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expediente

Prevista na Carta de Navegação da UCDB, 
a primeira Reunião de Sintonia realizada 
com o corpo administrativo da Católica foi 
uma oportunidade para saber mais sobre os 
próximos passos da universidade. A Carta é 
o planejamento plurianual da Instituição e 
foi justamente o tema abordado pelo Reitor, 
Pe. Ricardo Carlos, e pelo Pró-Reitor de 
Desenvolvimento Institucional, Ir. Gillianno 
Mazzetto.

“A elaboração desse plano teve a 
participação de muitas pessoas. Todos têm 
funções importantes para desempenhar 
e queremos sempre estar melhorando”, 
afirmou o Reitor, Pe. Ricardo Carlos.

Centenas de colaboradores conheceram 
os pontos principais da carta, os objetivos 
estratégicos e as projeções para os próximos 
cinco anos de trabalho.

Reunião de Sintonia ocorrerá 
semestralmente e será uma 
oportunidade de ouvir do 
Conselho de Reitoria os planos e 
balanço de ações institucionais.
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UCDB é destaque 
científico internacional

A publicação de artigos em revistas científicas é 
sempre uma notícia boa para os pesquisadores.  
Quando esse material é aceito em periódicos 
internacionais, a conquista é ainda mais 
relevante. E, recentemente, diversas pesquisas 
da Universidade Católica Dom Bosco foram 
selecionadas, dentre elas:

ACTA COMPORTAMENTALIA
Pesquisadores da UCDB: Dr. 
André Augusto Borges Varella
Tema: “O teste ABLA e 
suas implicações para o 
ensino de pessoas com 
autismo e distúrbios do 
desenvolvimento”

REVISTA PLANT SCIENCE
Pesquisador da UCDB: Dr. 
Octávio Luiz Franco
Tema: “Potential 
biotechnological assets related 
to plant immunity modulation 
applicable in engineering 
disease-resistant crops” 

SCHIZOPHRENIA RESEARCH
Pesquisador da UCDB: Dr. 
André Barciela Veras
Tema: Early trauma 
and clinical features 
of schizophrenia cases 
influenced by the BDNF met 
allele

REVISTA LAND USE 
POLICY
Pesquisador da UCDB: Me. 
Gabriel Herrera
Tema: “Econometric 
analysis of income, 
productivity and 
diversification among 

Cada revista tem seus próprios processos de seleção, 
que costumam ser exigentes devido ao volume de 
artigos recebidos. E, quanto mais conceituada a 
publicação, maior a relevância para os pesquisadores. 

NATURE COMMUNICATIONS
Pesquisadores da UCDB: Dr. 
Octávio Luiz Franco e Dra. 
Suzana Meira Ribeiro
Tema: “In silico optimization 
of a guava antimicrobial 
peptide enables combinatorial 
exploration for peptide design”

CIÊNCIAS QUÍMICO-
FARMACÉUTICAS
Pesquisador da UCDB: Me. 
Rúbia Adrieli Sversut
Tema: Avaliação da qualidade 
de alisantes capilares 
contendo tioglicolato de 
amônio”

Suzana Meira Ribeiro

Professor Dr. Michel Constantino e 
Me. Gabriel Herrera
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Como é bom saber Direito 
entra na programação 
da FM Educativa UCDB

Programa esclarecerá dúvidas dos cidadãos 
sobre questões jurídicas e tem a participação de 
acadêmicos e professores de Direito da Católica

“Como é bom saber direito” é o nome do novo programa na FM Educativa UCDB feito 
por acadêmicos e docentes, com o apoio da coordenação do curso de Direito da Uni-
versidade Católica Dom Bosco. Cada edição, com duração de um minuto, traz diaria-

mente a explicação sobre os direitos dos cidadãos em relação a diversos assuntos. 
Acadêmicos do Daclobe (Diretório Acadêmico do Curso) e professores vão se 
reunir mensalmente para definir os temas a serem abordados. No entanto os 

ouvintes poderão mandar sugestões de temas pelo e-mail dir@ucdb.br ou via 
whatsapp (67) 9 9884-6755 da FM Educativa UCDB. 

