, ouvidos 
atentos ao cantarolar das aves, vestimenta ade-
quada para camuflagem, máquina fotográfica 
nas mãos e gravador de áudio de longo alcance, 
é que o acadêmico do 5º semestre de Ciências 
Biológicas da Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB), Allan Corral Anjos, já identifi-
cou 135 espécies de aves existentes na reserva 
do Instituto São Vicente (Lagoa da Cruz), em 

Campo Grande. A pesquisa iniciada há dois anos 
faz parte do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (Pibic), para identificar espécies 
de aves em Campo Grande, e também do Grupo 
Ecologia de Fragmentos (Ecofrag).

 “O levantamento das espécies atingiu um pon-
to de saturação, com quase a totalidade amostradas, 
com cerca de 135 espécies, resultado relativamente 
grande para um fragmento urbano pequeno, indi-
cando que esta mancha florestal funciona como 
um refúgio para estas espécies”, explica o autor da 
pesquisa. 

“É um trabalho científico, tem toda uma pre-
ocupação com a parte técnica para a coleta men-
sal. Com ele a gente terá conhecimento de quais 
espécies existem no local, uma ideia de como essas 
espécies flutuam ao longo desse período, pois, às 
vezes aparecem mais em alguns meses do ano e, 
em outros, desaparecem. Descobrimos também 
aves migratórias, que passam na reserva, pois talvez 
elas não sejam residentes ali, mas que transitam por 
aqui”, explica a coordenadora do curso de Ciências 
Biológicas da UCDB, Luciana Mendes Valério. 

As visitas são feitas uma vez por mês pelo 
estudante, quando percorre em torno de cinco 
quilômetros em trilhas da reserva (126 hectares de 
fragmentos com mata nativa e represa), sempre 
cauteloso a qualquer movimento ou ruído para 
registrar as espécies. Cada expedição leva cerca de 
quatro horas, ao amanhecer e ao entardecer do 

GILMAR HERNANDES

Espécies de aves de Campo Grande são catalogadas 

dia, primordialmente aos fins de semana. “Espero 
conseguir catalogar todas as espécies da reserva”, 
enfatiza o acadêmico.

“Destas espécies catalogadas, alguns grupos de 
aves, como tiranídeos [família Tyrannidae], pos-
suem comportamento de “nômades”, migrando 
de áreas devido à alimentação [busca de insetos], 
normalmente em épocas mais quentes como 
de setembro a abril. Assim como algumas espé-
cies frutívoras [que se alimentam de frutos], que 
acompanham a época de frutificação das plantas. 
Espécies como rolinhas, pombos [Columbifor-
mes], periquitos, maritacas [Psittaciformes], entre 
outros grupos permanecem no local o ano todo, 
devido à grande ocorrência dessas aves na região”, 
enfatiza Allan.

Uma de suas conquistas nessa pesquisa é ter 
encontrado ave antes só vista no sul de Mato Gros-
so do Sul, mas que agora vai alterar o rumo dessa 
história, pois sua espécie já está em análise pelo 
órgão competente. Ele revela uma das curiosida-
des quando não consegue fotografar a ave num 
primeiro momento. “Gravo o som produzido com 
microfone direcional, e o comparo com o sonogra-
ma de aves já catalogadas. Assim consigo identifi-
car com precisão qual é, restando apenas o registro 
fotográfico”.

A pesquisa de iniciação científica está pres-
tes a ser concluída já no próximo mês, mas terá 
continuidade com Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), sendo ampliado para outras duas 
áreas nativas (a Mata Surucuá- atrás da Biblio-
teca da UCDB, com aproximadamente 130 
hectares, e o Parque Segredo, com 180 hectares 
de mata). 

O estudante deseja seguir na vida acadêmica, 
ingressar em um mestrado e doutorado, tornar-
-se professor da área, além de atuar como guia 
turístico em atrativos de safári fotográfico. 

Mais de 130 espécies diferentes já foram encontradas na reserva do Instituto São Vicente

ciências biológicas

Coordenadora do curso de 
Ciências Biológicas Luciana 
Mendes e acadêmico Allan Corral 
realizam pesquisas no Instituto 
São Vicente/Fazenda-Escola 
UCDB



ciências biológicas

TUCANUÇU (Ramphastos toco) PICA-PAU-DE-TOPETE-VERMELHO 
(Campephilus melanoleucos)
Também conhecido como pica-pau-
de-garganta-preta, é uma espécie 
relativamente grande, a qual vive 
aos pares ou em grupos de até cinco 
indivíduos, arrancando a casca de 
grandes árvores mortas em busca 
de larvas de insetos. No Brasil, são 
encontrados na Amazônia, Região 
Nordeste, Centro-oeste e, para o Sul, 
até o Paraná.

