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Queridos acadêmicos 
e colaboradores,

Certa vez ouvi dizer que não se 
pode amar o que não se conhece. Tal 
pensamento é um aprendizado, uma 
verdade concreta, muito além de 
uma frase de efeito jogada ao vento. 
Conhecemos bem nossa conta 
bancária e zelamos pelos nossos 
bens, desde uma relíquia da família a 
um animal de estimação, mas difícil 
mesmo é conhecer o outro e nele 
completar a nossa existência; mais 
complicado ainda é amar a Deus, 
a quem não vemos fisicamente. E 
afinal,  muitos perguntam: - Ele 
existe mesmo? Quando um jovem 
faz uma experiência profunda do 
amor de Deus, dá um grande passo 
na construção da própria história, 
passa a conviver com o que era, até 
então, desconhecido e se joga na 
aventura de amar. Deus, que sempre 
bate à porta do coração, finalmente 

Iniciação 
científica é base 
para avanço da 

pesquisa

Hemerson Pistori
Pró-Reitor de Pesquisa 

e Pós-Graduação da UCDB

A produção de conhecimento 
para o avanço da ciência e da 
tecnologia nas universidades 
é fundamental para o 
desenvolvimento de uma 
sociedade capaz de inovar, 
empreender e progredir. 
O embrião desse pilar tão 
importante está na iniciação 
científica: são os primeiros 
passos seguidos pelos futuros 
pesquisadores. É nessa fase 
tão importante que os jovens, 
muitas vezes acadêmicos ainda 
dos primeiros semestres da 
graduação, têm a oportunidade 
de colaborar em projetos maiores 
e desenvolver habilidades 
fundamentais não apenas para o 
cientista mas para qualquer bom 
profissional, como o trabalho 
em equipe, o planejamento, 
a avaliação sistemática de 
resultados, a análise crítica, a 

produção de textos técnicos, 
entre outras.

Na UCDB, a preocupação e 
o cuidado com a manutenção 
e o crescimento da iniciação 
científica é um diferencial 
importante na formação 
acadêmica. Em todas as áreas do 
conhecimento, temos acadêmicos 
envolvidos com pesquisas 
relevantes e com grupos de 
pesquisadores de excelência; 
reconhecidos internacionalmente 
e que dão sustentação aos nossos 
vários cursos de mestrado e 
doutorado.

Um pouco desse trabalho é 
o tema principal abordado nesta 
edição do Jornal UCDB.

A nossa Instituição está 
em constante melhoria, não 
apenas na parte acadêmica 
como também na infraestrutura. 
É com grande satisfação que 

inauguramos, neste mês de 
abril, o novo terminal e a 
recepção da Católica. Nessa 
principal entrada da Católica, 
a comunidade acadêmica será 
mais bem recebida e terá acesso 
a informações e serviços de 
maneira mais confortável. Espero 
que todos aproveitem e cuidem 
do espaço renovado!

Essa edição do Jornal UCDB 
destaca, ainda, trabalhos dos 
cursos de Ciências Contábeis, 
Medicina Veterinária, Engenharia 
Sanitária e Ambiental e 
Psicologia, que trabalham muito 
próximos da sociedade para 
informar, prestar serviço e 
propor soluções para problemas 
locais.

recebe uma chance de entrar. 
Foi o que aconteceu no nosso 

primeiro Retiro Universitário de 
2017, realizado nos dias 24 e 25 
de março. O tema foi baseado 
nas curas de Jesus: “Vai, a tua fé 
te salvou”. Nem sei o que dizer 
daquele momento tão rico de 
espiritualidade, mas sei que agora 
mais jovens podem amar com 
propriedade. As curas virão com o 
tempo, basta  confiar. Nem sempre 
a vida será fácil, mas quando se 
conhece o Deus verdadeiro, se 
pode segui-Lo como Bartimeu 
(Mc 10, 41-52), amá-Lo como 
a pecadora arrependida (Lc 17, 
11-19) e agradecer-Lhe como o 
leproso (Lc 7, 36-50).

Os diversos retiros que 
existem na Igreja são a porta 
de entrada para uma vida de 
engajamento nos grupos juvenis, 
comunidades paroquiais, trabalhos 
sociais e muitos outros serviços 

“Vai, a tua fé te salvou”

“Perto ou longe, penso em vocês. Um só 
é o meu desejo: vê-los felizes no tempo e 

na eternidade.”
Dom Bosco 
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expediente

Pe. João Marcos Araújo Ramos 
Pró-Reitor de Pastoral

pastorais. Aqui na Universidade, 
a espiritualidade já se tornou uma 
prática constante que visa edificar. 
Por amor, os jovens iluminados 
por Deus sentem a necessidade 
de expandir por toda a vida essa 
iluminação.

Já é Pascoa! O amor de Deus 
fez Jesus ressurgir da morte para 
uma vida nova. Se morremos com 
Cristo, com Ele viveremos (Cf. Rm 
6,8). Se é verdade que alguém ama 
porque conhece, Deus nos ama 
sem limites porque nos conhece 
por inteiro. Sabe das nossas forças 
e fraquezas, alegrias e tristezas, 
sabe das curas que precisamos. Se 
confiamos, correspondemos a esse 
amor. Deus nos ama muito porque 
nos conhece muito.

(Mc 10, 42)
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a embarcar e desembarcar passageiros 
no novo espaço e o ponto provisório, 
na passarela entre o terminal e o bloco 
B, foi desativado.

Logo que o visitante chegar, 
encontrará o SeR (Área de 
Relacionamento) da UCDB. 
Colaboradores do local atenderão 
ao público interno e externo com 
informações dos cursos de graduação, 
pós-graduação, processos seletivos, 
entre outros assuntos. 

campus

SILVIA TADA

Acolher bem os visitantes e a 
comunidade acadêmica, em um 
ambiente agradável e acessível. 
Assim será a Universidade 
Católica Dom Bosco após a 
reforma da entrada principal 
da Instituição, na Avenida 
Tamandaré, entregue neste mês 

de abril. Em aproximadamente 
cinco mil metros quadrados, os 
espaços foram readequados e 
modernizados, proporcionando 
acessibilidade e conforto a todos 
que transitam pelo local.

