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Estão abertas as inscrições para o vestibular da UCDB. Os vestibulandos devem se inscrever 
até o dia 26 de novembro, pelo site www.ucdb.br/vestibular.
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AGENDA UNIVERSITÁRIA
Eventos, dicas de sites e livros.

ENTREVISTA
A entrevista da edição de novembro do Jornal da UCDB é com o Pe. José Marinoni, 
Reitor da Instiuição, que faz um balanço dos 50 anos de presença salesiana no ensino 
superior de Mato Grosso do Sul e faz uma projeção para o futuro da Universidade para 
os próximo anos

50 ANOS
Evento realizado pela Universidade Católica Dom Bosco homenageou 50 personalidades 
que fizeram e fazem parte da história cinquentenária da Instituição. Participaram da so-
lenidade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, empresários, políticos, militares, 
religiosos e comunidade acadêmica e externa

SANTIDADE SALESIANA

ESPORTES
A UCDB mais uma vez foi um dos destaques das Olimpíadas Universitárias (JUBs), dis-
putadas em Foz do Iguaçu (PR). A Católica terminou com a medalha de prata no bas-
quete feminino da primeira divisão; bronze no futsal masculino da segunda divisão; e 
ouro no vôlei masculino da terceira divisão.
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Quando consumimos um alimento, muitas vezes esquecemos que, por trás dele, há 
um profissional atuando na administração, orientação e controle da produção do 
alimento para oferecer o melhor produto para o cliente: o nutricionista. 
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FRASE DE DOM BOSCOFRASE DE DOM BOSCO
“Nada te perturbe, 
pois quem tem Deus 
consigo, tem tudo.”

50 anos contribuindo 
para o desenvolvimento 

do Estado

Conceição Aparecida Butera
Pró-Reitora de Ensino e Desenvolvimento 

da UCDB

Biografia dos Servos de Deus Laura Meozzi e José Quadrio.

STRICTO SENSU
No ano em que a profissão de psicólogo completa 50 anos de regulamentação no 
Brasil, a Universidade Católica Dom Bosco inova, mais uma vez, e tem aprovado o 
Programa de Doutorado em Psicologia. A instituição já havia sido a primeira de Mato 
Grosso do Sul a oferecer os cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu na 
área, em 1975 e 1997, respectivamente.
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No encerramento do ano das 
comemorações pelo cinquentená-
rio desta instituição na educação 
superior, que ao longo destes anos 
vêm contribuindo no desenvolvi-
mento do Estado de Mato Grosso 
do Sul e Região pela formação e 
qualificação de profissionais, além 
de outras atividades consolidadas 
de pesquisa e extensão a serviço da 
comunidade, o processo seletivo 
para o ingresso de novos estudan-
tes é destaque deste jornal.

A Universidade Católica Dom 
Bosco coloca em oferta para 2013 
um quadro de cursos composto por 
34 presenciais e 13 a distância, sen-
do 7 Licenciaturas, 13 Tecnológi-
cos e 27 Bacharelados. A proposta 
da Universidade é ofertar e manter 
cursos que atendam às demandas 
atuais e possibilitem a inserção do 
egresso no mercado de trabalho. 

A UCDB, que iniciou suas ati-
vidades com ensino de gradua-

ção, quando era a Faculdade Dom 
Aquino de Filosofia, Ciências e 
Letras, hoje, enquanto universida-
de, desenvolve outras atividades 
que complementam a formação 
do estudante e permitem a oferta 
de cursos de graduação com mais 
qualidade. A extensão, a pesquisa 
e a pós-graduação consolidadas 
na UCDB são fundamentais nesse 
processo, em que cada vez mais se 
busca qualidade na formação dos 
graduandos.

A avaliação sistemática das ati-
vidades dos cursos de graduação é 
comprovadamente outro fator que 
tem contribuído para a melhoria 
dos cursos. Semestralmente são 
avaliadas as atividades, e os resul-
tados cuidadosamente analisados 
pelo Conselho de Curso e pela 
Comissão Própria de Avaliação, 
que sugerem alternativas de como 
melhorá-las. 

Nessa perspectiva de buscar 
sempre a melhor formação dos 
graduandos, a UCDB oferta, então, 
um quadro que cursos que abran-
gem aqueles com cinquenta anos 
de existência e outros bem mais re-
centes, mas todos com infraestru-
tura adequada para seu funciona-
mento, assim como corpo docente 
titulado e qualificado acima dos 
padrões de qualidade estabelecidos.

Ao final deste ano de comemo-
rações, desejamos a todos os alu-
nos sucesso no encerramento deste 
semestre letivo, assim como Feliz 
Natal e Bom Ano Novo, extensivos 
aos docentes e colaboradores ad-
ministrativos da UCDB.
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Provas acontecem no campus no dia 2 de dezembro, às 8h

VESTIBULAR

Processo seletivo 
da UCDB recebe 
inscrições até 26 
de novembro

SILVIA TADA

Estão abertas as inscrições 
para o vestibular da Uni-
versidade Católica Dom 

Bosco (UCDB), a melhor institui-
ção particular de ensino superior 
de Mato Grosso do Sul, de acordo 
com o Ministério da Educação. Os 
vestibulandos devem se inscrever 

até o dia 26 de novembro, pelo 
site www.ucdb.br/vestibular. As 
provas acontecem no dia 2 de de-
zembro, às 8h, no campus da Ins-
tituição.

No total, são 34 cursos presen-
ciais, com 3.180 vagas, e 13 cur-
sos a distância, com 2,6 mil vagas 
oferecidas pela UCDB Virtual. O 
candidato pode escolher entre cur-

sos das áreas de Ciências Humanas, 
Ciências Agrárias, Ciências Bioló-
gicas e da Saúde, Ciências Exatas 
e Tecnológicas, Ciências Jurídicas, 
Ciências Sociais Aplicadas, Comu-
nicação Social e Design. A lista 
completa, número de vagas e edital 
estão disponíveis no site da Insti-
tuição (www.ucdb.br).

Conforme o edital do processo 
seletivo, do total de vagas ofereci-
das, 30% são reservadas aos candi-
datos que optarem por utilizar os 
resultados do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), e 30% aos 
candidatos que, participantes do 
Desafio UCDB2013, optarem por 
utilizar seus resultados, desde que 
atingidas as pontuações mínimas 
exigidas.

EGRESSOS
Quem já é portador de diplo-

ma pode aproveitar vantagens para 
uma segunda graduação. Os egres-
sos da UCDB ganham 30% de des-
conto nas mensalidades pagas até o 
dia 5 de cada mês. Da mesma for-
ma, o pagamento efetuado mensal-
mente até o dia 5 também assegura 

desconto de 20% a ex-alunos de 
outras instituições. Os interessados 
podem realizar sua inscrição on-
line até o dia 18 de dezembro, ou 
de 19 de dezembro a 15 de janeiro, 
na Secretaria Acadêmica, localizada 
no campus da Católica, na Avenida 
Tamandaré.  

