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União, alegria e reflexão. Estas 
são apenas algumas das palavras 
que ilustram o acampamento 
espiritual promovido pela Pastoral 
da Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB),  nos dias 6, 7 e 8 
de maio.

O acampamento aconteceu no 
Instituto São Vicente (Lagoa da 
Cruz) e contou com a participação 
de  65 universitários e voluntários 
que coordenaram as atividades. 
Cada acadêmico levou sua barraca e 
assim fez a experiência de preparar 
a tenda com o Senhor.

Marcado por momentos de 
oração, atividades no campo 
e atividades esportivas, os 
participantes foram divididos 
em tribos: Levi, Judá, Efraim e 
Manassés. Cada tribo confeccionou 
sua bandeira e montou seu próprio 
hino de guerra. A manhã do 
sábado (7) ficou reservada para a 
construção da jangada, e a tarde 
se encerrou com a batalha das 
jangadas. O destaque do encontro 

Trânsito: 
Atenção 

pela vida 

Ir. Herivelton Breitenbach
Pró-Reitor de Administração 

da UCDB

“Atenção pela vida”. Essa 
frase que é o slogan da campanha 
do Maio Amarelo é forte e nos 
leva a refletir sobre nossos atos, 
principalmente quando nos 
deparamos com números de 
mortes no trânsito. No fim do ano 
passado, a Organização Mundial da 
Saúde divulgou que mais de 1,25 
milhão de pessoas morrem por ano 
vítimas de acidentes de trânsito em 
todo o mundo.

Os motivos que levam a esse 
número tão grande de óbitos são 
diversos, mas principalmente a 
imprudência e uso de álcool. A 
UCDB não poderia ficar de fora e 
apoia todas as ações relacionadas 
ao tema, tanto para os estudantes, 
quanto para o corpo docente 
e administrativo, por meio de 
palestras e atividades educativas. 
Todo trabalho realizado pela 
Instituição é tema da matéria 
principal deste jornal.

No mesmo viés, a Universidade 

fez uma mudança geral em sua 
sinalização de trânsito, com isso 
fazendo-se respeitar o direito 
das pessoas com necessidades 
especiais, idosos e gestantes e 
lembramos que estas vagas são 
reservadas não por privilégio, 
mas por necessidade. Além disso, 
autoriza a Agência Municipal de 
Trânsito a fiscalizar dentro do 
estacionamento da Instituição os 
motoristas que estacionam em 
locais proibidos.

Também destacamos nesta 
edição de maio o Vestibular de 
Inverno que acontece no mês de 
junho e abre vagas para novos 
alunos, transferências e segunda 
graduação. Ainda, realizaremos 
o mais tradicional arraial 
universitário do Estado, a Festa 
Junina da UCDB, que acontece 
no dia 12 de junho e tem como 
principal atração a dupla João 
Bosco & Vinícius. 

E não poderia ficar de 

fora a festa que consagrou as 
propagandas da Universidade 
Católica Dom Bosco como as 
melhores do Estado, durante 
premiação realizada pela TV 
Morena. No Prêmio Morena de 
Criação Publicitária, além de ser 
campeã na categoria acadêmica 
(com quatro dos cinco finalistas), 
venceu também na categoria 
institucional o VT do Desafio 
UCDB 2015 e o Grand Prix, 
com a melhor peça entre todas as 
premiadas.

Esses prêmios e ações 
demonstram que a UCDB está no 
caminho certo na formação de 
seus acadêmicos e, principalmente, 
no desenvolvimento da cidade. 
Tenham uma ótima leitura!

foi a Adoração e procissão com o 
Santissímo. O dia foi encerrado, em 
volta da fogueira, onde  Padre João 
Vitor deu a benção da noite.

As atividades se encerraram no 
domingo (8) pela manhã, com a 
celebração da Missa, presidida pelo 
Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos.

“Terminamos o acampamento 
na celebração da Ascensão: Aquele 
que armou a sua tenda entre 
nós subiu aos céus. Agora nos 
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preparamos para celebrar o dia em 
que o Espírito desceu e fez com 
que povos de diferentes línguas 
se comunicassem no idioma do 
amor. Que nossa palavra sempre 
edifique e jamais seja motivo de 
destruição”, comentou o Pró-
reitor de Pastoral da UCDB, Pe. 
João Vitor Ortiz.

A Pastoral é um espaço aberto 
a todos, pela manhã, à tarde e à 
noite! Venha nos fazer uma visita!

“A bondade de Deus manifesta-se 
especialmente no compadecer e perdoar.” 

Dom Bosco
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Festa Junina da UCDB 
completa 10 anos de sucesso com 
show de João Bosco & Vinícius

SILVIA TADA

Comemorando dez anos de 
sucesso, a Festa Junina da 
UCDB será realizada dia 12 
de junho, véspera de feriado, a 
partir das 19h, com novidades. 
A dupla João Bosco & Vinícius, 
consagrada nacionalmente, será 

uma das atrações da festa, que já 
virou tradição no calendário de 
grandes eventos de Campo Grande 
e de Mato Grosso do Sul. Sobem 
ao palco, ainda, Patrícia & Adriana, 
Ramiro & Rafael e Isac & Ferrant.

Neste ano, o público contará 

com uma nova área para assistir aos 
shows: o camarote. A participação 
tradicional dos acadêmicos será no 
comando das barracas de comidas e 
bebidas. As comissões de formatura 
2016 e 2017 têm a oportunidade 
de venderem produtos e utilizarem 
o lucro nas cerimônias de 
comemoração do fim da graduação.

Acadêmicos da UCDB têm 
vantagens para adquirir o ingresso. 
Nas compras efetuadas até dia 30 
de maio, na Agência do Futuro 
Acadêmico, o valor é de R$ 12,00. 
O valor do ingresso, no primeiro 
lote, é R$ 30,00, e estudantes de 

outras instituições pagam meia-
entrada: R$ 15,00. Os ingressos 
para o camamarote custam R$ 
50,00 no primeiro lote. O ponto de 
vendas no centro da Capital é no 
Gugu Lanches. 