ARARA-CANINDÉ (Ara ararauna)
Ave de características inconfundíveis, com 
vistosa coloração azul no dorso e amarelo- 
na parte ventral, cujas populações 
distribuem-se da América Central ao Brasil, 
principalmente nas regiões centro-oeste e 
norte do Brasil.

ARIRAMBA-BICO-DE-AGULHA 
(Galbula ruficauda)
Também chamada de ariramba-de-cauda-
ruiva, encontra-se em boa parte do Brasil, nas 
áreas florestadas e secas, nos ambientes mais 
adensados, especialmente em suas bordas e 
clareiras.

CORUJA-BURAQUEIRA 
(Athene cunicularia)
Com o nome científico cunicularia (“pequeno 
mineiro”), recebe esse nome por viver em buracos 
cavados no solo.  É encontrada do Canadá 
à Terra do Fogo, bem como em quase todo 
o Brasil com exceção da bacia Amazônica, 
sendo uma predadora de pequeno porte com 
hábito carnívoro-insetívoro, sendo considerada 
generalista por consumir as presas mais 
abundantes de acordo com a estação, tendo 
preferência por roedores.

ALGUMAS DAS ESPÉCIES 
CATALOGADAS 

NA PESQUISA

Também conhecido como tucano-toco, 
o tucanuçu é o maior dos tucanos, 
vivendo em todo o Brasil central e 
partes da Amazônia. No Cerrado e 
na Mata Atlântica, pode-se encontrar 
a espécie em maior número, em 
rápidas visitas a pomares e árvores 
com frutos.

Fonte: Allan Corral 
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O III Simpósio Brasileiro sobre Wetlands Construídos visa a fortalecer a 
atuação dos grupos de pesquisa na área e consolidar a troca de experiências 
entre universidades brasileiras e internacionais, profissionais liberais, empre-
sas ligadas ao ramo da Engenharia Sanitária e Ambiental e ONGs, que de-
senvolvem estudos e projetos no controle da poluição hídrica, mais especifi-
camente no tratamento natural de efluentes. Podem participar engenheiros, 
professores, pesquisadores, acadêmicos, gestores e profissionais ligados ao 
setor. O simpósio será realizado de 23 a 26 de maio, no anfiteatro do bloco 
A da Universidade Católica Dom Bosco. Mais informações sobre valores 
por 3cwbrasil@gmail.com e as inscrições podem ser feitas pelo www.site.
ucdb.br/eventos

27 a 30 de novembro

A VIII Semana de Enfermagem será realizada nos dias 30 e 31 de maio, das 
7h30 às 12h30, no anfiteatro Dom Bosco, localizado no bloco A da UCDB. 
O objetivo é promover um ambiente que proporcione a troca de experiên-
cias de aprendizagem e conhecimento profissional, aliada à melhor quali-
dade da capacitação técnica e inserção do conjunto de profissionais ligados 
à assistência ou gerência de serviços de saúde. Inscrições podem ser feitas 
pelo site goo.gl/6x1esv. Mais informações pelo telefone (67) 3312-3777.

VIII SEMANA 
DE ENFERMAGEM
30 e 31 de maio

O IV Seminário de Discussão da Versão Preliminar de 
Projeto de Pesquisa de Doutorado tem por objetivo divulgar 
as pesquisas que estão sendo desenvolvidos no Programa 
de Mestrado e Doutorado da Católica, principalmente, 
promover uma discussão teórico-metodológica com 
professores externos que contribuirão com suas avaliações 
sobre cada uma das propostas de pesquisas apresentadas 
pelos doutorandos da turma de 2016. O evento será 
realizado dia 29 de maio, a partir das 8 horas. Confira a 
programação completa acessando o site da www.site.ucdb.
br/eventos. Mais informações pelo e-mail mestradopsic@
ucdb.br ou pelo telefone (67) 3312-3605.