UCDB ViRTUAL
A experiência no ensino a dis-

tância por quase 15 anos tem desta-
cado a UCDB Virtual pela qualida-
de dos cursos oferecidos, material 
didático e atendimento aos alunos 
pelos professores e tutores espe-
cializados. Alunos de outros esta-
dos contam com a comodidade dos 
polos instalados por todo o País.

São oferecidos dois cursos de 
bacharelado — Administração e 
Ciências Contábeis — e onze cur-
sos tecnológicos, estes com dura-
ção de dois anos. A lista completa 
pode ser conferida no site www.
virtual.ucdb.br.

Mais informações sobre o Ves-
tibular UCDB 2013 podem ser ob-
tidas no site ou pelo telefone (67) 
3312-3300.
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Curso de Nutrição completa 15 anos
Infraestrutura, corpo docente qualificado e participação em projetos são diferenciais da graduação

MICHELLE AKAMINE

Quando consumimos um ali-
mento, muitas vezes esque-
cemos que, por trás dele, 

há um profissional atuando na ad-
ministração, orientação e controle da 
produção do alimento para oferecer 
o melhor produto para o cliente: o 
nutricionista. 

Sabemos que para um real aprovei-
tamento das qualidades nutricionais, é 
necessário utilizar os alimentos corre-
tamente. Para isso, o nutricionista é o 
profissional das orientações adequadas 
para bem se beneficiar de seus nutrien-
tes de modo a promover práticas ali-
mentares saudáveis. 

A atuação do nutricionista, porém, 
não se limita ao atendimento em um 
consultório: abrange alimentação ins-
titucional em restaurantes industriais, 
escolas, empresas de fabricação ali-
mentícia, cestas de alimentos e tam-
bém programas de combate à desnu-
trição e à fome. 

A Universidade Católica Dom 
Bosco neste ano comemora 15 anos 
de funcionamento de seu curso de 
graduação em Nutrição. A par da fun-
damentação teórica, a Católica possui 
excelente infraestrutura para oferecer 
atividades práticas, oportunidade de 
participar do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PI-
BIC) e do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação em Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação (PIBI-
TI), além de oportunizar aos acadêmi-
cos, desde o 3º semestre, estágios em 
várias áreas. 

Desde 2009, a metodologia de 
integralidade e multidisciplinaridade 
tem sido aplicada nessa graduação, 
desenvolvendo o trabalho em equipe 
em conjunto dos cursos de Biologia, 
Farmácia e Fonoaudiologia, com dis-
ciplinas em comum.

No próximo ano, serão implan-

tadas na Clínica-Escola salas de exa-
mes de Bioimpedância por eletrodos, 
para avaliação da taxa de metabolis-
mo, teor de gordura, massa muscu-
lar e água corporal. O procedimento 
será realizado por acadêmicos, sob a 
supervisão de professores.

Atualmente o curso é coordenado 
pela professora Me. Adriana Flores, “o 
curso se preocupa em melhorar cada 
vez mais, preparando e capacitando 
acadêmicos para atuar como profissio-
nal da saúde, contribuindo em todas 
as áreas do conhecimento em que a 
alimentação e a nutrição se apresen-

tem como fundamentais, melhorando 
a qualidade de vida da comunidade”, 
declara. 

A especificidade das atividades 
do nutricionista exige formação efi-
ciente para poder desempenhá-las no 
âmbito profissional, razão pela qual a 
UCDB, além de embasar o currículo 
do curso de Nutrição na legislação 
em vigor, procurou ouvir dirigentes 
de outras universidades que oferecem 
esse curso e profissionais vinculados 
ao Conselho Regional de Nutricio-
nistas para alicerçá-lo na realidade do 
Estado de Mato Grosso do Sul.

O curso de graduação em Ci-
ências Contábeis da Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB), 
modalidades a distância e presen-

cial, teve índice de aprovação su-
perior à média nacional na segunda 
edição do exame de suficiência para 
a profissão, realizado no mês de se-
tembro em 123 cidades do Brasil.

O Conselho Regional de Con-
tabilidade – CRC/MS realizou as 
provas em Campo Grande com 
um total de 609 candidatos ins-
critos, sendo 551 contadores e 58 
técnicos em contabilidade.

Na primeira edição do exame, 
realizado em 2011, a média na-
cional de aprovação para os ba-
charéis em Ciências Contábeis foi 
de 30,86%, sendo que a UCDB 
teve um índice de aprovação de 
53,33%. Já em 2012, a média na-
cional passou para 47,19%, com 
a Católica mantendo média supe-
rior, de 55,93%.

A aprovação no exame de sufi-

ciência é pré-requisito para a rea-
lização do registro no CRC e atu-
ação legal da profissão contábil, 
que tem por objetivo comprovar 
conhecimentos médios relacio-
nados aos conteúdos programáti-
cos desenvolvidos no curso.

Na Instituição, o curso é ofe-
recido desde 1970 na modalida-
de presencial e desde 2005 pela 
UCDB Virtual.

Desempenho de 
acadêmicos é 
destaque

Acadêmicos do curso de Nutrição têm desenvolvido diversos projetos em prol da população campo-grandense

Maria Caroline Palieraqui
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“Formar lideranças faz 
parte da educação 

salesiana”

Padre José Marinoni

Nosso entrevistado deste mês é 
o Pe José. Marinoni, Reitor da 
Universidade e presidente da As-

sociação Nacional de Educação Católica 
do Brasil, que comenta sobre o desenvolvi-
mento da Instituição após 50 anos forman-
do profissionais em Mato Grosso do Sul.

Padre Marinoni enfoca também os as-

Jakson Pereira

pectos em que a Católica precisa evoluir nos 
próximos anos, sua forte presença nas áreas 
de pesquisa e extensão, o que a destaca em 
toda região Centro-Oeste,  e avalia a extensa 
programação que, além de ter homenageado 
a diversas personalidades do Estado, come-
morou durante todo o ano os 50 anos de 
presença salesiana no Ensino Superior, en-
volvendo comunidade acadêmica, docentes, 
coordenadores.