“Temos a satisfação de entregar 
esse novo espaço, que condiz com 
tudo que a UCDB oferece no 
interior do campus, desde o ensino, a 
pesquisa e a extensão, e também com 
tudo que ela representa para Mato 
Grosso do Sul, além da referência 
que possui entre as universidades 
salesianas. É um ambiente que 
acolhe, educa e evangeliza”, destacou 
o Reitor, Pe. Ricardo Carlos.

Grandes pórticos foram 
construídos na fachada, possibilitando 
a cobertura da área do terminal de 
ônibus urbano. Os veículos passaram 

UCDB reinaugura fachada com ambiente mais 
acolhedor e agradável para comunidade acadêmica

Os novos serviços oferecidos 
na área são a UCDB Store, loja 
de produtos oficiais da Católica; 
o Santo Café; e uma unidade da 
lanchonete Subway. No lado oposto, 
o Restaurante Piatto continua a 
oferecer o almoço à comunidade da 
Instituição. No lado externo, a Mais 
Cópias oferece serviços diversos 
e venda de produtos e, ao lado, a 
novidade é o Espaço do Acadêmico, 
equipado com bancos e micro-ondas 

Solenidade no dia 17 inaugurou oficialmente a obra, e acadêmicos já podem usufruir do espaço renovado

Autoridades inauguram oficialmente a nova entrada do campus Tamandaré

para uso dos alunos. 
“Essa modernização fez-se 

necessária para atender melhor a 
todos, em um ambiente agradável, 
bonito e funcional”, destacou o 
Pró-Reitor de Administração, Ir. 
Herivelton Breitenbach.

  
NOVO BLOCO

Do outro lado do campus, 
continuam as obras de construção do 
bloco D, com inauguração prevista 
para o segundo semestre deste ano. 
“O mais interessante, além da 
criação de novas salas de aula para 
a graduação, será a presença dos 
programas de mestrado e doutorado 
nos diversos blocos. Essas mudanças 
vão acontecendo aos poucos, mas a 
previsão é de que sejam concluídas 
em 2018”, complementou o Pró-
Reitor. 

Outra obra concluída aconteceu 
no Biotério, ao lado da Biblioteca 
Pe. Félix Zavattaro. As reformas 
atenderam às normatizações 
legais e também já integram o 
Projeto Pangeia, um ecossistema 
zoobotânico de pesquisa e visitação.
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entrevista

No Brasil já são 448 casos confirmados de febre 
amarela e 144 mortes provocadas pela doença. Os 
dados foram divulgados pelo último boletim epi-
demiológico emitido pelo Ministério da Saúde, em 
março, e expõem um avanço preocupante do vírus. 
Apesar de nenhuma dessas notificações serem em 
Mato Grosso do Sul, e o último registro da doença 
no Estado ter sido em 2015, a região é considerada 
área de risco. Nessa entrevista, a professora do curso 
de Medicina Veterinária da UCDB Dra. Magyda 
Arabia Araji Dahroug explica o porquê e passa 
orientações a respeito da prevenção da doença.

Não há motivo para 
pânico, e sim para 
prevenção

FEBRE AMARELA

Magyda Arabia Araji Dahroug

JORNAL UCDB: Entre os 19 esta-
dos brasileiros considerados pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) 
como regiões de risco em relação à 
febre amarela, está Mato Grosso do 
Sul. Por quê? Se na história do Esta-
do só foram registrados dois casos da 
doença, um em 2010 e outro em 2015?
MAGYDA: Apesar de outros estados, 
como Espírito Santo e Rio de Janeiro, es-
tarem em uma situação mais alarmante,  
Mato Grosso do Sul é considerado área 
de risco por conta da biodiversidade que 
temos,  pois a febre amarela é uma doen-
ça de ciclo silvestre, ou seja, acontece em 
meio aos animais em regiões como Pan-
tanal e Cerrado, por exemplo. Pela proxi-
midade desses animais com os humanos, 
há anos, começou-se a ter a febre ama-
rela do ciclo urbano, o que aumentou a 
possibilidade de contrairmos a doença. 
Além disso, as condições climáticas aqui 
do Estado são favoráveis para o mosqui-
to transmissor já que, na maior parte do 
ano, o clima é quente e úmido. 

JORNAL UCDB: Como a febre ama-
rela é transmitida? O mosquito Aedes 
aegypti, causador do zika vírus, da den-
gue e da febre chikungunya é consi-
derado um vetor? Além dele existem 
outros?
MAGYDA:  O principal vetor da doen-
ça na área urbana é o Aedes aegypti. Vá-
rias pesquisas foram feitas em mosquitos 
para ver se são portadores do vírus e, no 
caso do Aedes, a partir do momento em 
que ele pica um animal ou uma pessoa in-
fectada, o vírus da febre amarela fica em 
um reservatório, e ele pode transmiti-lo 
por toda vida. Como cada mosquito vive 
em média 30 dias, este é um inseto com 
um potencial muito grande em manter o 
agente infeccioso em circulação e, além 
dele, existem outros vetores, que são da 
área silvestre: mosquitos do gênero Hae-
magogus e Sabethes, que picam os primatas 
e possuem outro ciclo independente.

JORNAL UCDB: Qual relação das 
mortes de macacos registradas por 
febre amarela com a probabilidade 
de um humano contrair a doença?
MAGYDA:  Não há comprovação de 
que exista relação entre os macacos in-
fectados com humanos infectados. Pri-
meiro: o vetor que pica o macaco é dife-
rente —  é o silvestre, não o Aedes; além 
disso, o animal morre em pouco tempo, 
antes de se tornar reservatório do vírus. 
Existem algumas espécies, como sagui e 
bugio, que são muitos sensíveis à doença, 
então a morte desses animais serve como 

alerta e nos ajuda a prevenir, pois a febre 
amarela é sazonal. Quando isso acontece, 
sabemos que ela está voltando. Normal-
mente em época de chuva, de dezembro 
a maio, existe maior chance de infecção. 