CONSAGRADOS
Desde que começou a ser 

realizada, a UCDB priorizou o 
lançamento de cantores ainda em 
início de carreira, como foi o caso 
de Jorge & Mateus, que há dez anos 
abria a festa e se firmava no cenário 
nacional. O mesmo aconteceu com 
outros nomes hoje consagrados 

que, depois de tocarem na festa, 
viram a carreira deslanchar: 
Munhoz & Mariano (2009), 
Gusttavo Lima, Jads e Jadson 
(2010), Henrique & Diego (2012) e 
Loubet (2013), entre outros nomes.

“Por ser a décima festa junina 
era preciso preparar a melhor festa 
dos últimos anos. Por isso, além 
de trazer uma dupla consagrada, 
optamos por trazer uma dupla 
que é do Estado e leva o nome de 
MS para todo país”, destacou o 
Pró-Reitor de Desenvolvimento 
Institucional, Ir. Gillianno 
Mazzetto. 

Evento será dia 12 de junho, 
e ingressos estão à venda

evento
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entrevistas

JORNAL UCDB: A graduação 
em Jornalismo está voltada 
especificamente para quais 
habilidades profissionais?
OSWALDO RIBEIRO: A 
compreensão do contexto social e das 
pessoas envolvidas nele é uma das 
habilidades esperadas de um jornalista.O 
profissional deve estar sensível aos 
detalhes da narrativa que opera, para 
buscar isenção e equilíbrio no material 
jornalístico que produz. O jornalista deve 
ser ético e responsável com as pessoas que 
se tornam fontes das reportagens, notícias, 
entrevistas que faz, bem como com os 
dados e as informações que recolhe 
e relaciona. Deve saber trabalhar em 
equipe, entendendo e respeitando todas as 
etapas do trabalho jornalístico. Conhecer 
as linguagens de todos os veículos 
de comunicação deve fazer parte das 
habilidades do profissional desse campo, 
para saber explorá-las de modo adequado, 
criativo e inovador.  Deve incorporar 
a essência da atividade jornalística para 
sempre utilizá-la da melhor forma possível 
nas condições mais adversas de trabalho.

JORNAL UCDB: Quais os 
diferenciais do curso da UCDB?
OSWALDO: Curso de jornalismo da 
UCDB aposta nos conteúdos de interesse 
público e humano com uma formação 
cidadã completa, ética e responsável. 
Aos acadêmicos são oferecidas as mais 
variadas opções de produção de conteúdo 
jornalístico nas diversas plataformas de 
mídia, com acompanhamento pedagógico 
e fundamentação teórico-prática. 
Os estudantes têm à disposição, no 
Labcom - Laboratório de Comunicação 
- equipamentos e espaços de captação 
e edição de áudio e vídeo e são 
capacitados a operar e explorar toda a 
potencialidade de dispositivos de última 
geração (câmeras, filmadoras, estúdios 
de gravação e laboratórios de edição). 
Outro diferencial é o evento 72 Horas de 
Jornalismo, inédito no país e tradicional na 
cidade, que aproxima os futuros jornalistas 
da rotina de todas as principais redações 
jornalísticas de Campo Grande a partir 
de oficinas de observação, realização 
e discussão promovidas ao longo dos 
três dias de evento. A periodicidade 
dos conteúdos jornalísticos impressos, 
sonoros, audiovisuais e digitais produzidos 
também é diferencial do curso.

JORNAL UCDB: Como é o curso na 

UCDB?
OSWALDO: O 
Curso de Jornalismo 
da UCDB é oferecido 
em oito semestres, 
ou seja, são quatro 
anos de disciplinas 
ligadas às questões 
teóricas da comunicação 
e do jornalismo, bem 
como de disciplinas 
práticas do campo como 
jornalismo impresso e 
digital, radiojornalismo, 
telejornalismo e assessoria 
de imprensa. As atividades de 
ensino ocorrem no período 
matutino, as de extensão e de 
pesquisa no período da tarde. O 
estágio, agora curricular, é de, no 
mínimo, 200 horas, e as atividades 
complementares ficaram com a 
mesma quantidade de horas. Outra 
novidade é que o Trabalho de 
Conclusão do Curso (TCC) passa a 
ser individual.  

JORNAL UCDB: Como está 
o mercado de trabalho para os 
jornalistas? Quais as áreas de 
atuação mais promissoras da 
profissão?
OSWALDO: O processo de 
digitalização das mídias é terreno fértil 
para o mercado de trabalho do jornalista, 
que está em expansão. Além dos sites de 
notícias, as redes sociais aparecem como 
ambiente para a atuação do profissional. 
Como o mercado é rotativo, sempre 
existem vagas disponíveis. Ainda assim, nas 
mídias tradicionais como jornais, revistas, 
emissoras de rádio e televisão, o jornalista é 
figura importante na produção de conteúdos 
informativos, interpretativos, opinativos e 
diversionais. As assessorias de imprensa, de 
orgãos públicos e privados, também são opção 
para o profissional do jornalismo. Importante 
reforçar que, com as mídias digitais, as boas 
ideias de produção de conteúdo podem dar 
ao jornalista a oportunidade de empreenderem 
negócio próprio.

O
sw

aldo Ribeiro*

N
eli Porto Soares Betoni*

JORNAL UCDB: A graduação em Le-
tras está voltada especificamente para 
quais habilidades profissionais?
NELI PORTO SOARES BETONI: 
O curso de Letras possibilita construir 
habilidades nas áreas de linguagem, 
especificamente de língua portuguesa, 
linguística, literatura e língua inglesa. 
No curso, os acadêmicos vão co-
nhecer o contexto sociocultural das 
línguas, além da gramática e dos 
grandes clássicos da produção lite-
rária. É uma graduação para quem 
gosta de ler, escrever  e interpre-
tar textos.  Ao longo do curso, o 
acadêmico habilita-se a lecionar 
no ensino fundamental e médio, 
em escolas de idiomas e trabalhar 
como revisor em instituições 
públicas e privadas.

