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Sejam bem-vindos à nossa "casa". É assim que nós, salesianos, referimo-nos aos 
diferentes espaços em que atuamos, seja na área de educação, da ação social, da 
evangelização. E, tal como uma casa, sabemos que é nela que nos sentimos bem, 
acolhidos, amados e ouvidos. E queremos que vocês, acadêmicos que estão chegando 
agora ou retornando das férias, sintam-se assim todas as vezes que estiverem na 
Universidade Católica Dom Bosco.

Somos uma instituição católica e salesiana, alicerçada no ensino, na pesquisa, na 
extensão e na pastoral — este último, um diferencial importante na formação dos 
profissionais e do qual nos orgulhamos por manter e fortalecer. Isso se reflete na 
maneira de educar, de estar próximo dos acadêmicos, de permear as atividades e de 
humanizar mais as relações.

Que este semestre seja muito produtivo, com as bênçãos de Deus!
 
Pe. Ricardo Carlos
Reitor da UCDB
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Calouros e veteranos foram recepcionados no primeiro dia de aula 
(31/01), na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), por professores e 
colaboradores fantasiados com os personagens de um game famoso dos 
anos 80 e que ainda é febre nos dias de hoje. Após as apresentações 
feitas em sala de aula, as baterias das atléticas foram anunciando o 
show da dupla Manu & Rafael, realizado no gramado do bloco A.   
 
“Celebramos um dia muito especial. Iniciamos as atividades acadêmicas 
e também comemoramos o Dia de São João Bosco, o patrono desta 
Universidade! Sejam todos bem-vindos!”, destacou o Reitor da UCDB, 
Pe. Ricardo Carlos.
  
A caloura Eduarda Lorenzoni, acadêmica de Fisioterapia, achou muito 
interessante o tema da Acolhida deste ano. “Isso mostra como é a 
universidade, uma acolhida de uma forma divertida e com segurança. 
Isso nos motiva a continuar”, comemorou.
 

são recebidos com festa e show sertanejo universitário

Acordo com comerciantes para que bares 
permanecessem fechados foi mantido neste ano; 
Polícia Militar deu apoio com rondas preventivas
 ao redor do campusCalouros
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“A Universidade oferece toda uma estrutura, com uma 
acolhida especial. Para nós que estamos saindo do ensino 
médio e chegar em uma universidade sendo bem acolhidos é 
muito importante. Foi uma experiência incrível”, comentou o 
calouro Reginaldo Maciel, acadêmico de Filosofia.
 
A professora Dolores Pereira Ribeiro Coutinho, fantasiada 
de uma dos personagens do game, junto com outros 
colaboradores, passou de sala em sala, para fazer uma breve 
apresentação da Instituição aos calouros. “O mais importante 
é você dizer para o aluno, na linguagem dele, que este é o 
espaço dele. Um lugar onde ele vai viver um longo tempo 
para construir seu sonho de ser profissional e de se tornar 
um ser humano melhor, e é isso que a gente está oferecendo 
para eles. Essa festa é o pátio de Dom Bosco, da missão 
salesiana”, destacou.
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Acadêmicos, colaboradores docentes e administrativos da Universidade 
Católica Dom Bosco aproveitaram a Acolhida deste semestre para realizar um 
gesto de solidariedade: doar sangue. Durante dois dias, eles foram levados 
para o Hemosul de micro-ônibus, passaram pela triagem e puderam ajudar a 
salvar vidas.

Para ser um doador, é preciso obedecer a alguns critérios: possuir mais de 16 
anos, pesar mais de 55 quilos e estar com a saúde em dia. Se você também 
ficou interessado, vá até o Hemosul e faça parte dessa ação!

Acadêmicos, 
colaboradores docentes 
e administrativos 

doam sangue
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UCDB
na

tem!
35
cursos 
de graduação

4 blocos 
com 128 salas 
de aula

SEIS PROGRAMAS DE 
MESTRADO E DOUTORADO: 
Biotecnologia, Ciências 
Ambientais e Sustentabilidade 
Agropecuária, 
Desenvolvimento Local, 
Educação e Psicologia.

MESTRADO INTERNACIONAL 

ERASMUS MUNDUS em 

Desenvolvimento Territorial 

Sustentável, em parceria com 

as universidades de Sorbonne 

(França), Louvain (Bélgica) e Padova 

(Itália).