JORNAL UCDB: A vacina é a me-
lhor forma de prevenção da febre 
amarela? Quantas doses são necessá-
rias para os adultos e como funciona 
no caso das crianças?
MAGYDA: A vacina é o meio mais efi-
caz de proteção individual e existe um 
protocolo do Ministério da Saúde para 
a aplicação. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, as crianças devem 
tomar a primeira dose aos nove meses 
e o reforço aos quatro anos. Se isso for 
cumprido na infância, a proteção con-
tra a doença se mantém pelo resto da 
vida. A partir de cinco anos, basta uma 
única vacinação para conferir proteção 
por toda a vida, não sendo necessário 
o reforço após 10 anos. Caso a pessoa 
tenha perdido a carteirinha de vacina-
ção ou tenha dúvidas se já foi vacinado, 
o recomendado é que vá até o posto 
de saúde e confira o histórico da va-
cinação, pois as informações podem 
estar registradas no sistema. Vale lem-
brar que a vacina é contraindicada para 
mulheres grávidas e puérperas (tiveram 
bebês em até 40 dias). Pessoas acima 
de 60 anos devem procurar orientação 
médica, e cabe ao profissional avaliar 
a relação benefício/risco da vacinação. 
Além disso, medidas de prevenção co-
letivas devem ser aplicadas para com-
bater o vetor Aedes aegypti. Portanto de-
ve-se evitar o acúmulo de água parada 
em recipientes destampados. Para eli-
minar o mosquito adulto, deve-se fazer 
a aplicação de inseticida por meio do 
“fumacê”. Dentre outras medidas está 
o uso de repelentes e mosquiteiros.

JORNAL UCDB: Diante de todos os 
casos da doença registrados no país, 
do número de mortes, como você 
avalia esse cenário? É motivo para 
pânico?
MAGYDA:  É importante ressaltar que 
a febre amarela tem cura. Apesar de não 
combatermos o vírus, podemos ame-
nizar os sintomas da doença até que o 
ciclo se encerre, e a pessoa fique bem. 
Porém, em alguns casos, como acontece 
com a dengue, a doença é mais agressiva. 
Diante desse cenário, eu concluo que não 
há motivo para pânico, e sim para pre-
venção. É preciso buscar informações 
e principalmente imunização, pois sabe-
mos que a vacina é eficaz.

NATALIE MALULEI

“
“
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conecta

NATALIE MALULEI

Duas estufas foram instaladas no 
campus Tamandaré da Universida-
de Católica Dom Bosco, ao lado 
do bloco de Biossaúde, e formam 
um laboratório especializado em 
estudos botânicos. Uma delas é 
composta por um telado agrícola, 
que protege contra pragas e dimi-
nui a incidência de luz em 50%; já 

a outra é a casa de vegetação climati-
zada, que possui paredes feitas com 
duas camadas de plástico, as quais 

formam uma bolha de ar entre si e 
auxiliam no controle da temperatura, 
além de um sistema eletrônico capaz 
de aquecer ou resfriar o ambiente.  

A estrutura foi montada no 
mês de março e vai viabilizar 
pesquisas em diversas áreas do 
conhecimento. Uma delas está 
sendo desenvolvida pela acadêmica 
de Biologia da Católica, Débora 
Puerari, de 20 anos. Ela propõe 
a miniaturização de espécies do 

Cerrado, mais especificamente da 
planta barbatimão (Stryphnodendron 
rotundifolium). “Quando retirar as 
mudas das árvores, preciso deixá-
-las em um lugar sem predadores e 
com clima estável, então as estufas 
vieram pra ajudar muito o meu 
trabalho”, explicou Débora.

Como ferramentas essenciais 
para pesquisas que utilizam plantas, 
tanto o telado agrícola quanto a 
casa de vegetação vão impulsionar 

INGRESSOS

também estudos desenvolvidos 
pelos programas de pós-graduação 
da UCDB. Em Biotecnologia, por 
exemplo, dos 45 projetos desen-
volvidos por alunos do mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, 13 
serão beneficiados. 

Segundo o coordenador do 
programa, Dr. Cristiano Marcelo 
Espinola Carvalho, a estrutura vai 
permitir uma melhora no resultado 
das pesquisas que dependem de 
amostras biológicas obtidas de plan-
tas. “Em cada ambiente, dependen-
do do estresse que a planta sofrer, 
ela expressa  moléculas diferentes. 
Como nós pesquisamos essas molé-
culas, algumas são importantíssimas, 
por isso é necessário manter a planta 
estudada na mesma condição, seja 
térmica ou de exposição”, explicou 
Cristiano.

Beatriz Torres Meneguetti, de 24 
anos, é doutoranda em Biotecno-
logia e enfatizou a importância das 
estufas para os acadêmicos. Recen-
temente ela concluiu o mestrado na 
área, também pela UCDB, e buscou 
no jenipapo um composto proteico 
que pudesse agir contra bactéria 
intestinal. “Colhi o fruto na natureza 
e, no decorrer da pesquisa, não pude 
coletar mais exemplares, pois tinham 
sido expostos a condições diferentes 
do que aquelas que analisei. Agora, 
com as estufas, os alunos não vão 
passar por isso. Elas vão garantir um 
bom material para o estudo, pois vai 
ser cultivado no ambiente próprio 
pra ele”, concluiu.   

Laboratório para pesquisas 
botânicas é instalado

Estrutura é o início da consolidação do Projeto Pangeia - 
primeiro ecossistema zoobotânico de Mato Grosso do Sul

A instalação do telado agrícola 
e da casa de vegetação é o pri-
meiro passo para a consolidação 
do Projeto Pangeia, que consiste 
na formação de um ecossiste-
ma zoobotânico voltado para o 
desenvolvimento de pesquisas 
e, futuramente, também para 
visitação. O espaço vai receber 
este mês uma coleção botânica de 
aproximadamente mil exemplares 
a qual engloba espécies de diver-
sos biomas ao redor do mundo.