  JAKSON PEREIRA

Pe. José Marinoni é Reitor da UCDB desde a sua criação, em 1993

JORNAL UCDB: A UCDB se tor-
nou uma referência para sociedade 
não só na educação, mas na forma-
ção de lideranças. O senhor, como 
salesiano, como avalia este traba-
lho da instituição?
PE. JOSé MARiNONi: A afir-
mação é correta. A UCDB não só se 
tornou referência quanto ao ensino, 
pesquisa e extensão, mas também na 
formação de líderes. Esta sempre foi 
uma característica da formação sa-
lesiana. Se retornarmos e olharmos 
para nosso fundador, Dom Bosco, 
vamos perceber como ele não só se 
preocupava em formar bons cristãos 
e honestos cidadãos, como também 
buscava essa formação integral, pre-
parava também pessoas, seres hu-
manos, para exercerem na sociedade 
papel de destaque. E, é claro, os sale-
sianos assimilaram tudo o que Dom 
Bosco ensinou. Sabemos que os pri-
meiros salesianos que vieram para 
Mato Grosso tinham bem clara essa 
ideia, formar o ser humano integral. 
Formar lideranças faz parte da edu-
cação salesiana, e fico muito feliz em 
perceber que muitas das lideranças 
que temos hoje em Campo Grande 
e em Mato Grosso do Sul são lide-
ranças que assimilaram não só conhe-
cimentos, mas o espírito salesiano, e 
realmente esse carisma ajuda a pessoa 
a se destacar na sociedade.

JORNAL UCDB: O senhor acompa-
nhou grande parte desses cinquenta 
anos. Qual a grande mudança do co-
meço para os dias atuais?
PE. JOSé MARiNONi: É claro que, 
quando os salesianos abriram os primei-
ros cursos na educação superior, tinham 
uma finalidade bem específica: oferecê-la 
a muitos jovens que não podiam continuar 
seus estudos após o ensino médio, porque 
não tinham condições de ir para outras 
cidades e estados. Então, a finalidade era 
dar essa oportunidade, e isso foi oferecido. 
Com o passar do tempo, como o mercado 
de trabalho e a sociedade exigiam, houve 
grandes transformações. A UCDB, de 
uma faculdade de ensino, passou para uma 
Instituição com ensino de qualidade e com 
pesquisa, além de atividades extensionistas 
que procuram dar uma resposta aos desa-
fios das camadas mais carentes da nossa 
sociedade. Então, o grande salto, creio eu, 
foi de qualidade no ensino, na pesquisa 
e na extensão. Aliás, podemos citar aqui 
os programas de Mestrado e Doutorado. 
Hoje, temos cinco Mestrados e três Dou-
torados, com professores qualificados e 
produção expressiva.

JORNAL UCDB: Além de reitor da 
UCDB, o senhor é presidente da 
ANEC e acompanha o trabalho das 
instituições Católicas. No Centro-
Oeste, como o senhor vê o desempe-
nho da UCDB em relação às áreas de 

pesquisa e extensão?
PE. JOSé MARiNONi: O nosso 
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-gradua-
ção, Hemerson Pistori, ressaltou em 
recente artigo os números publica-
dos pelo jornal Folha de S.Paulo, que 
mostrava que a Universidade Católica 
Dom Bosco é a que mais publica arti-
gos científicos com colaboração inter-
nacional no Mato Grosso do Sul, re-
sultado de uma estrutura já muito bem 
consolidada de pesquisa, com mais de 
30 grupos distribuídos.  A UCDB pos-
sui em seus programas de mestrado e 
doutorado uma proporção altíssima 
de docentes com bolsa-produtividade 
do CNPq, quando comparada a outras 
universidades.

JORNAL UCDB: Para os próximos 
anos, em quais aspectos o senhor es-
pera que a instituição evolua?
PE. JOSé MARiNONi: Gostaria que 
a Instituição continuasse nessa busca 
constante pela qualidade, excelência, 
produtividade, mas gostaria que a uni-
versidade se abrisse mais para buscar não 
só formar um profissional competente, 
mas também um cidadão consciente, um 
cristão responsável, conhecedor de seus 
compromissos. Isto é, a universidade 
tem que buscar a formação integral do 
ser humano. É isso que desejo. Para tan-
to, o meu grande desejo é que, cada vez 
mais, vivenciemos o sistema preventivo 

de Dom Bosco alicerçado no tripé — 
razão, religião e amabilidade.

JORNAL UCDB: Qual a avaliação 
que o senhor faz das atividades rea-
lizadas neste ano em alusão aos 50 
anos de presença da UCDB no en-
sino superior?
PE. JOSé MARiNONi: Hoje, se 
colocarmos todas essas atividades rea-
lizadas neste ano, que relembraram os 
50 anos de presença na educação su-
perior, se juntarmos todos esses mo-
mentos, é claro que ficaremos muito, 
muito satisfeitos. Não foram só ações, 
mas os próprios cursos, como Letras 
e Pedagogia, relembraram essa data 
e, para os acadêmicos, isso é impor-
tante, porque 50 anos não são 50 dias, 
são uma vida. O importante é que a 
gente tenha lembrado e valorizado 
aquelas pessoas, salesianos e leigos, 
professores, ex-alunos, funcionários, 
que ao longo desses anos ajudaram a 
tornar esta Instituição tão respeitada 
e valorizada como nós vemos que é. 
Celebrar 50 anos significa prestar uma 
homenagem, recordar e também nos 
mostrar que é preciso planejar. Aqui 
aproveito para dizer que a reelabora-
ção da Carta de Navegação é um dos 
maiores contributos e realizações para 
que a UCDB faça sua autocrítica e se 
projete para os próximos anos, melho-
rando cada vez mais. 
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50 anos 

UCDB homenageia personalidades
Evento em comemoração ao cinquentenário da Instituição contou com a presença de dezenas de autoridades
  JAKSON PEREIRA /SILVIA TADA

Pe. Afonso de Castro - 
terceiro Chanceler da UCDB

Pe. Lauro Takaki Shinohara - 
atual Chanceler da UCDB

Ueze Zahran Almir Sater
Delcídio do Amaral - 

Senador da República por MS
André Puccinelli - 
Governador de MS

Nelson Trad Filho - 
Prefeito de Campo Grande

Coronel Ociel Ortiz Elias

Dom Dimas Lara Barbosa - 
Arcebispo Metropolitano de 

Campo Grande

Dom Vitório Pavanello - 
Bispo Emérito

Dom Eduardo Pinheiro da 
Silva - Bispo Auxiliar de 

Campo Grande

Pe. Osmar Bezutte, repre-
sentando Pe. João Bosco 

Monteiro Maciel - primeiro 
Chanceler da UCDB

Pe. Edmilson Tadeu, repre-
sentando Pe. Josef  Winkler - 
segundo Chanceler da UCDB

Uma emocionante solenidade 
realizada pela Universidade 
Católica Dom marcou as co-

memorações pelos 50 anos de presen-
ça salesiana na educação superior de 
Mato Grosso do Sul. Durante o even-
to, que contou com centenas de con-
vidados, a Instituição fez homenagens 
a diversas personalidades religiosas, 
civis, militares e políticas que fizeram 
e fazem parte da história da institui-
ção, além de egressos representando 
os milhares de profissionais formados 
pela Católica. Para o encerramento, a 
UCDB proporcionou aos presentes 
um show com o cantor Almir Sater, 
um dos homenageados na noite festi-
va.