JORNAL UCDB: Quais os 
diferenciais do curso da 
UCDB?
NELI: O curso de Letras da 
UCDB alia a transmissão de 
conhecimentos à aplicação 
destes na prática profissional. 
Assim, temos os projetos 
voltados a essa proposta: Le-
tras: artes e ciência, em que 
buscamos os autores clássi-
cos da Literatura;  o Labo-
ratório Interdisciplinar das 
Licenciaturas (Labinter), 
que nos possibilita desen-
volver ações interdisci-
plinares; contamos com 
grupo de Contadores de 
Histórias, de que parti-
cipam os acadêmicos; 
estimulamos a criati-
vidade profissional 
com a confecção de 
jogos e atividades em 
conjunto com outras 
licenciaturas, como 
também diversas 
atividades como 
Sarau de Letras, 
Café Literário. 

Neli Porto Soares Betoni é coordenadora do 
curso de Letras da UCDB. É graduada em 
Letras e mestre em Linguística pela Universi-
dade de Brasília (UnB).

Promovemos palestras sobre a 
prática profissional, assim como 
oferecemos palestras sobre a 
Redação do Enem a alunos do 
Ensino Médio. Além disso, os 
estágios já se iniciam a partir do 
4º semestre.

JORNAL UCDB: Como é o 
curso na UCDB?  
NELI: O curso de Letras da 
UCDB possui oito semestres e 
é oferecido no período noturno. 
O curso oferece duas habili-
tações: Português e Inglês. É 
importante destacar que essa 
habilitação possibilita ao pro-
fissional atuar como docente 
nas áreas de Língua, Literatura 
e Produção Textual. Junto à 
aquisição de conhecimentos, 
informações, toda a atividade 
do curso está alicerçada nos di-
ferenciais disponibilizados pela 
Instituição, sempre voltados a 
uma visão prática para aplicação 
dos conhecimentos comparti-
lhados.

JORNAL UCDB: Como está 
o mercado de trabalho para 
os licenciados em Letras? 
Quais as áreas de atuação 
mais promissoras da profis-
são?
NELI: Há espaço de atuação 
para o profissional de Letras em 
instituições públicas (escolas, 
fundações e repartições públi-
cas) e também em instituições 
privadas (escolas particulares, 
escolas de idiomas, editoras e 
redação de revistas). Frequen-
temente há concursos abertos 
para o profissional de Letras. 
Por ser a língua o instrumento 
de comunicação para qualquer 
cidadão, um instrumento de que 
todos necessitam para comuni-
carem-se bem, o profissional de 
Letras tem à frente um mercado 
de trabalho bastante promissor.

J O R N A L I S M O

L E T R A S

*Oswaldo Ribeiro da Silva é graduado em Jornalismo pela 
Universidade Fedral de Mato Grosso do Sul (UFMS),  
Mestre em Ciência da Informação pela Universidade de 
Brasília (UnB) e Doutor em Educação (UFMS). É coorde-
nador do curso de Jornalismo da UCDB
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Usada corretamente, a internet 
pode se tornar uma ferramenta 
poderosa de aprendizagem. 
Nos dias atuais, com apenas 
um clique, as pessoas podem 
ter acesso a milhares de sites, 
blogs, portais, videoaulas e cursos 
virtuais disponibilizado de forma 
gratuita — ou por um preço bem 

acessível — oferecendo materiais 
didáticos que auxiliam cada vez mais 
os alunos.

Antes de consultar todo o 
conhecimento disponibilizadopela 
internet, é importante sempre checar 
as informações dos sites no qual se 
consulta, é o que alerta o professor 
de Direito da Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB) Raphael Rios 
Chaia. “Checar fontes sempre e dar 
preferência para plataformas com 
reconhecimento científico, como a 
Scielo, quando for buscar artigos, 
por exemplo. Se for escolher um 
curso online, pesquise por referências 
a esse curso, se outras pessoas já 
o cursaram, ou se há registro de 
reclamações do mesmo — páginas 

AnDreSSA MOreIrA

da empresa no Facebook são uma 
ótima fonte para buscar informações 
por meio de outros usuários. A 
Wikipédia, apesar de muito famosa, 
não é muito recomendável, vez que 
é difícil certificar a procedência das 
informações postadas ali”, avisa o 
professor.

Foco é a palavra chave para 
evitar distrações. Sobre isso, o 
professor aconselha os estudantes: 
“Não existe uma receita que seja 
eficaz para todas as pessoas ao 
mesmo tempo, já que cada um é 
cada um. Algumas dicas gerais, 
porém, podem ser traçadas aqui: 
escolha um lugar confortável, defina 
metas de tempo e/ou conteúdo, 
e, se possível, deixe os objetos de 
distração (como smartphones) longe 
do seu alcance enquanto estiver 
concentrado. Horário também é algo 
crucial: escolha aquele em que você 
se sente mais disposto, produtivo, e 
em que as chances de interrupção 
por terceiros serão menores”.

Atualmente, o uso do celular é 
cada vez mais comum, o aparelho 

também pode ser usado como 
ferramenta de estudo, segundo 
Chaia. “Há aplicativos para cursos 
de língua gratuitos, como o 
Duolingo, que se popularizaram 
bastante em plataformas móveis 
pela simplicidade e praticidade. 
Outro muito popular é o Me 
Salva!, um app com aulas, 
exercícios e simulados para Enem, 
vestibular e ensino superior. Para 
quem usa aparelhos da Apple, o 
iTunes U é uma ótima opção para 
cursos online gratuitos oferecidos 
por universidades do mundo 
todo. Por fim, é sempre bom um 
bom aplicativos de notas para 
suas aulas, como o Evernote e o 
OneNote”, orienta o advogado.

Como a internet se tornou um 
instrumento essencial na vida de 
muitos estudantes, os professores 
podem aproveitar para utilizá-la 
como instrumento de ensino. 
“Estimular a pesquisa e leitura é 
sempre uma forma eficiente de 
enriquecer a experiência em sala 
de aula. Fazer com que o aluno 
traga informações que possam 
ser debatidas e integrá-las em sala 
de aula traz uma nova dinâmica 
que conquista os jovens das 
novas gerações, que já nasceram 
conectados”, explica Raphael.

Percebendo a dificuldade que 
muitos têm para escrever artigos, 
o acadêmico do 9° semestre do 
curso de Direito da Católica Nicolas 
Addor e sua orientadora de iniciação 
científica, professora Arlinda 
Canteiro Dorsa, resolveram criar um 
blog que disponibiliza centenas de 
artigos, livros, trabalhos acadêmicos 
e vídeos sobre o texto científico, que 
pode facilmente ser acessado pelo 
site www.texcientifico.blogspot.com.