A Coleção foi montada pelo res-
ponsável técnico do projeto Pangeia, 
o paisagista e doutor em botânica, 
Eduardo Gomes Gonçalves, e agora 
o acervo vai integrar o local de forma 
permanente. “Hoje, temos esses 
exemplares, mas podemos ter mais de 
três mil. Além de produzir conhe-
cimento, queremos difundi-lo por 
meio da visitação, as plantas vão ser 
expostas em jardins, algo bonito que 
se pareça mais com um museu do 
que com  um laboratório”, explicou 
Eduardo.

O Projeto é único em Mato 

Grosso do Sul. Segundo Eduardo, 
as estufas são a pedra fundamental 
do jardim zoobotânico, que inclui 
espaços de observação e laboratórios. 
A ideia é envolver dezenas de pesqui-
sadores de diversas áreas do conhe-
cimento e impulsionar o desenvol-
vimento do Estado. “Temos vários 
pontos que podem ser aproveitados: 
turismo, difusão de conhecimento e 
produção de novas tecnologias, tanto 
para área agrícola como de medica-
mentos, por exemplo. É uma forma 
de promover a ideia da natureza e da 
economia lado a lado”, finalizou.   

PROJETO PANGEIA

Professor Eduardo 
Gonçalves e acadêmica 
Débora Puerari
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pesquisa

Programas de iniciação científica, 
tecnológica e inovação da UCDB 
contam com 123 projetos

São 401 acadêmicos envolvidos, entre 159 bolsistas e 242 voluntários

A Universidade Católica Dom 
Bosco possui 123 projetos nos 
Programas de Bolsas de Iniciação 
Científica, Tecnológica e Inova-
ção, os chamados Pibic e Pibiti, 
somando 401 alunos envolvidos. 
São 76 bolsistas pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), 
83 bolsistas da UCDB e mais 242 
voluntários, além de bolsas de proje-
tos de professores, via Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento do En-
sino, Ciência e Tecnologia do Estado 
de Mato Grosso do Sul (Fundect), 
Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
e CNPq.

“O programa de iniciação cien-
tífica visa a promover o desenvolvi-
mento da pesquisa na Universidade 
Católica, mediante o encaminha-
mento de alunos de graduação para 
a descoberta científica, convivência 
com o procedimento e a metodolo-

gia adotada em ciência e em tecno-
logia”, explica a coordenadora do 
Pibic/Pibiti, professora Carina Elisei 
de Oliveira.

Carina destaca que as pesquisas 
do programa buscam despertar 
vocação científica e incentivar novos 
talentos entre estudantes de gradu-
ação, contribuindo para reduzir o 
tempo médio de titulação de mestres 
e doutores, além de contribuir para a 
formação científica de recursos hu-
manos que se dedicarão a qualquer 
atividade profissional, entre outros.

“Acredito que, para participar do 
Pibiti, é preciso que o acadêmico te-
nha disciplina, desempenho e muita 
dedicação, possibilitando assim que 
o mesmo venha a realizar as ativida-
des propostas. Diante disso, coope-
rar para o desenvolvimento tecnoló-
gico e inovação me proporcionou o 
incentivo a pesquisar e desenvolver 
uma metodologia para realização do 
projeto, propiciando o ingresso na 

docência”, destaca o acadêmico do 7º 
semestre de Engenharia Mecânica, Ítalo 
Senna Vieira Silva, que integra o progra-
ma de iniciação científica Guincho para 
reabilitação de marcha humana II.

“Fazer parte do projeto de pesquisa 
que hoje é submetido ao plano de tra-
balho, ‘A relação entre a formação de 
professores, os projetos políticos peda-
gógicos e a organização curricular em 
escolas indígenas Guarani e Kaiowá de 
Mato Grosso do Sul’, é uma desco-
berta diária em minha vida acadêmica, 
foi um novo mundo que se abriu”, 
enfatiza a acadêmica do 7º semestre de 
História, Aurieler Jaime de Abreu. 

Para participar, o aluno deve es-
colher uma área de interesse (Ciên-
cias Exatas e Tecnológicas, Ciências 
Sociais Aplicadas e Jurídicas, Ciências 
Sociais e Humanas, Ciências Agrárias), 
um pesquisador que esteja disposto a 
integrá-lo em sua pesquisa e a orientá-
-lo. Mais informações no site da 
Católica (www.ucdb.br).

GILMAR HERNANDES
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pesquisa

Os acadêmicos, que integram o Pibic, levaram o conhecimento das pesquisas 
da engenharias (Mecânica, Elétrica e Controle e Automação) para a 23ª Compe-
tição Nacional Baja Sae Brasil, realizada em março. Integrantes da equipe Javalis 
Baja UCDB usaram o conhecimento para construir um veículo off  road. Eles não 
trouxeram a primeira colocação, mas a experiência para futuras competições. 

“É uma experiência que te faz crescer. Você aprende a trabalhar em equipe 
e enfrenta problemas que, se fosse fora desse ambiente acadêmico, você só iria 
enfrentar no ambiente de trabalho”, explica o bolsista Pibic de Engenharia Mecâ-
nica, Maxuel Lang Matos.

O projeto visa desenvolver equipamen-
tos para auxílio na reabilitação de lesados 
medulares, portadores de Acidente Vascular 
Encefálico (AVE), amputados ou qualquer 
paciente com dificuldade de execução da 
marcha humana, contando com a colabora-
ção de uma clínica fisioterápica particular, 
onde foi construído um guincho semelhante 
a uma ponte rolante industrial, para içamen-
to parcial do paciente, simulando o empuxo 
de andar numa piscina, porém com ajuste 
gradativo deste içamento. 