PLANTANDO EDUCAÇÃO 
E COLHENDO CIÊNCIA

31 de maio a 2 de junho
A quinta edição do Plantando Educação e Colhendo Ciência (PECC) 
terá início no dia 31 de maio e vai até 2 de junho, com o objetivo de 
demonstrar a ciência em Mato Grosso do Sul, por meio de pesquisas 
e projetos relacionados às três principais áreas de conhecimento: edu-
cação, saúde e ecologia. O evento é destinado a graduandos em Ciên-
cias Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), bem como de áreas afins. 
Programação completa e inscrições podem ser obtidas pelo site goo.
gl/4Xgosn. Mais informações pelo telefone (67) 3312-3468.

A partir dessa edição do Jornal UCDB, 
a coluna Trending Topics trará informa-
ções sobre eventos, estágios, atividades 
acadêmicas, dicas de estudos e futuro pro-
fissional, entre outros temas. Aproveite 
para se informar e ficar por dentro do que 
acontece no campus!
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As inscrições para o curso de extensão “Escrita Científica”, promo-
vido pela Universidade Católica Dom Bosco, podem ser feitas pelo 
site www.ucdb.br até o dia 28 de julho. Aulas, que estão previstas para 
começar no dia 5 de agosto, serão realizadas aos sábados, das 8h às 
12h, no campus Tamandaré. O investimento é de R$ 200, com descon-
to de 10% no pagamento à vista. Mais informações pelo telefone (67) 
3312-3482.

Estão abertas, até 9 de junho, as inscrições para a sétima edição do Programa de Bolsas 
Ibero-Americanas Santander Universidades, com iniciativa de promover o intercâm-
bio acadêmico anual de estudantes de graduação entre universidades de 10 países da 
região da Ibero-América: Brasil, Peru, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, 
Portugal, Porto Rico e Uruguai.  A bolsa de estudo equivalente a 3.000 Euros. Mais 
informações pelo site goo.gl/wvG2lR.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Católica 
Dom Bosco está com inscrições abertas para seleção de projetos e de 
acadêmicos de iniciação científica (Pibic) e tecnológica (Pibiti), através 
do site www.siid.ucdb.br. O prazo de inscrição vai até o dia 29 de maio, 
para que professores inscrevam projetos de acadêmicos interessados.

EXTENSÃO

INTERCÂMBIO

PIBIC/PIBITI

A oitava edição do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental (Congea), 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais (Ibeas) 
será realizada de 27 a 30 de novembro de 2017, na UCDB. O prazo 
para profissionais e acadêmicos enviarem trabalhos técnicos vai até 6 
de julho, unicamente através do Portal do Congresso (www.ibeas.org.
br/congresso8).  Além das apresentações de trabalhos técnicos pelos 
congressistas (modalidades oral e pôster), o evento terá seis mesas-
redondas, 12 palestras técnicas e quatro visitas técnicas.

CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GESTÃO AMBIENTAL

Na segunda-feira, dia 22 de 
maio, a partir das 19h, a Uni-
versidade Católica Dom Bosco 
realiza o segundo UCDB Play 
Ao Vivo, desta vez para falar 
sobre alimentação saudável, 
trazendo assuntos como dietas 
da moda, doenças relacionadas 
a má alimentação, alimentos 
funcionais, receitas fit, histórias 
de determinação e muitos mais. 
O programa ficará disponível 
no YouTube e no Facebook da 
UCDB. Confira!

ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE  
Serviço Social – duas vagas
Encaminhar currículo para elizete@ucdb.br e sima@ucdb.br

CEI 
Pedagogia - quatro vagas
Encaminhar currículo para anapauaz@ucdb.br e sima@
ucdb.br

MUSEU DAS CULTURAS DOM BOSCO
Filosofia e História - duas vagas
Encaminhar currículo para dirceu@mcdb.org.br e sima@
ucdb.br

PROJETO DE EXTENSÃO 
Administração - uma vaga
Encaminhar currículo para edmaramartins@ucdb.
br e sima@ucdb.br

ASSESSORIA DE IMPRENSA 
Design, Filosofia, Letras 
e Pedagogia - uma vaga 
Encamihar currículo para silvia@ucdb.br e sima@ucdb.br

ESTÁGIO

ENVIE SUGESTÕES 
DE PAUTA PARA 
ESTA COLUNA:

noticias@ucdb.br
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campus

Aberta para alunos, 
colaboradores e também 
para a comunidade local, a 
Biblioteca Pe. Félix Zavattaro 
da Universidade Católica 
Dom Bosco auxilia no 
desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão, oferecendo 
recursos que contribuem para a 

obtenção de informação em todas 
as áreas do conhecimento. 