"A UCDB sempre esteve na van-
guarda, buscando ver as verdadeiras 
vocações e necessidades do Estado, 
desenvolvendo-se junto com a cida-
de e com Mato Grosso uno e depois, 
Mato Grosso do Sul, por isso essa ho-
menagem é uma maneira de reconhe-
cer e prestigiar au-
toridades e pessoas 
que representam seg-
mentos que sempre 
ajudaram a UCDB e 
a sociedade", comen-
tou o Reitor.

O Pe. Marinoni 

completou sua fala destacando todos 
que ajudaram a UCDB a se transfor-
mar na melhor instituição de ensino 
superior particular do Estado. "Nesta 
data festiva, quero render, em nome 
dos Pró-Reitores e em meu nome, uma 
homenagem não só aos salesianos que 
lançaram a semente do ensino superior 

no Estado, mas também aos salesianos 
e leigos que com sua vida contribuíram 
para consolidação da UCDB. A Insti-
tuição traduz o esforço, a dedicação, 
a visão estratégica e de futuro de pes-
soas que ajudaram a fazer da UCDB 
uma instituição de referência em Mato 
Grosso do Sul e no Centro-Oeste. São 

mais de 60 mil profissionais formados, 
que contribuíram e contribuem para a 
geração de renda e desenvolvimento 
da sociedade".

O Governador do Estado, André 
Puccinelli, falou em nome dos home-
nageados. “Graças à UCDB se for-
jaram aqui os recursos humanos que 
antes iam para outros Estados estudar, 
para depois retornar para suas famílias. 
Viva Mato Grosso do Sul e a UCDB 
pela qualidade da gente que é formada 
aqui", disse o Governador.

Também homenageado, o prefeito 
de Campo Grande, Nelson Trad Filho, 
expôs a satisfação pela honraria. "É 
uma alegria, uma satisfação participar 
de um momento ímpar como este, 
quando a UCDB completa 50 anos. A 
UCDB tem um padrão de qualidade 
muito grande. Às vezes me pergun-
to o que seria da nossa cidade sem a 
UCDB. Como ex-aluno do Colégio 
Dom Bosco, fico lisonjeado pela lem-
brança e homenagem recebida hoje", 
avaliou.

Padre José Marinoni faz entrega da homenagem ao cantor Almir Sater
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General Antonio Maxuel 
Eufrásio, representando o 
General  João Francisco 

Ferreira

Coronel Aviador John 
Kennedy Greiffo da Justa 

Menescal

Desembargador Josué de 
Oliveira

Pe. Guillermo Morales 
Velazquez

Sonia Oshiro

Renato da Rocha Ferreira

Joana Maria Matos Machado Eva Maria Luiz Ferreira Vander Luiz dos Santos Loubet 
- Deputado Federal de MS

Pedro Cesar Kemp Gonçalves 
- Deputado Estadual de MS

Paulo Francisco Coimbra 
Pedra - Vereador

Bruna Beatriz Benites Soares Américo Ferreira Calheiros 
- Presidente da Fundação de 

Cultura de MS

Heitor Romero Marques Teodorico Fernandes 
da Silva

Teodomiro Fernandes 
da Silva

Mariluce Bittar Ivette Angela Lemes Jarecil Pereira de Oliveira

Pe. Jair Marques de Araújo Pe. Luigi Favero Pe. Luilton Sebastião L. 
Pouso

Ir. Raffaele Lochi Dom Segismundo Martinez 
Alvarez

Pe. Gildásio Mendes dos 
Santos

Desembargador Marcio 
Vasques Thibau de Almeida

Renato Toniasso - 
Juiz Federal, Justiça Federal 

de MS

Pe. Wilson Pereira, repre-
sentando o Pe. Antonino 

Pennisi

Pe. Arlindo Pereira de Lima Pe. Giulio Boffi Pe. Giuseppe Crevacore

Coronel Guilherme Gonçal-
ves, representando Coronel 
Carlos Alberto David dos 

Santos

Edgar Paulo Marcon - 
Superintendente Regional da 

Polícia Federal de MS

Humberto de Matos Brittes -
Procurador Geral de Justiça 
do Ministério Público de MS 

Desembargador Claudionor 
Abss Duarte, representando 

o Desembargador Hilde-
brando Coelho Neto
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NOVIDADE

Católica oferece 
Doutorado em 
Psicologia
Pioneira na área, UCDB inicia aulas em 2013

SILVIA TADA

No ano em que a profissão de 
psicólogo completa 50 anos 
de regulamentação no Brasil, 

a Universidade Católica Dom Bos-
co inova, mais uma vez, e tem apro-
vado o Programa de Doutorado em 
Psicologia. A instituição já havia sido 
a primeira de Mato Grosso do Sul a 
oferecer os cursos de graduação e de 
pós-graduação stricto sensu na área, em 
1975 e 1997, respectivamente.

A aprovação do Doutorado acon-
teceu em outubro deste ano pela Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
que o recomendou com nota 4. A con-
centração será Psicologia da Saúde, e 
o início das aulas está previsto para 
2013. Atualmente são oito professores 
atuando no Mestrado, e serão outros 
12 no Doutorado em Psicologia. Des-
ses docentes, cinco têm bolsa produti-
vidade de pesquisa do CNPq.

A coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia, Dra. 
Sonia Grubits, ressaltou a  tradição 
e pioneirismo da UCDB nas áreas de 
Educação e Humanas, de modo geral. 
“Temos uma atuação muito forte jun-
to a diferentes populações da região 
como grupos indígenas, sem terra, 
habitantes do Pantanal, trabalhadores 
das áreas rurais, e isso tem conferido 
destaque especial ao nosso trabalho e 
nossas pesquisas, que são referência 
nacional e internacional”.

Outro ponto de destaque refere-

se às parcerias e convênios firmados 
com outras instituições. De acordo 
com Sonia Grubits, no plano nacional 
há pesquisas e publicações com a Fio-
cruz /Claves, Escola Paulista de Me-
dicina, diferentes grupos de pesquisa 
da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Psicologia, en-
tre outros. Na área internacional, há 
cooperação com a Universidade de 
Limoges (França), Centro de Investi-
gação  em Alimentação e Desenvol-
vimento Humano da Universidade de 

Sonora (México), Universidad de San 
Buenaventura, de Bogotá (Colômbia) 
e o Curso de Doctorado em Psico-
logia de la Universidad de San Bue-
naventura, de Medellín (Colômbia) e 
Universidade de Berlim (Alemanha). 