“O projeto é de grande importância não 
somente para a engenharia, mas também 
para a fisioterapia, que utiliza o guincho para 
a reabilitação da marcha dos pacientes, pro-
porcionando menor esforço físico aos mes-
mos, que, ao invés de utilizar maior esforço 
nas barras paralelas tradicionais, agora são 
içados pelo guincho, levantando parcialmen-
te uma porcentagem de seu peso corporal, 
facilitando, assim, a reabilitação da marcha 
humana”, explica o acadêmico de Engenha-
ria Mecânica, Ítalo Senna Vieira Silva. 

O projeto propicia assessoria às escolas indígenas e às prefeituras municipais para a elaboração 
dos projetos políticos pedagógicos; formação continuada dos gestores educacionais e dos professo-
res indígenas e não indígenas, em especial, nas aldeias envolvidas no projeto; estímulo para professo-
res indígenas realizarem mestrado e doutorado pesquisando a educação escolar indígena do seu povo.  

“É reaprender a ler e produzir novas reflexões, é ver o ‘objeto’ de pesquisa com uma nova visão, a 
visão de pesquisadora, agente participativa da sociedade em que vive. A contribuição do projeto não 
se restringe apenas ao meio acadêmico, mas temos o intuito de que os nossos estudos da Educação 
Escolar Indígena, sobretudo nas comunidades Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul, possam 
auxiliar na construção de uma escola indígena diferenciada, específica, comunitária, bilíngue e inter-
cultural”, explica a acadêmica de História, Aurieler Jaime de Abreu.

A relação entre a formação 
de professores, os projetos 
políticos pedagógicos e a 
organização curricular em 
escolas indígenas Guarani e 
Kaiowá de Mato Grosso do 
Sul (Pibic)

coordenado pelo professor 
Carlos Magno Naglis Vieira

BAJA SAE (Pibic)

coordenado pelo professor 
Dr. Fernando Montanare Barbosa

Guincho para 
reabilitação de 
marcha humana II 
(Pibiti)

 
coordenado pelo 
professor pesquisador 
Naji Rajai
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Assessoramento, Consultoria, 
Perícias, Informações e Pesqui-
sas do Mato Grosso do Sul) para 
tirar dúvidas dos contribuintes. 

Vários acadêmicos de Ciên-
cias Contábeis se propuseram a 
participar, pela primeira vez, do 
programa e, por mais de duas 
horas, formaram um mutirão 
para atender as pessoas que 
chegavam. “Eu achei bem legal, 
porque muitas pessoas não 
sabem o que têm de declarar, 
como, e até mesmo, se precisa 
declarar. Então, essa inciativa da 
Universidade foi muito boa para 
a sociedade, uma ajuda gratuita 
para que o contribuinte possa 
entregar a declaração de forma 
correta”, elogiou a acadêmica do 

Cada vez mais próximos 
da sociedade e do merca-
do de trabalho, acadêmicos 
e professores do curso de 
Ciências Contábeis da Univer-
sidade Católica Dom Bosco 
tiveram a oportunidade de 
auxiliar contribuintes durante 
o período de declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Física 
2017. Em duas ações, realizadas 
em shopping da Capital e pela 
internet, por meio de uma trans-
missão ao vivo, puderam tirar 
dúvidas da população e esclare-
cer informações.

“Esse apoio aos contribuintes 
é fundamental porque, hoje, o 
fato de o programa estar muito 
automatizado, faz com que qual-
quer errinho seja suficiente pra 
pessoa cair na malha fina. Antes 
era mais difícil, pois dependia do 
auditor, mas agora é via siste-
ma, e o computador não deixa 
passar nada. Então é importante 
declarar tanto os gastos como os 
rendimentos de forma correta”, 
alertou o professor Fortunato 
Bennett, do curso de Ciências 
Contábeis.

Fortunato foi um dos pro-
fessores que deu suporte aos 
acadêmicos no Pátio Central 
Shopping, quando os alunos 
participaram do programa De-
clare Certo — ação promovida 
pela Receita Federal em parceria 
com o Sescon/MS (Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis, 

NATALIE MALULEI

5º semestre de Ciências Contá-
beis Thaís da Silva Oliveira, de 
19 anos. 

Segundo a coordenadora do 
curso de Ciências Contábeis, 
Lucélia da Costa Nogueira 
Tashima, além de ajudar as 
pessoas, a iniciativa trouxe 
aos alunos a oportunidade de 
exercitar o que aprenderam na 
sala de aula. Para que pudessem 
atender aos contribuintes com 
segurança, a Instituição criou 
um programa de treinamento: 
“A primeira parte do curso foi 
teórica, os alunos ficaram a par 
das regras referentes à decla-
ração do Imposto de Renda e 
depois puderam colocaram em 
prática os procedimentos no 

programa disponibilizado pela 
Receita Federal. Dessa forma, o 
acadêmico foi treinado para o 
preenchimento da declaração”.

Marcelo Nimer Leite Araújo, 
de 22 anos, está no 5º semes-
tre de Ciências Contábeis e 
teve o primeiro contato com 
a declaração de Imposto de 
Renda  durante o treinamento 
promovido pela Universidade. 
“Já tinha pesquisado a respeito 
do programa de declaração, 
mas esta foi a primeira vez que 
eu mexi no software. Achei o 
sistema bem explicativo e achei 
muito importante auxiliar os 
contribuintes, porque foi uma 
oportunidade de aprender ainda 
mais”, explicou. 

Orientação auxilia contribuintes 
a declarar Imposto de Renda 

Acadêmicos de Ciências 
Contábeis da UCDB 
esclareceram dúvidas por 
meio do Programa 
Declare Certo

graduação
PLANTÃO TIRA-DÚVIDAS 

IRPF ON-LINE

Além da participação dos 
acadêmicos de Ciências Contábeis 
da UCDB no Declare Certo, no dia 
28 de março, o canal da universidade 
no Youtube UCDB Oficial promoveu 
gratuitamente um Plantão tira-
dúvidas sobre a declaração de 
Imposto de Renda com participação 
de dois professores do curso. 