O acadêmico deixa claro que, 
para quem gosta de aprender coisas 
novas, a internet pode ajudar e 
muito. “A internet oferece inúmeros 
recursos para a democratização da 
educação. O exemplo mais próximo 
de nós são os cursos de ensino 
a distância (EAD) que a UCDB 
oferece. Gosto de citar também 
entidades sem fins lucrativos e 
empresas que criam aplicativos 
para o ensino de idiomas, cursos 
técnicos, cursos universitários e até 
mesmo simples lições para o uso no 
dia a dia, como finanças pessoais e 
cozinha! A internet oferece todas 
essas ferramentas, o fato é que ainda 
somos educados para que nosso 
aprendizado seja em sala de aula, 
o que gera hoje grande dificuldade 
para utilizar as ferramentas da 
internet”, destacou o aluno.

Tecnologia 
é aliada no 
aprendizado 
acadêmico

Ferramentas tecnológicas dão suporte 
ao ensino e às pesquisas, além de 
facilitar e divulgar produção científica
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GILMAr HernAnDeS

A Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB) intensifica as 
ações em adesão ao movimen-
to Maio Amarelo, criado há 
cinco anos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) e pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de 
mortes no trânsito e unir força 

entre o poder público e a socieda-
de civil para, por meio de um laço 
amarelo, conscientizar a população 
para um trânsito mais responsável e 
seguro. 

Segundo o Reitor da UCDB, 
Pe. Ricardo Carlos, a Universidade 
Católica Dom Bosco apoia desde o 
início as ações do movimento Maio 
Amarelo. “É muito importante que 
a gente de fato exerça nossa cida-
dania, não apenas no trabalho, não 
apenas nas nossas residências, mas 
também quando estamos transi-
tando pela cidade, evitando tantos 
acidentes e tantas mortes”.

Na Católica, além de campanhas 

maio amarelo

UCDB intensifica ações para 
minimizar a violência no trânsito

Acadêmicos participam de palestras com agentes de trânsito, 
realizam panfletagem, e as luzes na igreja São João Bosco indicam 

o apoio ao movimento Maio Amarelo

de conscientização por agentes de 
trânsito com a comunidade acadêmi-
ca e panfletagem feita pelos próprios 
estudantes, a Igreja São João Bosco 
também recebeu luzes amarelas para 
iluminar a fachada e colaborar com o 
movimento mundial Maio Amarelo. 
A criação de um vídeo publicitário 
do Maio Amarelo também foi uma 
vitória dos acadêmicos de Publicida-
de e Propaganda da UCDB. 

O coordenador do curso de Psi-
cologia da UCDB, psicólogo Renan 
Soares Júnior, que também é embai-
xador do Movimento Maio Amarelo 
em Mato Grosso do Sul, ressalta 
que o objetivo do movimento é, até 
2020, reduzir pela metade o número 
anual de mortes no trânsito ocorri-
das no mundo, o que hoje beira 1,3 
milhão de pessoas a cada ano. 

“O mais preocupante no trânsito 
de Campo Grande é o comporta-
mento das pessoas, o excesso de 
velocidade e o uso de álcool, o que 
corresponde a 90% dos acidentes. 
Precisamos falar mais de trânsito nas 
famílias, escolas, igrejas, empresas, 
demonstrando que o trânsito deve 

ser uma preocupação social e não só 
da polícia, Detran e Agetran. Falar 
mais dos riscos, fazer uma formação 
menos tecnicista e mais humanista. 
Discutir a formação do cidadão 
para o trânsito, e não somente como 
motorista. Se você formar um bom 
pedestre, com certeza terá um bom 
motociclista e motorista no futuro”.

Participam do movimento várias 
empresas, indústrias e instituições 
de Campo Grande, entre outros. 
Paralelo a essa adesão, em Campo 
Grande, além da igreja São João 
Bosco da UCDB, foram iluminados 
em amarelo o obelisco, o relógio da 
14,  o avião no trevo da base áerea, 
torre da TV Morena, fachada da 
Ordem dos Advogados do Brasil em 
MS, entre outros.

O professor ressalta que o mês 
de maio é fundamental para nos 
mostrar que é possível transformar 
essa realidade. “É preciso acreditar 
que uma outra realidade é possível. 
Chegou a hora de pensarmos no 
que cada um de nós pode fazer para 
que cada dia mais o trânsito possa 
significar vida em movimento”. 

ESTATíSTICAS
De acordo com os dados conso-

lidados da Polícia Militar de Trânsito, 
no primeiro trimestre deste ano, o 
número de mortes no local do aci-
dente já representa aumento de 66%, 
em relação ao mesmo período de 
2015. De janeiro a março deste ano, 
foram registradas 15 mortes, e, em 
período igual no ano passado, foram 
nove mortes.

Os dados mostram ainda que, no 
período em que o movimento Maio 
Amarelo teve início, já somam 291 
mortes de vítimas do trânsito, sendo 
66 em 2011, 55 em 2012, 56 em 
2013, 61 em 2014 e 53 em 2015. 

Sérgio, Natália, Tatiane, Sidnei, 
Júlia, Euler e Davi são apenas alguns 
dos nomes que estão nessas estatís-
ticas, vítimas da violência no trânsito 
em Campo Grande. O descaso de 
alguns dos condutores, a demora no 
julgamento e a punição aumentam 
ainda mais a dor das famílias, como 
é o caso do bombeiro Carlos Sérgio 
da Silva, filho de uma dessas vítimas 
(Sérgio), que foi atropelado na cal-
çada em frente à própria residência, 
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maio amarelo

e lançado a mais de dez metros de 
distância. 

“É triste ver a falta de humani-
dade e covardia de pessoas como o 
rapaz que atropelou o meu pai, além 
de atingi-lo, na contramão e em alta 
velocidade, não teve a dignidade 
de prestar o socorro, nem ligando 
para os órgãos de atendimento pré-
-hospitalar. Peço aos condutores de 
veículos automotores que tenham 
consciência de que o trânsito tem 
se tornado uma arma, e muitos têm 
sido vitimados. Hoje eu e minha 
família, após um ano e meio do aci-
dente, ainda choramos a vida de meu 
pai, que foi ceifada, e só quem passa 
pela situação sabe quão profunda é 
a dor de não ter aquele que amamos 
ao nosso lado”, desabafa o filho. 