Novo Programa da Católica inicia atividades a partir do próximo ano

“Para os alunos, temos propostas de 
intercâmbio, doutorado sanduíche, 
participação em eventos, acompanha-
mento dos professores pesquisadores 
em seus projetos”, complementou a 
coordenadora.

  LARISSA RACHEL

A graduação em Psicologia tem 
como uma de suas etapas o estágio 
obrigatório. Na Universidade Católi-
ca Dom Bosco (UCDB), essa prática 
é garantida por meio de convênios 
com diversas instituições como esco-
las, hospitais, projetos sociais, ONGs, 
empresas e órgãos públicos. 

“Temos visto a ampliação do nú-
mero de instituições que querem ser 
nossas parceiras e querem nossos aca-
dêmicos”, disse a coordenadora Eveli 
Vasconcelos. 

A ênfase do estágio está na Ava-
liação Psicológica e na Psicologia 

e Saúde na Contemporaneidade. Só 
neste semestre, mais de 35 institui-
ções oportunizaram aos acadêmicos 
essa vivência prática. São instituições 
parceiras de nosso curso, a exemplo 
do Tribunal Regional do Trabalho da 
24ª Região (TRT-MS), onde eles fazem 
diagnóstico da saúde mental dos tra-
balhadores, e da Associação dos Ami-
gos das Crianças com Câncer (AACC). 
Outra significativa parceria é com o 
Poder Judiciário estadual, pelo qual os 
acadêmicos realizam visitas domicilia-
res e institucionais, prestam auxílio no 
atendimento psicoterápico individual, 
além de oferecerem orientação e acon-
selhamento.  

Eveli enfatiza que o curso ofere-
ce um leque de opções para atuação. 
“A Psicologia possibilita a promoção 
da saúde em qualquer lugar, de forma 
que nossa atuação não é só clínica.”

Em 2012, acadêmicos e profissio-
nais comemoraram os 50 anos da Psi-
cologia no Brasil, com várias soleni-
dades relembrando a regulamentação 
da profissão, entre elas o 8º Simpósio 
de Psicanálise, promovido pela Socie-
dade Psicanalítica de Mato Grosso do 
Sul (SPMS) e realizado na Católica. 
Outro evento, organizado pelo Con-
selho Regional de Psicologia - 14ª Re-
gião, homenageou personalidades da 
área, dentre as quais a coordenadora 
Eveli Vasconcelos, a coordenadora do 
Programa de Mestrado e Doutorado 
em Psicologia da Católica, Sônia Gru-
bits, além do ex-aluno da FUCMT, 
José Ricardo Nunes da Cunha. 

GRADUAÇÃO

Acadêmicos conquistam espaço para 
estágio em diversas instituições

Maria Caroline Palieraqui
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CONQUISTAS

Atletas se destacam nos JUBs
UCDB teve bom desempenho em modalidades como basquete, vôlei, futsal e uma medalha de ouro no judô

  JAKSON PEREIRA

Equipe de vôlei masculino conquistou o acesso a segunda divisão para 2013

Jakson Pereira

A Universidade Católica Dom 
Bosco mais uma vez foi um 
dos destaques das Olimpíadas 

Universitárias (JUBs), disputadas em 
Foz do Iguaçu (PR). A Católica termi-
nou com a medalha de prata no bas-
quete feminino da primeira divisão; 
bronze no futsal masculino da segun-
da divisão; e ouro no vôlei masculino 
da terceira divisão.

Na melhor campanha do Esta-
do no JUBs, o basquete feminino da 
UCDB esteve bem próximo de con-
quistar o título da primeira divisão, 
mas, na decisão da elite, enfrentou as 
paulistas da Unip, a qual conta com jo-
gadoras da seleção brasileira, e acabou 
superada na decisão por 64 a 40. 

Os resultados mantêm Mato Gros-
so do Sul na elite do basquete feminino, 
assim como o vôlei feminino, que con-

seguiu se manter na elite. Já na segunda 
divisão, o time de basquete masculino 
segue com a companhia do futsal mas-
culino e agora também do vôlei mas-

culino, que, antes de viajar para disputa 
das Olimpíadas Universitárias, conquis-
tou o título da Copa Pantanal ao derro-
tar a Uniderp por 3 sets a 1.

Nas modalidades individuais, o 
principal destaque de Mato Grosso do 
Sul foi o acadêmico do curso de Edu-
cação Física da UCDB, Gerson Pe-
reira Jr, que foi campeão na categoria 
-100kg. Na disputa da medalha de ouro, 
o atleta derrotou o atual vice-campeão 
brasileiro, o carioca Alessandro Merly, 
melhorando seu desempenho em rela-
ção ao JUBs do ano passado, quando 
foi medalha de bronze.

“Fico feliz pelo resultado e pelo 
desempenho, pois venci as três primei-
ras lutas por ippon e sabia que a final 
seria o combate mais difícil. Nunca 
havíamos nos enfrentado, mas a gen-
te já se conhecia. Foi uma luta mais 
tática, mais amarrada. O cara é muito 
experiente, então eu tinha que tomar 
cuidado. No meio para o fim da luta, 
consegui encaixar um ouchi-gari e se-
gurei o resultado”, disse Gerson, logo 
após a luta. 

O astronauta brasileiro Marcos 
Pontes foi um dos palestrantes do IX 
Encontro de Mecânica, Eletrônica, 
Computação, Controle e Automação 
(MECCA) da Universidade Católica 
Dom Bosco, realizado dias 25 e 26 
de outubro. Em conversa com aca-
dêmicos, alunos do Ensino Médio 
e profissionais da área, ele compar-
tilhou a experiência de uma missão 
aeroespacial e abordou a importância 
da educação.

A palestra foi viabilizada em par-
ceria com o Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso do Sul (E-Tec IFMS). 

Além de ser engenheiro, aviador e 

um dos quatro embaixadores no mun-
do da Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial 
(Unido), Marcos Pontes atualmente 
se dedica ao Projeto Ecocidade em 
Roraima. No projeto, Boa Vista será 
adaptada a uma nova concepção de 
cidade, com qualidade de vida e desen-
volvimento sustentável.

A divulgação dos seus três livros 
também foi um dos destaques, “esperei 
cinco anos para escrever o livro Mis-
são Cumprida, pois tive o pré, o duran-
te e o depois da missão, mas só tive a 
sensação de missão cumprida quando 
o primeiro exemplar estava em minhas 
mãos”, contou durante a palestra. As 
obras já se encontram em livraria e são 

intituladas: Missão Cumprida, O Me-
nino do Espaço e É Possível.