A transmissão foi feita ao vivo e 
a gravação pode ser acessada pelos 
sites www.ucdb.br ou www.youtube.
com/UCDBOficial. Os interessados 
puderam encaminhar perguntas por 
meio de chat e cada questionamento 
foi respondido na hora pelos 
especialistas.
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com a preservação ambiental. 
“Em especial, a ação de sedi-
mentologia quer  demonstrar 
que, mesmo em área urbana, 
há erosão e transporte de 
quantidades consideráveis de 
sedimentos, causando assorea-
mento de nossos corpos hídri-
cos, favorecendo a inundação 
no município, alertando para 
preservação de lotes não ocu-
pados e das Áreas de Proteção 
Permanentes com cobertura e 
proteção do solo”, explica.

“A importância desse traba-
lho é mostrar para a sociedade 
o que acontece com nossos 
rios quando não se tem um 
cuidado com as nascentes e as 
margens, através de análises 
em laboratórios para medir a 
quantidade de sedimentos que 
está sendo carregada pelos rios 
estudados”, enfatiza a acadê-
mica do 9º semestre de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental 
bolsista no projeto, Mônica 
Siqueira Ortiz Dias, que é res-
ponsável por buscar parcerias 

A medição de vazão da 
água, coleta de sedimentos e 
a análise qualitativa da água 
fazem parte da Ação de 
Sedimentologia do Reserva-
tório do Parque das Nações 
Indígenas do projeto de 
extensão Construindo Sabe-
res de Engenharia, que está 

sendo realizado por acadêmi-
cos do curso de Engenharia 
Sanitária e Ambiental da Uni-
versidade Católica Dom Bosco 
(UCDB) e alunos  do curso 
técnico em Meio Ambiente da 
Escola Estadual Hércules May-
mone. A análise da primeira 
etapa deve ser concluída neste 
mês de abril.

Segundo o professor, Gui-
lherme Cavazzana, o objetivo 
é disseminar de forma lúdica, 
a importância das Engenharias 
Sanitária e Ambiental e Civil 
no cotidiano da população, 
bem como criar cidadãos cons-
cientes sobre a importância 
de desenvolverem atividades 
cotidianas preocupando-se 

GILMAR HERNANDES

com escolas e outras institui-
ções para o desenvolvimento 
de atividades que mostrem a 
importância da Hidrossedi-
mentologia para a população, 
e também responsável pelas 
análises desenvolvidas após 
as medições de vazão, pelos 
voluntários do projeto e pelas 
ações realizadas ao longo do 
ciclo de extensão.

O professor ressalta que o 
projeto possibilitará estimar a taxa 
de sedimento que se está aportan-
do ao reservatório,  cujos dados 
serão repassados ao Instituto do 
Meio Ambiente (Imasul) e Gerên-
cia de Unidades de Conservação 
(GUC). “Esse projeto, por ser 
multidisciplinar, leva à sociedade 
conhecimentos inerentes a várias 
ações e atividades da engenharia 
que trazem benefícios e proteção 
ao cotidiano das pessoas e ao 
meio ambiente”, explica.

Os acadêmicos vão retornar 
ainda mais três vezes para con-
cluir o estudo, em agosto de 
2017, março e agosto de 2018. 

Reservatório de parque em Campo Grande 
é analisado por acadêmicos da Católica
Projeto incentiva ações sustentáveis e a interação delas com a comunidade

meio ambiente

Acadêmicos realizaram 
pesquisas e coletas na região 
do córrego Prosa 
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reabilitação

GILMAR HERNANDES

O serviço de Fisioterapia 
Respiratória é um dos diversos 
tratamentos oferecidos gratui-
tamente pela Clínica-Escola 
UCDB. Há dois anos,  a pro-
cura vem aumentando devido 
aos resultados satisfatórios em 
pacientes cardiopulmonares. 
Nesse período, 70 pacientes já 
procuraram o tratamento, rea-
lizado três vezes por semana, 
variando entre quatro a seis 
meses de duração.
“Nosso objetivo é restabele-

cer o condicionamento físico dos 
pacientes crônicos, limitados pela 
falta de ar, e a reintegração do pa-
ciente à sociedade. As principais 
doenças são enfisema pulmonar, 
bronquite, asma, pós-operatório 
de cirurgia cardíaca e pacientes 
neurológicos ou com comprome-
timento respiratório. Quanto mais 
falta ar, menos atividade o pacien-
te faz, consequentemente diminui 
a qualidade de vida, impossibilita 
a tomar banho sozinho, vestir-se, 
alimentar-se e acaba se excluindo 
da vida social”, explica o respon-
sável pelo programa, professor 
Aldo Miranda. 

Dentre os principais sintomas 
que provocam doenças cardior-
respiratórias estão falta de ar, 
aperto no peito, tosse excessiva 
com produção de catarro, febre e 
sonolência excessiva. “A maioria 
dos pacientes são idosos, mas, em 
casos de asma e bronquite, o aten-
dimento maior é de crianças”.

A aposentada Corina Maria 
da Silva Cheung, 65 anos, co-
meçou tratamento na Clínica-

Tratamento gratuito feito na Clínica-Escola 
está com grande procura

Fisioterapia respiratória resgata 
qualidade de vida a pacientes

-Escola UCDB em março, após 
uma crise forte ocasionada pela 
fibrose pulmonar. No primei-
ro teste de caminhada de seis 
minutos, chamado de TC6, ela 
conseguiu caminhar 300 metros, 
após três semanas aumentou 
para 371 metros, o que, segundo 
os fisioterapeutas, confirma a 
progressão no tratamento. “Fui 
desenganada pelos médicos. Não 

conseguia mais fazer os serviços 
domésticos, ficava apenas deitada, 
pois qualquer coisa que eu fazia 
me cansava, e agora já estou bem 
mais disposta”, comemora. 