“O direito precisa ser popular, e nada melhor do que sabermos bem os nos-
sos direitos. Teremos várias informações sobre educação e conhecimento 

jurídico, em uma linguagem simples, clara e objetiva”, destacou a coorde-
nadora do curso de Direito da UCDB, Elaine Cler.

Exibido diariamente durante toda a programação da 91,5 FM Educativa 
UCDB, o trabalho conta com o apoio da FM Educativa UCDB, Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul (OAB/MS) e Escola Superior 

de Advocacia - Seção Mato Grosso do Sul (ESA/MS).

Ouça a rádio ao vivo também pela internet 
www.fmeducativa.ucdb.br
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Projeto Castração 
amplia atendimentos 
em Campo Grande

O projeto de extensão universitária “Castração 
- Uma ação de amor e prevenção”, do curso de 
Medicina Veterinária da Universidade Católica 
Dom Bosco, reiniciado em março, vai continuar 
atendendo neste mês de abril os animais de 
estimação das famílias do Jardim Seminário, Vila 
Nasser e comunidade Bom Retiro. O atendimento 
é realizado toda sexta-feira, a partir das 8 horas, no 
Hospital Veterinário.

“Os animais vão passar por uma triagem, que 
é a avaliação clínica geral”, destaca a médica 
veterinária, professora Dra. Magyda Moussa.

Os procedimentos de castração serão agendados 
na semana seguinte à consulta. “Nas fêmeas, 
retiramos os ovários e o útero; já nos machos, 
eliminamos os testículos. A recuperação do animal 
varia de sete a dez dias. Ele volta para casa no mesmo 
dia, após ficar um curto período em observação”, 
esclarece o médico veterinário Luciano Barros.

Ao todo estão envolvidos 38 acadêmicos do 9º 
semestre do curso de Medicina Veterinária, com 
a supervisão de médicos veterinários. “Nosso 
principal objetivo é possibilitar que pessoas 
de menor poder aquisitivo tenham o controle 
populacional desses animais, além de instruí-los 
sobre posse responsável e como evitar zoonoses ”, 
explica a médica veterinária e bióloga, professora 
Dra. Paula Helena Santa Rita.

Comunidade do Bom Retiro 
e Vila Nasser também 
receberão a visita dos 
acadêmicos extensionistas 
do projeto de extensão 
Saúde Pública

O  custo médio, incluindo consulta, exames clínicos 
e o procedimento cirúrgico, é mais acessível devido 
às parcerias, sendo R$ 120 para fêmeas e R$ 100 
para machos. Mais informações pelo telefone  (67) 
3312-3809.
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O prazo para a entrega da 
declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2018 termina 
no próximo dia 30 de abril. 
Acadêmicos de Ciências Contábeis 
da Universidade Católica Dom 
Bosco estão prestando auxílio no 
preenchimento do documento 
e já realizaram três ações que, 
juntas, já beneficiaram mais 
de 350 contribuintes, no  Pátio 
Central Shopping e no campus da 
UCDB.

“Os alunos aplicam tudo 
aquilo que aprenderam em 
sala de aula, e o contribuinte 
também sai ganhando”, explica 
a coordenadora do curso de 
Ciências Contábeis da UCDB, 
Lucélia Tashima.

Prazo para entregar 
declaração do IRPF 
termina dia 30

Obrigado a declarar quem recebeu 
em 2017 acima de

28,5
mil

R$

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA 
A DECLARAÇÃO:

• Renda: (Informes de rendimentos)

• Bens e direitos:  (Comprovantes de compra e 
venda de bens)

• Dívidas e ônus: (informações e documentos de 
dívida e ônus contraídos e/ou pagos no período)

• Renda variável: (controle de compra e venda de 
ações)

• Informações gerais: (CPF, atividade profissional, 
dependentes, entre outros)

• Pagamentos e doações efetuadas: (informe 
de rendimento de plano ou seguro saúde; 
despesas médicas e odontológicas em geral e 
comprovantes de despesas com educação)
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Existe um amplo mercado de atuação para o 
designer, como profissional liberal, trabalho 

em agências, gráficas, editoras, ou 
desenvolvendo aplicativos, interfaces 

para sites, games e dispositivos 
móveis (celulares, smartphones 

e tablets). Atua também nas 
áreas de design de superfícies, 

produtos, ilustração, 
cenografia, docência entre 

outras. 