PROGRAMAçãO DO MECCA
O IX MECCA também proporcio-

nou palestras, visitas e minicursos aos 
acadêmicos, com temas como Con-
fecção de Placas de Circuito Impresso 
(PCI), Circuito Integrado de Alta Veloci-
dade (VHDL), Software IronCad, Plata-
forma Arduino, Programa Elipse Scada, 
Software Matrix Laboratory (MATLAB) 
e Sistema Operacional Linux. 

Já nas palestras, os assuntos abor-
dados foram Bioengenharia, Certifi-
cação Java e Introdução em Andoid e 
Sistema Operacional Móvel da Apple 
(iOS), Desenvolvimento de Aplicati-
vos para Smartphone, Conselho Re-
gional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (Crea-MS), NR 10 - Ins-
talações e Serviços em Eletricidade e 
Resolução Nº1010.

ENGENHARIAS

Primeiro astronauta brasileiro 
participa de evento acadêmico

SILVIA TADA

Marcos Pontes apresentou seu livro

Michelle Akamine
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Ano da fé 
e a nossa Universidade

O Papa Bento XVI lançou um 
convite a toda a Igreja para celebrar 
o Ano da Fé. As celebrações tive-
ram início na comemoração dos 50 

anos da abertura do grande 
Concílio Vaticano II, que 

teve a sua aula inau-
gural no dia 11 de 
outubro de 1962. 

O Concílio Vaticano II 
teve como finalidade pro-
mover o desenvolvimento 

da fé católica, realizar uma 
renovação moral da vida cris-

tã dos fiéis, adaptar a disciplina 
da Igreja às necessidades dos 

tempos atuais, proporcionar 
uma abertura dialogante 

com o mundo atual, 
atualizando a vida da 

Igreja sem definir 
qualquer dogma, 

inclusive utili-
zando uma 

nova lin-
g u a g e m 
c o n c i -
l iadora 
diante 
d e 
p r o -
b l e -
m a s 
anti-

gos e 
atuais.  

 N a 
e s t e i r a 

das cele-
brações do 

c inquentená-
rio do Concílio 
Vaticano II, o 
Papa Bento 
XVI lançou 
a celebração 
do Ano da Fé 
para convidar 

o Povo de Deus a se unir a toda a 
Igreja neste tempo de graça espiri-
tual que o Senhor nos oferece, a fim 
de comemorar o dom precioso da 
fé.

Esse Ano da Fé teve início em 11 
de Outubro de 2012, no cinquente-
nário da abertura do Concílio Vati-
cano II, e terminará na Solenidade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei 
do Universo, em 24 de Novembro 
de 2013. 

O convite do Papa para a ce-
lebração do Ano da Fé tem como 
motivação o fato de que a crise de 
fé atingiu a muitas pessoas. Por isso 
a Igreja, povo de Deus em marcha, 
tem a necessidade de “redescobrir 
o caminho da fé para fazer brilhar, 
com evidência muito maior, a ale-
gria e o entusiasmo do renovado 
encontro com Cristo” (Porta Fidei, 
1-2).

A Congregação para a Educa-
ção Católica, em resposta ao convi-
te do Papa, também está lançando 
um convite a todas as universidades 
católicas para redescobrir o dom da 
fé, como uma luz do Espírito Santo 
que nos permite perscrutar as pro-
fundezas de Deus (cfr. 1 Cor 2, 10 
s). Essa fé, vemo-la com a nossa ra-
zão e pode entrar em diálogo com 
as disciplinas acadêmicas. É nesse 
contexto que se coloca a missão das 
universidades católicas. 

Esse convite é expresso de uma 
maneira bem direta também a to-
dos nós. Para a Congregação para a 
Educação Católica, as ciências ecle-
siásticas nasceram da fé que pro-
cura dar razões (cfr. 1 Pd 3,15); as 
universidades católicas nasceram de 
uma fé que busca encontrar a razão 
em todas as suas formas.  

A Constituição Apostólica Ex 
Corde Ecclesiae, carta magna das uni-
versidades católicas, escrita após o 

Concílio Vaticano II, afirma que 
“a Universidade Católica deve 
empenhar-se, mais especificamen-
te, no diálogo entre fé e razão, de 
modo a poder ver-se mais profun-
damente como fé e razão se en-
contram na única verdade” (n. 17). 

Assim, a fé não deve ser redu-
zida a um simples humanismo ou 
a um mero apelo aos valores. “A 
fé é a resposta do homem a Deus, 
que a ele Se revela e Se oferece, 
resposta que, ao mesmo tempo, 
traz uma luz superabundante ao 
homem que busca o sentido úl-
timo da sua vida” (Catecismo da 
Igreja Católica, n. 26). 

Hoje, o ensino superior e a in-
vestigação são ameaçados pelo uti-
litarismo de interesses, pela lógica 
do mercado, mas também pela an-
siedade diante do futuro. No en-
tanto existem sinais evidentes de 
esperança. A fé confiante permite 
purificar as nossas vidas e iluminar 
o caminho a percorrer.

Acreditamos que todos nós, 
professores, acadêmicos e pessoal 
administrativo, poderemos reali-
zar iniciativas particulares neste 
Ano da Fé, de modo que esta seja 
proclamada e entre em diálogo 
com a razão. 

Desse modo, desejamos que 
neste Ano da Fé seja realmente 
acolhido o ensinamento do Con-
cílio Vaticano II e do Catecismo 
da Igreja Católica, como meios 
privilegiados para chegar a todos 
os que frequentam a nossa univer-
sidade.

Padre Pedro Pereira Borges
Pró-Reitor de Pastoral da 

UCDB
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tando as particularidades da cultura e do ambiente.

TíTULO: PSiCOPATO-
LOGiA DA iNFâNCiA 
E DA ADOLESCêNCiA 
PARA PAiS E EDUCA-
DORES
 
Autores: José Carlos Souza 
e Neomar Souza

 O objetivo principal deste livro é alertar pais e 
educadores sobre a necessidade do diagnóstico 
e tratamento precoces dos transtornos mentais 
da infância e adolescência, tendo, assim, um ca-
ráter preventivo e de utilidade pública, que, evi-
dentemente, não substitui a avaliação e nem os 
procedimentos realizados pelos profissionais es-
pecializados.
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CONECTE-SE EVENTOS Para divulgar os resultados dos 
trabalhos de iniciação científica 

desenvolvidos no período de 
agosto/2011 a julho/2012 na 

Universidade Católica Dom Bos-
co, promover o processo de ava-
liação institucional dos trabalhos 
de iniciação científica, fortalecer 

a formação dos acadêmicos de 
graduação e promover o inter-

câmbio científico , será realizado 
o XVI Encontro de Iniciação 

Científica da UCDB. O evento 
acontece dias 22 e 23 de novem-

bro, no anfiteatro do bloco B, 
das 19h às 22h.  Mais Informa-

ções: (67) 3312-3615.