  O professor ressalta que, 
logo no primeiro mês de trata-
mento, as pessoas vão tendo mais 
confiança em si próprias e que, 
em dois meses, o paciente consta-
ta uma grande mudança, capaz de 

retomar as principais atividades 
básicas, aquelas a que ficaram 
impossibilitados por conta da 
enfermidade. “O serviço ofereci-
do pela Clínica-Escola UCDB é 
muito importante primeiramente 
para a comunidade em geral, 
restabelecendo o condicionamen-
to físico dos pacientes, e também 
contribui para a formação acadê-
mica”, avalia o professor.

Cada caso é estudado in-
dividualmente, passando pela 
avaliação da qualidade de vida 
do paciente, análise dos sinais 
vitais, da força muscular e res-
piratória e o teste de caminhada 
de seis minutos. As informa-
ções apontam quais exercícios 
se devem explorar para o resta-
belecimento do paciente.

A acadêmica Samya Santos 
de Sá, do último ano de Fisio-
terapia, conta que o estágio lhe 
traz muita satisfação quando 
escuta dos pacientes que eles 
obtiveram melhora na qualida-
de de vida com o tratamento. 
“Além de ouvir do paciente que 
teve melhora, também aprovei-
tamos para utilizar na prática 
as técnicas que aprendemos em 
sala de aula”, observa.

Ao final do tratamento, é 
feito um relatório do paciente 
com os ganhos, e é entregue ao 
médico que o encaminhou, o 

qual pode continuar o  acompa-
nhamento médico de forma ade-
quada. O atendimento começou 
tímido em 2015, mas os resulta-
dos positivos têm feito a procura 
aumentar consideravelmente nos 
últimos meses, pois é a única clíni-
ca em Campo Grande a oferecer o 
tratamento gratuitamente.

O atendimento ao programa é 

feito por fisioterapeuta e conta 
com o apoio de acadêmicos 
estagiários do último ano de 
Fisioterapia. O atendimento é 
realizado das 7h30 às 11 horas, 
de segunda a sexta-feira, com 
encaminhamento médico. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (67) 3312-3638.

ATENDIMENTO

Pacientes são atendidos por profissionais e acadêmicos da 
Católica, sob orientação dos professores
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Dupla lança DVD na festa que é considerada a maior do meio universitário de MS

Festa Junina UCDB 2017 será dia 
3 de junho com Zé Neto & Cristiano

SILVIA TADA

Alegria, descontração e organi-
zação. Maior e melhor. Muitos 
são os adjetivos para a Festa 
Junina UCDB, que chega à sua 
11ª edição neste ano de 2017, 
consolidada como a maior festa 
universitária de Mato Grosso do 
Sul. A data marcada é 3 de junho, 
no estacionamento do bloco A 
da Universidade Católica Dom 
Bosco, e os ingressos já estão à 
venda.

O show da dupla Zé Neto 
& Cristiano, que estará lançando o 
DVD Um novo sonho, encabeça 
a lista de atrações do evento. Além 
deles, sobem ao palco a dupla João 
Paulo & Fernando e o cantor Evan-
dro Campos, para animar o público, 
que já é fiel ao evento.

O acadêmico do 3º semestre de 
Medicina Veterinária Luiz Augusto 
Gonçalves Codorniz, de 21 anos, é 
frequentador da festa antes mesmo 
de ser aluno da UCDB. “Já vim duas 
ou três vezes. É uma festa bem co-
nhecida entre os jovens, todo mundo 

comenta. Dou a sugestão para que 
as duplas que se apresentam sigam 
pelo sertanejo universitário, que é o 
que a maioria gosta. A atração prin-
cipal deste ano, por exemplo, acho 
que vai atrair muita gente”, avaliou. 
O valor diferenciado do ingresso 
pago pelos acadêmicos também é 
um atrativo. “Pagar meia-entrada já é 
bom; pagar menos de meia, então, é 
melhor ainda”.

As colegas Gabrielly Gonçalves 
Albuquerque e Ana Maira Jacob, do 
9º semestre de Farmácia, também 
são frequentadoras da festa e, neste 
ano, terão um motivo a mais para 
estarem no campus no dia 3 de ju-
nho. “Por sermos formandas, vamos 
cuidar de uma barraca, então, com 
certeza, estaremos aqui. É uma festa 
muito boa, bem organizada e vai 
nos ajudar a arrecadar dinheiro para 
nossa formatura. Já viemos outras 
vezes, mas, neste ano, com Zé Neto 
& Cristiano, acredito que será ainda 
melhor”, comemoraram.

A comissão organizadora da 
Festa Junina 2017 realiza o sorteio 

Pontos de venda: 
Gugu Lanches e SeR/UCDB (para 
acadêmicos da Católica, até 15 de 
maio, por R$ 12)

VALORES: 
Pista 
R$ 30 (1º lote)
R$ 40 (2º lote)
R$ 50 (3º lote)

Camarote Open Bar (água, cerveja 
e refrigerante)
1º e 2º lotes esgotados
R$ 120 (3º lote)
R$ 140 (4º lote)

INFORMAÇÕES 
(67) 99938-4849 
e (67) 3025-4006

O novo trabalho da dupla tem 25 
faixas, com músicas que já estão 
tocando nas rádios, como “So-
nha Comigo”, “Cadeira de Aço”, 
“Amigo Taxista”, entre outras. 
Além destes, o sucesso “Seu 
Polícia”, música mais tocada nas 
rádios nacionais em 2016 segundo 

das barracas para a festa entre as 
comissões de formatura. As barracas 
comercializam comidas e bebidas 
típicas da época festiva e também 
concorrem no concurso de espaço 

INGRESSOS

mais animado e mais bem decorado. 
Os acadêmicos, individualmente, 
competem como o caipira e a caipira 
mais bem caracterizado, com prê-
mios em dinheiro.

relatórios da Crowley, também 
está no repertório. Participaram 
da gravação do DVD os músicos 
Marília Mendonça, Maiara & 
Maraísa e Henrique & Juliano. A 
dupla é do interior de São Paulo 
e segue a carreira profissional 
desde 2011.