Nesse caso, o julgamento do 
condutor ainda não foi marcado pela 
Justiça e por não ter sido preso em 
flagrante, responde ao processo em 
liberdade. “Diante de outros casos 
já noticiados, entendo que são muito 

O programa ‘Sem medo 
de dirigir’ da Universidade 
Católica Dom Bosco, em 
parceria com a Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de Mato Grosso do Sul 
(Detran/MS), já benefi-
cou gratuitamente 2,5 mil 
pessoas que têm medo de 
direção.
O programa gratuito, pio-

brandas as punições para crimes no 
trânsito. Gostaria de acreditar na 
Justiça, mas o sentimento que me 
vem é que mais um caso de trânsito 
ficará impune, ainda mais quando o 

atropelador foge do local e dificulta 
levantar provas. Eu não sei quantas 
pessoas mais precisarão morrer para 
que as leis de trânsito possam, quem 
sabe um dia, mudar”, completa.

O psicólogo da UCDB observa 
que a Justiça e os nossos legisladores 
têm de olhar de maneira mais atenta 
para o que acontece no trânsito. “Os 
acidentes em sua maioria acontecem 
porque alguém deixou de tomar as 
precauções que devia, não é sem 
querer; são vidas em jogo. O trânsito 
precisa dessas mudança para ser 
espaço de vida, e não somente o 
palco dos automóveis. É preciso 
ter garantido o espaço do pedestre, 
do ciclista, ter transporte público 
de qualidade com excelente custo 
benefício. Mudar o trânsito é possí-

vel e depende de cada um de nós”, 
conclui.

As estatísticas da violência no 
trânsito estão presentes no dia a dia 
dos atendimentos de emergência dos 
hospitais. Dados da Santa Casa de 
Campo Grande, fornecidos pela as-
sessoria de imprensa, mostram que, 
no ano passado, foram atendidas 
6.376 vítimas de acidente de trânsito 
na Capital. Já nos quatro primeiros 
quatro meses de 2016, já somam 
2.302 casos, o que representa 36% 
do atendimento em relação ao total 
do ano anterior. O hospital infor-
mou ainda que os casos de vítimas 
mais graves estão relacionados ao 
setor de ortopedia e neurologia. 

Programa gratuito da UCDB 
já beneficiou 2,5 mil pessoas 
com medo de dirigir

neiro em Mato Grosso do Sul, 
fruto de uma parceria entre a 
Universidade, o Detran e a Divi-
são de Educação, nasceu a partir 
da necessidade em atender a essa 
demanda de pessoas com pânico 
em dirigir veículos automotores.

Para participar, a pessoa 
precisa ter acima de 18 anos, 
se inscrever pelo telefone (67) 
3368-0161, pelo qual será reali-
zado o primeiro encontro e pos-
teriormente encaminhados para 

a Clínica-Escola UCDB, onde 
passam a frequentar um grupo 
semanal por aproximadamente 
três meses. Só depois voltam ao 
Detran para instruções específi-
cas sobre o trânsito. 

GILMAr HernAnDeS

Renan Soares Junior  
é coordenador do 
curso do Psicologia 
da UCDB e 
embaixador do 
movimento Maio 
Amarelo em MS

Programa ‘Sem medo de 
dirigir’ é gratuito 
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Universidade revitaliza 
sinalização para garantir 
direito à acessibilidade
Placas verticais e sinalização horizontal foram inovadas

Toda a sinalização vertical e 
horizontal nos estacionamen-
tos internos da Universidade 
Católica Dom Bosco está sendo 
revitalizada para garantir aos 
idosos, gestantes e deficientes 

físicos o direito de estacionar em 
local reservado mais próximo das 
áreas de acesso à Instituição e 
promover também o respeito às 
vagas especiais. Também está sendo 
reforçada a indicação dos locais 
proibidos de estacionar. 

“A revitalização nos estacio-

GILMAr HernAnDeS

namentos da Instituição colabora 
ainda mais para que os direitos 
das pessoas a essas vagas espe-
ciais sejam respeitados e tenham a 
acessibilidade garantida”, ressalta 
o Pró-Reitor de Administração da 
UCDB, Ir. Herivelton Breitenbach.

Em julho do ano passado, o 
Governo Federal instituiu a Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Lei nº 13.146/2015), 
dentre outras medidas, alterou o 
Código de Trânsito Brasileiro, e 
passa a fiscalizar também o uso das 
vagas especiais nos estacionamen-
tos privados.

Dessa forma, os agentes da 
Agência Municipal de Trânsito 
(Agetran) poderão autuar os condu-
tores em situação irregular no esta-
cionamento da UCDB. Até o início 
deste ano, as fiscalizações ocorre-
ram de forma educativa, mas agora 

quem infringir a lei terá de arcar 
com multa de R$ 127,69 (infração 
grave), podendo o veículo ser remo-
vido para o pátio do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran), além 
de perder cinco pontos na carteira 
nacional de habilitação. 

Os veículos estacionados nas 
vagas reservadas para idosos e 
deficientes físicos deverão estar 
com a credencial sobre o painel, em 
local visível para a fiscalização. Em 
Campo Grande, o cadastro para so-
licitar a carteira de estacionamento 
para vagas especiais pode ser feito 
por meio do endereço eletrônico 
http://apl04.pmcg.ms.gov.br:8080/
sigaweb/index.zul. A UCDB está 
preparando uma campanha de 
conscientização e alerta para todos 
os condutores de veículos sobre a 
vigência da Lei, contribuindo para o 
respeito às regras de trânsito.

As vagas especiais devem ser respeitadas para evitar multas e garantir a acessibilidade
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MArIAnA OSTeMBerG

As alunas do curso de 
Publicidade e Propaganda da 
Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB), Andressa 
Moreira e Claudyny Guimarães, 
são as vencedoras do Prêmio 
Morena de Criação Publicitária 
2016, na categoria Acadêmica, 
em evento realizado no dia 13 de 
maio. A campanha do Desafio 
UCDB, produzida pela Agência 
Re9, foi a campeã na categoria 
Institucional. 