O XI Congresso Internacional do Leite será 
realizado de 21 a 23 de novembro, no Atlanta 
Music Hall, em Goiânia (GO). Esta é a terceira 
edição do evento que é realizado na capital goia-
na. Discutir a sustentabilidade e competitividade 
da atividade leiteira no Brasil, visando ao au-
mento da lucratividade no setor e à elaboração 
de uma agenda de políticas públicas para o for-
talecimento do agronegócio do leite no Brasil é 
o objetivo do congresso, voltado para técnicos, 
pesquisadores, produtores e estudantes. Mais 
informações: http://www.cnpgl.embrapa.br/
congresso2012/

XVI ENCONTRO 
DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 
DA UCDB

XI CONGRESSO 
INTERNACIONAL 

DO LEITE 

CURSO DE 
FORMAÇÃO 

DE ÁRBITROS 
DE GINÁSTICA 

RÍTMICA E CURSO 
TÉCNICO DE 

FUTEBOL

A Universidade Católica Dom Bosco sedia 
de 22 a 25 de novembro o Curso de For-
mação de Árbitros de Ginástica Rítmica. 
A iniciativa visa formar novos integrantes 
da arbitragem devido ao crescimento do 
esporte e das competições no Estado. A 
capacitação será no Multimídia II, das 7h30 
às 22h30. Em seguida, dias 23 e 24, acadê-
micos e profissionais podem participar do 
Curso Técnico de Futebol, no anfiteatro do 
bloco A, das 8h às 17h. Mais informações 
sobre os dois cursos podem ser obtidas 
pelos telefones 3312-3464 / 3312-3875 ou 
e-mail ef@ucdb.br

www.memoriadapropa-
gan da.org.br

Boas histórias merecem ser contadas 
em detalhes. A Associação Nacional Me-

mória da Propaganda teve início no final 
dos anos 80, mais precisamente em 1989, 
quando a publicitária Áurea Helena W. Sil-
veira, resolveu doar o seu acervo de revis-
tas e curiosidades sobre propaganda. Atu-
almente são mais de 50 mil comerciais, a 
Memória Nacional da Propaganda tem em 
seu acervo uma das mais ricas bibliotecas, 
um centro de documentação, uma video-
teca, jingles, materiais de merchandising 
e comerciais internacionais doados pela 
Promocine e por agências multinacionais 
como J.W.Thompson, McCann Ericksson 
e outras. 

www.educacional.com.br
Com o intuito de encorajar e disseminar o 
uso de tecnologias inovadoras, possibilitar 
a criação de novos relacionamentos nas 
escolas, instigar a aprendizagem e levar in-
formações atuais a todos os que participam 
da vida escolar, o Grupo Positivo lançou o 
projeto do Portal Educacional. Um ambien-
te de conhecimento, ensino e aprendizagem 
informações organizadas e avaliadas sobre 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, além de recursos de admi-
nistração escolar, comunicação entre usuá-
rios, assessorias, artigos, atualidades, entre 
outros, ao qual sua escola pode associar-se, 
tornando-se parceira no projeto. São cen-
tenas de pessoas produzindo educação dia 
após dia.

DICAS DE LIVROS

TíTULO: O PANTANAL: 
DESENhOS E hiSTó-
RiAS DAS CRiANçAS
Autores: Michelle Honorato 
Arantes, Sonia Grubits e He-
loisa Bruna Grubits Freire

 Na obra, a busca pela constru-
ção da identidade das crianças 

analisadas por meio de desenhos revelou aspectos 
pessoais, ambientais e culturais marcantes.
A utilização da pesquisa etnográfica e a observação 
participante foram de extrema importância para se 
compreender, na medida do possível, o universo das 
crianças pantaneiras, suas representações e suas vidas. 
As entrevistas com pais e professores e as conversas 
espontâneas com o povo pantaneiro contribuíram 
para que a análise fosse realizada com cuidado, respei-

Entre os dias 15 e 18 de novembro 
de 2012, na Universidade Federal 
de Lavras (UFLA), em Minas Ge-
rais, será realizado o II Encontro 
Mineiro de Engenharia Agrícola 
e Engenharia Ambiental, com o 

tema: “Construindo um futuro sus-
tentável”. O objetivo é realizar o 

encontro e interação dos estudan-
tes, além de destacar a importância 
dos profissionais de engenharia no 

futuro do Brasil e debater sobre 
os métodos sustentáveis na futu-
ra profissão. As inscrições e mais 

informações podem ser obtidas no 
site http://emeaas2012.com/w/.

II EMEAAS 
CONSTRUINDO 
UM FUTURO 
SUSTENTÁVEL

O Simpósio Hipertexto e Tecnologias 
na Educação chega à sua quarta edição 
renovando seu principal objetivo de ser 

um fórum aberto a apresentações de 
trabalhos acadêmicos e discussões de 

ações pedagógicas implementadas com 
o suporte das novas tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDIC). 

Busca-se assim oportunizar o diálogo 
entre pesquisadores da área e professo-

res do ensino fundamental e médio para 
fornecer-lhes subsídios técnico-pedagó-
gicos que possibilitem práticas docentes 
mais eficazes e prazerosas aos estudan-

tes dos diferentes níveis de escolaridade. 
Podem participar professores, pesqui-
sadores, estudantes e profissionais das 
áreas de Linguística, Letras, Educação, 

Ciência da Computação, Publicida-
de, Jornalismo, Design, Informática, 

Biologia, História, Filosofia, Psicologia, 
Educação Física, Engenharia, Adminis-
tração, entre outros. Mais informações: 
http://www.hipertexto2012.com.br/o-

evento/sobre-o-simposio/

SIMPÓSIO 
HIPERTEXTO E 
TECNOLOGIAS 
NA EDUCAÇÃO
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Laura Meozzi nasceu em 
Florença, Itália, no dia 5 
de janeiro de 1874, de 

Alexandre e Ângela Mazzoni, 

família rica, de origem no-
bre. Logo se transferiram 
para Roma, onde o pai foi 
funcionário do Ministério 
da Fazenda.

Laura fez seus estudos 
com as Irmãs Dorotéias, 
em seguida frequentou al-
guns cursos de medicina. 
Seu diretor espiritual era um 
salesiano que, convidando-a 
a responder ao chamado de 
Deus, a ajudou a deixar as 
riquezas e o bem-estar para 
servir a Jesus nas meninas 
mais pobres.