ZÉ NETO & CRISTIANO
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oportunidades
ASA presta atendimento psicológico 
à comunidade acadêmica

SILVIA TADA

A Universidade Católica Dom 
Bosco oferece, por meio do setor 
Atenção à Saúde Acadêmica 
(ASA), serviço de Psicologia 
que busca atender e desenvolver 
programas de promoção à saúde 
a acadêmicos, professores e 

administrativos da Instituição. Já 
são mais de 20 anos desse tipo de 
atendimento na UCDB, uma das 
experiências precursoras em nível 
nacional, que busca oferecer serviços 
em Psicologia na educação superior.

O setor conta com duas 
psicólogas — Dra. Lucy Ratier e 
psicóloga Alzira Arruda — e, neste 
ano de 2017, com as estagiárias 
Adriele Fernanda Linares e Viviana 
Rosa Ruiz, que realizam seus 
estágios acadêmicos. “Os serviços 
mais procurados são orientações 
pessoais e vocacionais; programas de 
promoção à saúde como habilidades 
de vida e sociais — que visam à 
capacitação dos acadêmicos para 
o enfrentamento dos problemas 
relativos ao desempenho e/
ou pessoais; programas de 
autorregulação de aprendizagem 
que oferece suporte aos acadêmicos 
para o desenvolvimento de suas 
possibilidades para o sucesso 
acadêmico. Hoje, uma demanda 
muito grande é voltada a questões 

de ansiedade e depressão decorrente 
das situações de vida, e sociais que 
circunda as pessoas”, detalhou Lucy.

O ASA funciona como um 
plantão e apoio psicológico para 
a comunidade acadêmica, o que 
inclui até quatro atendimentos, nos 
quais se estabelece a acolhida, o 
enquadramento das necessidades, 
a orientação e, se necessário, 
orienta-se para um dos programas 
oferecidos pela universidade ou para a 
psicoterapia.

Em 2017, o setor está 
responsável por levantar o perfil 
dos acadêmicos do 1º semestre dos 
cursos de graduação presenciais. O 
instrumento desenvolvido para esse 
levantamento permite identificar  
dados sociodemográficos, 

AS INTERFERÊNCIAS 
DO WHATSAPP 
NAS RELAÇÕES 
DE TRABALHO

O uso do WhatsApp tornou-se 
uma ferramenta de trabalho para mui-
tos brasileiros devido a sua facilidade 
de comunicação, agilidade e eficiência. 
Tudo isso fez com que o aplicativo al-
cançasse milhares de usuários. E para 
as empresas isso não foi diferente.

Mas tudo depende de como a em-
presa trabalha com o avanço da tecno-
logia, muitas até utilizam a ferramenta 
para resolver situações internas. Em 
contrapartida outras empresas vêm 
vetando o uso do celular durante o ex-
pediente de trabalho, buscando evitar 
o acesso de seus colaboradores em re-
des sociais. Sendo assim, os Regimes 
Internos dessas empresas têm sido 
alterados para prever expressamente a 
proibição, e o uso poderá levar o co-
laborador a receber uma advertência, 
suspensão e em caso de reincidência, 
até mesmo a dispensa por justa causa 
poderá ser utilizada.

Além disto, o cuidado com o 
uso das redes sociais, em especial o 
WhatsApp, vai muito além da possi-
bilidade de receber penalidades. Para 
isso a Justiça do Trabalho já tem se 
utilizado de mensagens do aplicativo 
para recolher provas e, se necessário, 
condenar empregados a indenizar a 
empresa por eventual propagação de 
notícias que prejudiquem a imagem 
do empregador ou violem o código 
de ética e conduta da empresa. Do 
mesmo modo, essas mensagens po-
dem contribuir para uma reavaliação 
de uma dispensa por justa causa.

Sendo assim, a utilização do apli-
cativo pode ser muito benéfica ao am-
biente laboral, quando visto de uma 
forma que facilite a comunicação. To-
davia é necessário que o colaborador 
conheça bem as regras impostas pela 
empresa, a fim de verificar a permis-
são para utilização e a possibilidade de 
limitação ao uso profissional. Dessa 
forma, com equilíbrio e clareza, as 
interferências do WhatsApp serão 
muito mais positivas nas relações de 
trabalho.

 

Ana Maria Sal Moreira
Área de Desenvolvimento 
Humano e Institucional

Orientações pessoais, saúde e desenvolvimento de habilidades são alguns eixos trabalhados

LOCAL: 
Piso superior do bloco A 
(coordenação de cursos)
HORÁRIOS: 
Período matutino
segunda-feira a quinta-feira, das 8h 
às 12h
Período vespertino/noturno 
segunda-feira a sexta-feira, das 16h 
às 22h30

ASA

III ENCONTRO REGIONAL 
DOS OUVIDORES UNIVERSITÁRIOS 
DA REGIÃO CENTRO-OESTE

III EDIÇÃO DA SEMANA 
DE INICIAÇÃO EMPRESARIAL

Data: 27 e 28 de abril de 2017
Horário: 
das 18h às 22h (quinta-feira) 
e das 8h às 17h (sexta-feira)
Local: Anfiteatro Bloco M
Mais informações:  
(67) 3312-34751 ou ouvi-
doria@ucdb.br3517

Data: de 24 a 28 de abril de 2017
Horário: das 19h às 22h

Local: Anfiteatro Bloco A
Mais informações: (67) 3312-3578 

ou 3172@ucdb.br
PALESTRA CONSTRUÇÃO 
EM CONTAINER
Data: 26 de abril de 2017
Horário: 19h às 21h
Local: Anfiteatro Multidisciplinar - Bloco M
Mais informações:  (67) 3312-3420 ou arqurb@ucdb.br Fo
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indicadores de qualidade de vida, 
dedicação e hábitos de estudo, 
questões ligadas ao autocontrole 
e saúde psicológica. Os resultados 
pautarão ações institucionais 
voltadas a profissionalização e 
desenvolvimento de competência 
acadêmica.

Psicóloga Lucy Ratier e acadêmica Adriele Linares 
fazem parte da equipe da ASA
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