- LOGO ALI, NO TERMINAL DE ÔNIBUS 
(entrada principal da Tamandaré), a 
comunidade interna e externa tem à 
disposição a Área de Relacionamento (SeR) 
com informações sobre a UCDB, organização 
de visitas monitoradas e orientações em 
geral. Está perdido? O SeR ajuda você a se 
localizar e encontrar o que precisa!

COM A MAIOR BIBLIOTECA DE MATO GROSSO DO SUL em 
número de publicações à disposição dos acadêmicos, ter acesso 
ao conhecimento é a chave para o sucesso na vida acadêmica. 
Cada acadêmico de graduação pode emprestar até três livros, 
uma tese, uma dissertação e uma monografia por até sete dias.

TEM INTERESSE EM FAZER 
INTERCÂMBIO? Procure a 
área de Relações Internacionais 
para obter mais informações 
pelo telefone (67) 3312-3302 
ou diretamente no bloco 
Administrativo.

A AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO S-INOVA é a 
responsável pela incubação de empresas e pela 
proteção intelectual dos produtos e serviços 
produzidos pela comunidade acadêmica. Tem 
uma ideia inovadora? Procure a S-Inova! Ela 
está localizada no bloco da Biblioteca. Telefone: 
3312-3713.

Só aqui tem: 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA funcionando dentro 
do campus Tamandaré

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL que atende a 170 
crianças de 4 meses a 5 anos

UNIVERSIDADE DA MELHOR 
IDADE, para pessoas acima dos 
50 anos, com funcionamento de 
segunda a sexta-feira, no período 
vespertino
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UCDB
na

tem!
PARA QUEM TEM INTERESSE NA 

CARREIRA DE PESQUISADOR, o 

Programa de Iniciação Científica 

(Pibic) é o caminho! Responsável pela 

formação para a pesquisa de mais de 

dois mil alunos de graduação é uma 

oportunidade incrível para auxiliar na 

produção de novas tecnologias.

PRECISA DE ÔNIBUS? Então anote 
todas as linhas que passam pelo campus 
Tamandaré:
Linha 220 - Lagoa da Cruz/Centro 
Linha 229 - Cabreúva/Seminário
Linha 222 - UCDB/Gal. Osório 
Linha 241 - Recanto do Cerrado/UCDB
Linha 474 - Júlio de Castilhos/UCDB

Não fique parado! Os estágios não curriculares são 

a porta de entrada na profissão que você escolheu, 

por isso não perca a oportunidade. Procure a 

Área de Integração Mercado-Academia,  no bloco 

Administrativo, informe-se sobre as vagas disponíveis 

e boa sorte!

O TALENTO ARTÍSTICO É VALORIZADO 
NA CATÓLICA. Atualmente, são cinco 
grupos culturais mantidos pela UCDB: 
Senta que o Leão é Manso (teatro), Aves 
Pantaneiras (música regional), Ararazul 
(dança), Coral UCDB e Grupo Musical. 
São quase 100 acadêmicos bolsistas, que 
se apresentam em eventos dentro e fora 
da Instituição. Informe-se: 3312-3406.

SE O SEU TALENTO É NO 
ESPORTE, a UCDB tem uma 
área inteira para valorizar seu 
potencial. Temos equipes de 
futsal masculino e feminino, 
basquete masculino e feminino, 
vôlei masculino e feminino e 
handebol masculino, além dos 
esportes individuais, como judô, 
atletismo e natação. Fique atento 
às seletivas! UCDB É UMA CIDADE! 

Aqui tem banco e caixa eletrônico, 
lanchonetes, restaurante, uma 
paróquia universitária, xerox, 
hospital veterinário, clínicas-
escola (Psicologia, Nutrição, 
Fisioterapia, Enfermagem,  
Farmácia, Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional, Serviço Social), 
academia-escola, dezenas de 
laboratórios, loja de produtos 
oficiais da Universidade, entre 
outros serviços.

ESTÁ NO ÚLTIMO ANO? É hora de pensar 

e se inscrever nas pós-graduações lato 

sensu. A UCDB oferece dezenas delas, 

em diferentes áreas. Informe-se pelo 

telefone (67) 3312-3901 (pós-graduações 

presenciais) ou 3312-3335 (pós-graduação 

a distância) e continue se aperfeiçoando!