“É um reconhecimento 
muito grande. Só quem estava 
por perto sabe as dificuldades que 
passamos pra finalizar nosso vídeo”, 
destacou a acadêmica Andressa 
Moreira. Já a outra acadêmica, 
Claudyny Guimarães, reforçou o 
apoio dos professores e colegas 
para chegar a final. “É um grande 
reconhecimento agora que estamos 
ingressando no mercado de trabalho. 
Queria agradecer também a minha 
dupla, que lutou comigo até o 
último momento. Somos vitoriosas 
apenas por não desistir diante 
das dificuldades que passamos”, 
comemora.

Nessa categoria, a UCDB 
contou com cinco finalistas, sendo 

30 inscritos pela Católica e 120 
trabalhos enviados no total. Os 
acadêmicos concorrem há nove 
anos e já levaram o prêmio outras 
cinco vezes, nos anos de 2007, 2011, 
2012, 2014 e 2015. 

Em 2016, o tema foi ‘A 
Importância da Propaganda no 
Desenvolvimento Econômico’, 
e os alunos puderam contar 
com todo apoio e estrutura 
disponibilizados pela Universidade 
e Agência Experimental Mais 
Comunicação. “Um dos objetivos 
da Agência é dar apoio ao 
acadêmico para a participação 
de congressos e concursos. 
Nós orientamos na criação do 
roteiro, storyboard e apontamos 
nossas opiniões, mas o aluno 
que realiza toda a criação do 
vídeo”, ressaltou o coordenador 
da Mais Comunicação, professor 
Me. Elton Tamiozzo. A agência 
é supervisionada também pela 
coordenadora do curso de 
Publicidade e Propaganda, Dra. 
Claudia Ruas, e pelos professores, 
Eduardo Biagi, Maria Helena 
Benites e Thiago Müller.

A participação em concursos 
é de grande importância para os 

acadêmicos que pretendem ingressar 
no mercado de trabalho, afirma 
Elton, já que o mercado está de olho 
na academia. “Nós já tivemos alunos 
finalistas que foram convidados para 
estágios ainda na festa de premiação. 
Mesmo não sendo o ganhador, os 
donos de agências se interessam.
Nossa meta não é ganhar, mas sim 
ter finalistas. Se tivermos finalistas 
todos os anos significa que o 
trabalho realizado é consistente”, 
disse o professor. 

Segundo o professor Thiago 
Müller, essa é uma oportunidade 
para os acadêmicos mostrarem 
ao mercado de trabalho toda a 
competência que adquiriram em 
sala de aula. “Procuram trazer 
para as aulas casos reais, técnicas 
aprimoradas e que proporcionam o  
protagonismo do aluno. O Prêmio 
Morena é uma das premiações mais 
importantes, e ter quatro finalistas 
significa que estamos realmente 
valorizando talentos”. 

premiação

Curso de PP é tricampeão na categoria acadêmica

UCDB é destaque 
no Prêmio Morena de 
Criação Publicitária 2016

Acadêmicas e professores recebem o sexto troféu conquistado pelo curso de PP
Pe. Ricardo e integrantes de Re9 durante premiação de melhor peça institucional 

Ir. Herivelton Breitenbach, Pe. Gildásio Mendes dos Santos e Pe. Ricardo Carlos

Vídeo:  Impulsiona - Acadêmicos: 
Andressa Moreira e Claudyny 
Guimarães.

Vídeo: Melhor Maneira - Acadêmicos: 
Arthur Ruiz, Camila Valadares e Luiz 
Felipe Sudorio.

Vídeo: A Fatia de Quem Não Anuncia 
- Acadêmicos: Letícia Martins e Luiza 
Sbaraini. 

Vídeo: Ponto de Vista - Acadêmicos: 
Danilo Jovê, Henrique Martinez e 
Sara de Lucas. 

FINALISTAS
A dupla vencedora nesta categoria 

recebeu diploma, troféu, tablets e ainda 
a veiculação do trabalho vencedor em 
todas as emissoras da TV Morena em 
Mato Grosso do Sul. 

O comercial ‘Desafio UCDB’ criado 
por Giovan Carlin e Rafael Santana, da 
agência RE9 Ideias, foi o premiado na 
categoria Institucional e também recebeu 
o maior prêmio da noite, o Grand Prix. 
A agência publicitária vencedora nesta 
categoria recebeu como prêmio uma 
viagem e hospedagem para duas pessoas 
em Los Angeles (EUA).
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Católica conquista três medalhas 
na Liga do Desporto Universitário

Equipes de basquete e handebol masculino, além do futsal 
feminino disputam agora etapa nacional da competição

A força dos esportes coletivos 
da Universidade Católica Dom 
Bosco ficou comprovada 
durante os jogos da Liga 
do Desporto Universitário, 
competição que reuniu 
equipes do Centro-Oeste, Sul 
e Sudeste. O time de basquete 
masculino conquistou a 

medalha de ouro, o de handebol 
masculino, a de prata, e o futsal 
feminino ficou com a de bronze. 
As três equipes seguem agora 
para a disputa nacional, prevista 
para acontecer em junho.

Para o coordenador do Setor 
de Esporte e Lazer da Católica, 
Luiz Magalhães, os resultados 
foram muito expressivos, 
principalmente pelo nível das 
equipes participantes. “Essa 
foi a primeira participação 
das equipes da UCDB e 

SILVIA TADA

enfrentamos representantes das 
regiões mais desenvolvidas no 
esporte universitário, que são 
Sul e Sudeste. Dos quatro times 
da Católica, três conquistaram 
medalhas”, destacou o professor.

Diferente dos Jogos 
Universitários Brasileiros (JUBs), 
cujo limite de idade é de 25 anos, 
a Liga aceita atletas de até 28 
anos e permite que cada equipe 
leve até três atletas convidados 
para reforçarem seu plantel, o 
que aumenta a competitividade. 