O acervo é composto por 
livros, periódicos, monografias, 
obras de referência, CDs e DVDs, 
materiais em braile e, além disso, 
possui vários exemplares de obras 
raras que podem ser consultadas 

no local ou emprestadas. A 
bibliografia está distribuída em 
105 estantes, todas com lado A 
e B. Ao todo, são 130.000 títulos 
disponíveis para consulta, o que 
faz da biblioteca uma das maiores 
de Mato Grosso do Sul, em 
número de exemplares.

Consulta remota também está 
disponível no portal de Periódico 
Capes com várias bases de dados 
nacionais e internacionais online. 
Em algumas dessas bases de 
dados, se o usuário estiver dentro 
da Católica, terá acesso a um 
número bem maior de publicações 
periódicas devido à assinatura de 

SAÚDE EMOCIONAL 
E RELAÇÕES DE 
TRABALHO

O trabalho, na contempora-
neidade, exige alto nível de dedi-
cação, é movido pelo capital e tem 
provocado um distanciamento 
das relações humanas. Os indiví-

Biblioteca da UCDB 
possui 130.000 títulos 
disponíveis para consulta

Acervo é um dos maiores de Mato Grosso 
do Sul e auxilia no desenvolvimento 
de pesquisas

GABRIELLY GONZALEZ

conteúdo.
A Biblioteca permite que o 

aluno faça, por meio do Pergamum 
— software organizacional, consulta 
on-line, empréstimos, renovações 
e reservas de materiais. Por meio 
desse aplicativo, o usuário poderá 
também verificar o histórico de 
buscas, débitos, criar um perfil de 
interesse para checar títulos novos, 
atualizar dados, fazer sugestões 
e consultar cesta permanente 
(memória de consulta registrada).

Outro serviço que o sistema 
Pergamum oferece é o QR Code 
(Quick Response). Esse recurso, 
utilizado por um aplicativo no 
smartphone, no momento em 
que a câmera do aparelho lê o 
código, exibe na tela informações 
de materiais bibliográficos que 
são decodificados. Os dados 
referentes à busca são lidos por 

esse serviço e armazenados no 
celular do acadêmico, que poderá 
compartilhar ou guardar para 
futuras consultas.

O acervo também possibilita 
aos universitários orientação 
bibliográfica para trabalhos, 
confecção de fichas catalográficas, 
no caso de discentes dos 
programas de pós-graduação da 
UCDB, e comutação bibliográfica 
—programa que reúne diversos 
acervos de periódicos/teses de 
várias bibliotecas brasileiras. 
Cópias de artigos de periódicos e 
teses não existentes no acervo da 
Biblioteca podem ser solicitadas 
por meio do COMUT. 

Biblioteca Pe. Félix Zavattaro é 
uma área da UCDB  vinculada 
à Pró-Reitoria de Graduação 
com o funcionamento de 
segunda-feira a sexta-feira, das 
7h20 às 19h30 e, aos sábados, 
das 7h20 às 14h50.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

duos, cada vez mais, estão se isolando 
e adotando um estilo de vida solitária, 
dedicando-se exclusivamente ao tra-
balho. 

Quando as atividades realizadas 
agradam e fazem sentido para o tra-
balhador, essa relação se estabelece 
de maneira saudável. Por outro lado, 
quando há um desajuste entre o que 
o trabalhador espera e o que a organi-
zação tem para oferecer a ele, isso po-

derá levar ao adoecimento. Nesse sen-
tido, o trabalho se faz importante na 
constituição da identidade do sujeito. 

O momento atual exige dedicação 
excessiva e massiva, mão de obra alta-
mente especializada, com capacidade 
de desenvolver diferentes atividades, 
com acúmulo de diferentes funções, 
agregando novas atividades, atribuin-
do sobrecarga, caracterizando o traba-
lho excessivo como estrutura da orga-

nização. Com isso, se faz necessário 
o desenvolvimento do autoconheci-
mento, assim, o trabalhador respei-
tará o limite de entrega de resultados 
e identificação com a cultura organi-
zacional de seu local de trabalho para 
manter a saúde emocional.  

ANA CAROLINA PERRONI
Coordenadora do Desenvolvimento 

Humano e Institucional
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