INGLÊS JÁ É IDIOMA MAIS 
DO QUE OBRIGATÓRIO em 
qualquer carreira. Se o teu 
anda meio enferrujado ou 
a vontade de aprender uma 
terceira ou quarta língua te 
atrai, a UCDB Idiomas é o 
melhor caminho. Além dos 
valores diferenciados, que 
podem ser pagos junto com 
a mensalidade da graduação, 
os horários são atrativos para 
os acadêmicos da Católica. 
As inscrições estão abertas 
para inglês, espanhol, alemão, 
italiano, francês e libras. Saiba 
mais em www.ucdb.br/
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GILMAR HERNANDES  |  NATALIE MALULEIO Reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Pe. Ricardo 

Carlos, empossou dois novos Pró-Reitores em janeiro, a Dra. Rúbia 

Renata Marques, como Pró-Reitora de Graduação, e o Dr. Cristiano 

Marcelo Espinola Carvalho, como Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Gra-

duação, ambos com mandatos para o quadriênio 2018-2021. 

Comprometimento, envolvimento e dedicação são as palavras de 

ordem da nova Pró-Reitora, que assumiu o cargo no dia 15 de janei-

ro deste ano. “Completei 10 anos como professora na UCDB e desde 

o primeiro dia sempre me dediquei muito. Tenho muito prazer em 

sair da minha casa todos os dias e vir trabalhar na UCDB e sempre 

me joguei de corpo e alma nesse trabalho. Isso não será diferente 

dentro da Pró-Reitoria de Graduação”, enfatizou.PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃOFoi em meio aos professores da UCDB, na Acolhida Docente rea-

lizada no dia 25 de janeiro, a posse do novo Pró-Reitor de Pesquisa 

e Pós-Graduação da Católica. Após 12 anos de trabalho e dedicação 

dentro da Instituição, Cristiano assumiu com alegria o novo desa-

fio: “É uma satisfação muito grande porque tive a UCDB como meu 

primeiro emprego formal e cresci profissionalmente junto com o 

desenvolvimento da Instituição”.A partir deste ano até 2021, o novo Pró-Reitor tem como 

meta colocar em prática o planejamento construído em 2017 — 

a Carta de Navegação, que vai guiar os passos da Universidade 

pelos próximos cinco anos. “Pretendo executar os projetos pre-

vistos em conjunto com as equipes para que possamos fazer 

da Católica uma referência em produção de conhecimento no 

País”, pontuou.
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Dois novos Pró-Reitores 
são empossados na UCDB

mandatos

Dra. Rúbia Renata Marques assumiu a Pró-Reitoria 
de Graduação e Dr. Cristiano Marcelo Espinola Carvalho 
a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação



Missas diárias 

A Pró-Reitoria de Pastoral da Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB) retorna na próxima semana (5 de fevereiro) 
com as missas diárias na Paróquia Universitária São João 
Bosco. Às segundas, quartas e sextas, as celebrações terão 
início às 18h30, às terças e quintas serão no horário de 
intervalo nos períodos matutinos e noturnos (9h e 20h30).
Aos domingos, a Santa Missa é celebrada às 19h15, com 
entrada gratuita no estacionamento. A igreja está localizada 
entre os blocos A e C da UCDB.A Pró-Reitoria de Pastoral da Universidade Católica 

Dom Bosco (UCDB) realizou no sábado (3), das 
8h às 20h, o primeiro Retiro para docentes 2018 
“Espiritualidade para amar e servir”. O evento 
aconteceu na Casa de Retiros do Instituto São Vicente 
(Fazenda-Escola), em Campo Grande.

Missa do Sagrado Coração de Jesus

A Missa da Festa da Apresentação do Senhor, 
memória mensal do Sagrado Coração de Jesus, 
realizada sempre às primeiras sextas-feiras de cada 
mês, na Paróquia Universitária São João Bosco contou 
em fevereiro com a benção das velas, por intercessão 
de Nossa Senhora das Candeias, e a benção das 
gargantas, por intercessão de São Brás, santo católico 
que ficou conhecido porque retirou, após uma breve 
oração, um espinho da garganta de uma criança.
A celebração foi realizada pela Pró-Reitoria de Pastoral 
da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) no dia 2 
de fevereiro.

É preciso ofertar o amor mais 
sincero, o sorriso mais puro e 
o amor mais fraterno...

Eu juro, afeto e paz não 
vão  te faltar, ai ai ai”

Sejam Bem-vindos!
Venham conosco, somos uma 
Universidade em Pastoral

{{
{

{
Thiago Brado
Verdades do Tempo

Ana Vitória
 Trevo

UCDB
Pastoral
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{
Pe. João Marcos Araújo
 Pró-Reitor de Pastoral