ONDE ATUA?

“Design é a alma fundamental de uma criação 
humana, que acaba se expressando em camadas 

externas sucessivas do produto ou serviço.”
Steve Jobs

CRESCER?
o que vou ser quando

DESIGNER
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onseguir identificar uma 
marca de produto apenas pela 
tipografia utilizada ou mesmo 
pela silhueta? 

Esse é um dos trabalhos atribuídos ao 
profissional do Design, que além de tornar 
um produto ou marca conhecidos, também 
pensa em facilitar o dia a dia do consumidor 
em muitas outras atividades.

“A função do profissional é criar projetos 
que proporcione experiências únicas para os 
usuários de produtos, serviços e comunicação 
visual. É para que o usuário de um tênis tenha 
uma experiência confortável que pensamos 
no desenho anatômico desse produto. É para 
que uma empresa tenha mais visibilidade e 
reconhecimento que trabalhamos a marca e 
a identidade visual, entre outras”, explicou a 
coordenadora do curso de Design da UCDB, 
Maria Helena Benites.
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A dupla Marcos & Belutti é a 

grande atração da Festa Junina 

UCDB 2018, que chega à sua 11ª 

edição consolidada como a maior 

festa universitário do Estado. 

Outras duplas confirmadas são Max 

Moura & Cristiano e Hugo & Vitor.

Comemorando dez anos de 

carreira, a dupla Marcos & Belutti 

traz para Campo Grande show 

inédito, com a atual música de 

trabalho, “Mais um ano juntos”, 

e sucessos como “Eu era”, 

“Romântico anônimo”, “Domingo 

de manhã” — a música mais 

executada nas rádios em 2014, 

“Solteiro apaixonado”, entre outras.

Festa Junina 

UCDB 2018 traz 

Marcos & Belutti 

e Max Moura & 

Cristiano

Os convites já estão à venda no Gugu Lanches, 

barbearia A Banca e no Fast Tickets: R$ 40 

(primeiro lote) e R$ 20 (meia entrada)

Comissões de formatura da Católica farão a 
venda de um lote especial de ingressos por 
R$ 30,00 de 6 de abril a 11 de maio.

Acadêmicos da UCDB pagam valor 

diferenciado: R$ 15, de 16 de abril a 2 de 

maio, na Área de Relacionamento (SeR)
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A Pró-Reitoria de Pastoral 
da Universidade Católica 
Dom Bosco entregou, no 
final de março, os chocolates 
arrecadados durante a 
campanha Páscoa Solidária 
para a Associação Casa da 
Solidariedade, no jardim 
Itamaracá. A Associação, que 
atende mais de 300 crianças 
de até 12 anos, fez a entrega 
aos participantes somente na 
véspera do domingo de Páscoa.

Pró-Reitoria de Pastoral faz 
entrega de chocolates 
para Associação

“É muito bonito ver o empenho 
e a organização dos alunos em 
relação à campanha; diante 
disso, nós professores, achamos 
válida a ideia de contemplar 
a turma que arrecadasse uma 
maior quantidade de chocolates 
com uma visita técnica, de 
acordo com o que está sendo 
estudado em sala de aula”, 
ressaltou a coordenadora do 
curso de Medicina Veterinária, 
Dra. Daniele Bier.

Após um período de preparação, diversos 
jovens da Paróquia Universitária São João 
Bosco vão receber o sacramento 
da Crisma. Será no dia 22 de abril, às 
19h15.

SACRAMENTOS