DISPUTAS
O ouro no basquete 

veio após a disputa de cinco 
partidas contra as equipes da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), União Pioneira 
da Integração Social (UPIS), 
Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), Universidade do Oeste 
de Santa Catarina (Unoesc). A 
grande final foi contra a UPIS, 
novamente, a única equipe que 
havia derrotado a UCDB na fase 
classificatória. A vitória sul-
mato-grossense veio por uma 
diferença de três pontos: 49 x 46.

A partida final do handebol 
masculino foi contra a 
Universidade Alto Vale do Rio 
do Peixe (Uniarp), que venceu 
por 23 a 12 o time da Católica. 
Nas outras partidas, a equipe 
venceu três e empatou uma.

O bronze no futsal feminino 
veio após derrotar as equipes da 
UFRJ e Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc). A 
semifinal foi contra a Uniasselvi, 
de Santa Catarina. Na disputa 
pelo terceiro lugar, a UCDB 
superou a UPIS por 4 a zero.

esporte

Atletas do futsal feminino 

Equipe de basquete masculino

Time de handebol masculino

GILMAr HernAnDeS
MyLenA enSInAS 

A acadêmica do 5º semes-
tre de Educação Física 
da Universidade Católica 
Dom Bosco, Amanda dos 
Santos Farias, vai disputar 
de 22 a 29 de agosto o 15º 
Campeonato Mundial Uni-
versitário de Futsal pela 

seleção brasileira universitá-
ria, em Goiânia (GO). 

“Estar na delegação da se-
leção foi a melhor notícia que 
já recebi. É o auge do espor-

te, e ainda ter a oportunidade 
de representar a Universidade é 
mais gratificante ainda”, decla-
rou Amanda dos Santos. 

A atleta integrou a equipe 
de futsal que no início de maio 
recebeu medalha de bronze 
na etapa regional da  Liga do 
Desporto Universitário (LDU), 
em Brasília (DF). Ela conta que 
após sete anos jogando em San-
ta Catarina (SC), viu a necessi-
dade de voltar a suas origens e 

ingressar na vida acadêmica em 
busca de adquirir mais conhe-
cimento e se profissionalizar.

A delegação brasileira é 
atual campeã do Mundial com 
a Seleção Feminina que con-
quistou o tetracampeonato na 
última edição do evento, reali-
zada em Málaga, na Espanha, 
em julho de 2014. Na mesma 
competição a Seleção Masculi-
na terminou com a medalha de 
prata. 

Atleta da UCDB vai disputar mundial de futsal 
pela seleção brasileira universitária

Amanda dos Santos
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Na UCDB, curso é oferecido há 44 
anos, ajudando a profissionalizar a 
área em Mato Grosso do Sul

Assistentes sociais 
comemoram 80 anos
de atividades no País

graduação

AnDreSSA MOreIrA

A profissão de assistente social 
completa 80 anos de história no 
Brasil, confirmando sua impor-
tância na sociedade. Esse profis-
sional está inserido em diversos 
lugares no mercado — saúde, 
previdência, educação, habitação, 
lazer, assistência social, justiça, 
entre outros — garantindo os 
direitos humanos da população 
por políticas sociais.

Surgida no País na década de 
1930, observando a mudança da 

sociedade e o impacto da atuação 
do profissional é que a própria 
prática também foi se modelando, 
até chegar ao que conhecemos nos 
dias atuais. Segundo a coordena-
dora do curso de Serviço Social da 
Universidade Católica Dom Bosco, 
Salette Marinho de Sá, no come-
ço, a profissão tinha um caráter 
filantrópico e foi se ajustando com 
o tempo. “No início, a nossa pro-
fissão tinha um perfil de caridade. 

Então, as ‘damas da sociedade’, 
tanto nos Estados Unidos como na 
Europa, organizavam-se para ajudar 
as pessoas no período pós-guerra. 
Quando a profissão veio para o 
Brasil, trouxe consigo essas carac-
terísticas de caridade e ajuda ao 
próximo. Aos poucos, esse conceito 
foi evoluindo”, conta a docente.

A profissão requer atenção às 
mudanças sem cair no ativismo. 
A formação do assistente social é 
pautada em reflexão crítica, fazendo 
dele um profundo questionador. Sa-
lette explica que o profissional tem 
de se sentir incomodado e sempre 
estar estudando. “O profissional 
do serviço social deve estar sempre 
se atualizando, em uma constante 
busca de conhecimento, de atuali-
zação, porque a legislação com que 
nós trabalhamos — são diversas as 
leis — é alterada quase que cotidia-
namente”, diz a coordenadora.

Embora trabalhe com outros 

profissionais para executar algumas 
atividades, o assistente social tem 
grande relevância para a sociedade, 
pois ele é quem tem a atribuição 
de resolver alguns assuntos. “Tem 
algumas coisas que só um assistente 
social pode fazer, como um parecer 
social, laudo social, entre outros. 
Existe até uma resolução sobre 
isso. Então, mesmo que um outro 
profissional vá junto em alguma 
visita que o assistente social faça, 
cada um tem sua função. Então nós 
trabalhamos com outros profis-
sionais, só que nós temos a nossa 
especificidade”, comenta Salette.

Como esse profissional está 
sempre lidando com a população 
e seus problemas, sua formação 

deve oferecer todo o conhecimen-
to para que possa atuar com eficá-
cia no mercado, e esta é uma das 
preocupações da UCDB, segundo 
Salette. “Queremos que os aca-
dêmicos consigam fazer a leitura 
da realidade para pensar ações 
que realmente contribuam para a 
população e também em relação 
ao acesso aos direitos. Então nós 
temos disciplinas que trabalham 
questão técnica, operacional da 
profissão, disciplina que discute 
mais o processo histórico da pro-
fissão e seus avanços e temos as 
disciplinas mais teóricas, que dão 
respaldo para que o procedimento 
técnico aconteça”.

EU SOU SEU CLIENTE 
interno. SaBia?
Afinal, você também não precisa 

de serviços de outros profissionais? 
Como você gostaria de ser tratado 
por eles? Gostaria de ser atendido 
com qualidade?

O cliente interno é aquele 
que está dentro de seu círculo 
profissional: são os seus colegas de 
trabalho, os profissionais que, de 
uma forma ou de outra, estão ligados 
a sua atividade profissional. Esse 

relacionamento forma uma corrente, 
em que todos na empresa são clientes 
e fornecedores, uns dos outros.