Depois de passar muitas 
noites em oração, Laura tor-
nou-se Filha de Maria Auxi-
liadora em 1898. Até 1921, 
por mais de vinte anos, 

trabalharia na Itália, de modo 
particular na Sicília, quando foi 
escolhida como responsável pe-
las primeiras Irmãs missionárias 

enviadas à Polônia.
Em todos esses anos iria se 

delineando a característica parti-
cular de Ir. Laura: a maternidade. 
Era dotada de uma doçura deri-
vada da amabilidade salesiana e 
da simplicidade de Mornese que, 
como Madre Mazzarello, faria as 
crianças polonesas a chamarem 
de mateczcka: mãe.

Em 1922, Ir. Laura pôs-se 
em viagem junto com outras 
cinco Irmãs para Rozanystok a 
fim de fundar uma casa para os 
órfãos da guerra. As irmãs orga-
nizaram a casa, que logo ficou 
cheia com 80 meninos e meni-
nas muito pobres e sem qual-
quer disciplina. Ela os transfor-
mou numa grande família. O 
mais desafortunado deles teria 
dito: “Eu tinha uma grave do-
ença intestinal, mãe Laura to-
mou conta de mim como se eu 
fosse seu filho. Ela se interessa-

LAURA MEOZZI
1874 - 1951

va como se fosse mãe de todos, 
mas tinha um cuidado especial 
para com os deficientes mentais 
e os mais necessitados”. O ins-
petor governamental ficou tão 
impressionado que disse às ir-
mãs: “Mandaremos outros 200 
órfãos”.

O Governo e as famílias no-
bres ofereciam as estruturas, e as 
Filhas de Maria Auxiliadora se 
multiplicavam, abençoadas por 
Deus, abrindo o noviciado e as 
novas casas para crianças po-
bres. De 1922 a 1940, Ir. Laura 
foi diretora, em seguida, inspeto-
ra, quando abriu 9 obras e for-
mou 110 novas irmãs.

Durante a Segunda Guer-
ra Mundial, foi convidada pelo 
cônsul a voltar para a Itália, mas 
permaneceu na Polônia. Foi mo-
rar num orfanato no bosque de 
Sakiszki, vestida de camponesa. 
Animava a vida das irmãs da Po-

lônia com cartas clandestinas, 
muito parecidas com as de Ma-
dre Mazzarello.

No fim da guerra, definidas 
as novas fronteiras da Polônia, 
as irmãs e 104 meninos tiveram 
que sair de Wilno, num trem 
especial, para voltar para a nova 
Polônia. Entre eles, porém, es-
condidos, havia meninos não 
autorizados e partisans com suas 
famílias. Ir. Laura correu o risco 
de ser fuzilada; rezou intensa-
mente a Nossa Senhora e viu-
se livre desse perigo. 

Ir. Laura deu novamen-
te vida a 12 casas. Renasceu 
o noviciado, por toda a parte 
voltaram a pujança, a alegria, o 
sorriso. Mas ela se sentia sem-
pre mais cansada. Assistida pe-
las irmãs e acompanhada pelas 
orações de todos, morreu no 
dia 30 de agosto de 1951, em 
Pogrzebien (Polônia).

JOSÉ QUADRIO
1921 - 1963

José Quadrio nasceu 
em Vervio, na província 
de Sondrio, Itália, no dia 
28 de novembro de 1921, 
de Agostinho e Jacomina 
Roubustelli, uma família 
camponesa, rica de vida 
cristã.

A graça de Deus 
tinha tomado conta 
do seu coração desde 
criança, a ponto de, 
aos 8 anos, já traçar 
para si um regula-
mento de vida que 
terminava com estas 
palavras: “Procurarei 
fazer-me santo”.

Lendo a Vida de 
Dom Bosco que lhe foi 
emprestada pelo pá-
roco, sentiu que a Fa-

mília Salesiana seria sua 
família. Em 1933, entrou 
para o Instituto Missio-

nário de Ivrea, fazendo-se 
notar pela inteligência, mas 
particularmente pela bon-
dade.

Em 1937, tornou-se sale-
siano, sendo logo escolhido 
para frequentar a faculdade 
de filosofia na prestigiosa 
Universidade Gregoriana de 

Roma, obtendo nota máxi-
ma na licenciatura. Assim, 
com apenas 20 anos, co-
meçou a lecionar filosofia, 
de forma clara e profunda, 
para os clérigos estudantes 
em Foglizzo.

Em 1934, iniciou, sempre 
na Gregoriana, os cursos de 
teologia, morando na comu-
nidade salesiana do Sagrado 
Coração da casa inspetorial 
de Roma. José era salesiano 
e imitava o estudante João 
Bosco: dedicava todo o seu 
tempo livre ao cuidado dos 
sciucià, os órfãos da Segunda 
Guerra Mundial. Sua inte-
rioridade e sua amabilidade 
salesiana foram crescendo 
e se manifestando sempre 
mais.

Em 1946, em solene dis-
puta teológica na presença de 
nove cardeais e também do 
futuro Paulo VI, defendeu a 

definibilidade dogmática da 
Assunção de Maria aos céus. 
Conseguiu em êxito que o 
tornou famoso na Igreja e na 
Consagração. Pio XII levaria 
em conta também seus estu-
dos para definir esse dogma 
de fé em 1950.

Os sucessos no estudo 
e a superioridade intelectu-
al não diminuíram sua jo-
vialidade humilde e sempre 
pronta ao serviço, isenta de 
qualquer manifestação de 
orgulho.

Ordenado sacerdote em 
1947, laureou-se em teologia 
em 1949. No mesmo ano, 
começou o magistério teoló-
gico no Estudantado Teoló-
gico de Turim. Claro e incisi-
vo, deixou marcas profundas 
nos seus numerosos alunos 
no Pontifício Ateneu Salesia-
no. Sua união com Deus le-
vou-o a alcançar os cumes da 

mística. Dele se diria que, 
quando subia à cátedra, seu 
ensinamento era tão inten-
so e profundo, que parecia 
que a teologia ardesse. Em 
1954 foi nomeado decano 
da faculdade de teologia.

Em 1960, manifestou-
se nele um linfogranulo-
ma maligno. Plenamente 
consciente, continuou, até 
que pôde, o magistério e a 
participação na vida comu-
nitária. Também no hospi-
tal demonstrou o calor da 
sua amabilidade para com 
todos. “O grande mila-
gre que o Pe. Miguel Rua 
me fez”, escreveu poucos 
meses antes de morrer, “é 
uma paz imerecida e su-
avíssima, que torna esses 
dias de espera prolongada 
os mais belos e felizes da 
minha vida”. Faleceu no 
dia 23 de outubro de 1963.