Tão importante quanto o cliente 
externo, é o cliente interno. O bom 
atendimento ao cliente interno parte 
desde as relações interpessoais entre 
os colaboradores até o compromisso 
de qualidade dos serviços internos.

Por esse motivo, conhecer 
a opinião do nosso cliente 

interno é um bom exercício para 
conhecer as suas necessidades e 
expectativas, a fim de estabelecer 
de quais parâmetros de qualidade 
necessitamos para desempenhar um 
bom trabalho, e como garantir a 
satisfação dos nossos clientes.

Vale ressaltar que esse processo 
é contínuo, visto que, quando uma 
necessidade é atendida, outra surgirá 
em seu lugar, e sempre haverá a 
exigência de desenvolver uma nova 
ação.  Mas atender as expectativas 
de um cliente interno possui um 
diferencial, o de colaboração com o 

trabalho do próximo. 
O bom atendimento ao cliente 

interno resulta na satisfação do 
colaborador, o que impactará 
positivamente na qualidade do seu 
serviço. Ter um cliente interno 
satisfeito, potencializa a qualidade 
do serviço e impacta diretamente 
no atendimento final dos clientes 
externos.

Andressa Tognon
Coordenação de Desenvolvimento 

Humano e Institucional

De 17 a 19 de maio foi realizada a 43ª Semana de Serviço Social da Católica

Profissão do assistente social foi regulamentada pelo Decreto 
994/62, que também criou os Conselhos Federal e Regionais, em 
15 de maio de 1962 — data em que hoje é comemorado o Dia do 

Assistente Social. 
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Seminário de eStágio iX Seminário de PoLÍtiCA 
e AdminiStrAÇÃo dA 
edUCAÇÃo dA AnPAe 

Centro-oeSte

Data: 2 e 3 de junho de 2016
Horário: 8h às 22h
Local: Anfiteatro Pe. Angel Adolfo San-
chéz y Sanchéz – Biblioteca Pe. Félix 
Zavattaro/UCDB
Mais informações: 
rf7436@ucdb.br ou 
(67)3312-3464

APreSentAÇÃo 
UniVerSo 
PAULo Freire

vestibular| oportunidades

ii moStrA 
de PAinÉiS 
ComPortAmento 
do ConSUmidor
Data: de 23 de maio a 7 de junho de 2016
Horário: 19h às 22h
Local: Piso superior do Bloco B/UCDB
Mais informações: casa@ucdb.br ou 
(67)3312-3470.

Prova será dia 26 de junho, na UCDB Tamandaré

Processo seletivo de 
Inverno da UCDB está 
com inscrições abertas

Inscrições para o Vestibular de 
Inverno UCDB estão abertas 
até 22 de junho, pelo site 
www.ucdb.br/vestibular. São 
oferecidas vagas em cursos 
presenciais e a distância, pela 
UCDB Virtual. A prova será 
aplicada no dia 26 de junho, 

a partir das 8h, no campus da 
Avenida Tamandaré.

De acordo com o edital do 
processo seletivo, serão ofertadas 
120 vagas para o curso de 
Direito, e mais 3,6 mil vagas para 
os cursos de educação a distância 
— Administração, Ciências 
Contábeis, Filosofia, História, 
Letras, Pedagogia e Teologia e 

SILVIA TADA

os tecnológicos em Comércio 
Exterior, Gestão Ambiental, 
Gestão de Cooperativas, 
Gestão de Recursos Humanos, 
Gestão Financeira, Gestão 
Pública, Logística, Marketing, 
Negócios Imobiliários, Processos 
Gerenciais e Secretariado.

Nos cursos presenciais, com 
exceção do curso de Direito, as 
vagas com início em 2016B são 
remanescentes, com matrículas 
efetivadas no segundo semestre 
nas turmas iniciadas em 2016A. 
As oportunidades são para as 
graduações em Administração, 
Agronomia, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, 

Arquitetura e Urbanismo, 
Biomedicina, Ciências Biológicas 
(licenciatura e bacharelado), 
Ciências Contábeis, Design, 
Educação Física (licenciatura 
e bacharelado), Enfermagem, 
Engenharia Civil, Engenharia 
de Computação, Engenharia 
de Controle e Automação, 
Engenharia de Produção, 
Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Sanitária 
e Ambiental, Farmácia, 
Filosofia, Fisioterapia, História, 

Jornalismo, Letras, Nutrição, 
Pedagogia, Psicologia, 
Publicidade e Propaganda e 
Zootecnia.

A prova para os cursos 
presenciais terá conteúdo 
programático do ensino médio. 
Já para os cursos a distância, o 
processo seletivo é individual e 
continuado, a partir do dia 20 de 
maio. 

Mais informações podem ser 
obtidas no site www.ucdb.br ou 
no (67) 3312-3300.

Data: 14 a 15 de junho de 2016
Local: Anfiteatro Dom Bosco – Bloco A/
UCDB
Inscrições: www.ucdb.br/eventos
Mais informações: seminarioanpaeco@
gmail.com ou www.anpae.org.br/website/ 
ou (67)3312-3597.

VAgAS de eStágioS
Agência de Inovação e Empreendedorismo 

(S-Inova) – duas vagas (Administração)
Assistência ao Estudante - três vagas (Serviço 

Social)
Centro Educacional Infantil (CEI) – cinco vagas 

(Pedagogia, Letras e Enfermagem)
Justiça Itinerante - duas vagas (Direito)

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) - uma 
vaga (Engenharia de Computação, Análise e Desenvolvi-

mento de Sistemas e Redes de Computadores)
Nuprajur - uma vaga (Direito)

Marketing UCDB - uma vaga (Publicidade e Propaganda)
Assessoria de Imprensa - uma vaga (Administração, Filosofia, 

História e Letras)
Mais informações no Sima pelos telefones 

(67) 3312-3529 e 3312-3348.

Data: 20 de junho de 2016;
Horário: 7h30 às 11h
Local: Anfiteatro Dom Aquino – 
Bloco B/UCDB
Mais informações: (67) 
3312-3458 ou paula.alessan-
dra73@gmail.com

Inscrições para o Vestibular  podem ser feitas até 22 de junho pelo site da UCDB
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