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expediente

A UCDB é uma das 90 
Instituições Universitárias 
Salesianas (IUS) do mundo. 
Fazer parte desse ambien-
te tão grande, que envol-
ve mais de 150 mil alunos, 
possibilita inúmeras parce-
rias, intercâmbios, pesqui-
sas e atividades em con-
junto. Para fortalecer esse 
trabalho em rede e conhe-
cer de perto as instituições, 
o coordenador mundial das 
IUS, Pe. Marcelo Farfán, es-
teve no Brasil e, entre vá-
rios locais, na UCDB.

Na Católica, reuniu-se 
com o Conselho de Reitoria, 
conheceu a UCDB Virtual, 
braço da educação a distân-
cia da Católica, participou de 
reunião sobre indicadores 
de qualidade, palestrou para 
acadêmicos extensionistas, 
estagiários, integrantes da 
Pastoral e acadêmicos de 

Parcerias entre IUS são 
debatidas em visita do 
coordenador mundial

iniciação científica. Também 
celebrou missa na Paróquia 
Universitária São João Bos-
co,  conversou com colabo-
radores docentes e adminis-
trativos e conheceu parte do 
campus: Hovet, Clínicas-Es-
cola, Biossaúde e Biotério.

“Padre Marcelo Farfán 
está há um mês no Brasil, 
percorrendo todas as IUS, e 
a UCDB é a última a ser visi-
tada. Ele pretende conhecer 
processos, a realidade, a cul-
tura de cada local, e é moti-
vo de muita alegria para nós 
recebê-lo aqui. Um aspecto 
muito importante da visita 
é quanto à internacionaliza-
ção, já que pode haver um 
intercâmbio entre as IUS do 
mundo, e vermos que não 
estamos isolados, mas faze-
mos parte de uma congrega-
ção mundial”, destacou o Rei-
tor, Pe. Ricardo Carlos.
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Projetos de extensão da UCDB são 
destaque em conferência internacional

Produzir conhecimento e ajudar a 
transformar realidades — essa é a principal 
missão da extensão, considerada um dos 
pilares da Universidade Católica Dom 
Bosco. De 24 a 27 de abril, quatro projetos 

PROJETO OBI/OBR 
A extensão permite aos alunos 

do ensino fundamental e médio de 
escolas de Campo Grande aprenderem 
programação e robótica para 
participarem das olímpiadas brasileiras 
dessas duas áreas do conhecimento. 
Foi a partir das ações e metodologias 
aplicadas neste trabalho, que a 
acadêmica de Engenharia Elétrica 
e extensionista do projeto, Stéfany 
Oliveira, desenvolveu um artigo científico 
junto com a coordenadora do OBI/OBR, 
Ana Karina Vieira da Silva, e o professor 
Raphael Ceni. O estudo foi apresentado 
durante a conferência em uma mesa de 
discussão com o tema “Comunicação, 
Educação e Cultura”.

AGÊNCIA EXPERIMENTAL MAIS 
COMUNICAÇÃO

O espaço é voltado para auxiliar na formação 
de acadêmicos de Publicidade e Propaganda 
que, de forma gratuita, desenvolvem 
campanhas publicitárias para clientes reais, 
entre eles, instituições e obras sociais. Ao 
executar o trabalho, os universitários são 
supervisionados e orientados por docentes. 
Com o tema “A prática profissional em sintonia 
com a formação cidadã”, o trabalho é de 
autoria dos docentes Eduardo Biagi, Elton 
Tamiozzo, Cláudia Ruas, Gabriel Ferraciolli, 
Maria Helena Benites e Thiago Müller e foi 
aprovado na categoria “Expressão oral”. A 
pesquisa traz as experiências adquiridas pelos 
docentes durante a execução 
da extensão.

VIDA NOVA E 
CAMINHANDO COM SAÚDE 

Voltado para promover a reabilitação e a autoestima de 
pessoas com deficiência física e motora, o projeto Vida Nova 
é desenvolvido na UCDB e traz para esse público atividades 
adaptadas de educação física em ambientes como a Academia-
Escola e quadra de esportes, além de fisioterapia. Com 
base nessa experiência, os acadêmicos de Educação Física 
Cristiane Martins Viegas de Oliveira e Thiago Teixeira Pereira 
desenvolveram o trabalho: “Projeto de extensão universitária 
Vida Nova: Um olhar para as pessoas com deficiência física em 
Campo Grande”. 

Já o trabalho “Motivação dos idosos praticantes de 
caminhada no Belmar Fidalgo” foi selecionado para 
apresentação no mesmo evento. A autoria é dos professores 
André da Silva Dias e Raquele Tiana Kohler e dos acadêmicos 
João Herbert Ramires Wendling e Lucas Viana Pelintra.

desenvolvidos na Instituição foram 
apresentados durante a VI Conferência 
de Extensão do Mercosul, realizada na 
cidade de Tandil, na Argentina. Conheça os 
trabalhos aprovados:
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Maio chegou e, mais uma vez, a 
discussão a respeito do trânsito para 
a prevenção de acidentes é colocada 
em pauta por meio da campanha 
“Maio Amarelo”. Nessa temática do 
trânsito, há um projeto gratuito que 
traz a proposta de reinserir no trânsito 
pessoas que pararam de conduzir 
veículos por medo, ou então, que 
têm dificuldade de tirar a carteira de 
habilitação por não se sentir confortável 
nesse ambiente.

Esse é o “Programa Vencendo o Medo 
de Dirigir”, promovido pela Divisão de 
Educação para o Trânsito do Detran 
em Mato Grosso do Sul, em parceria 
com a UCDB, formado por duas etapas: 
acompanhamento psicológico e aulas 
de direção. A ação é desenvolvida há 
18 anos e já foram atendidas mais de 
três mil pessoas. De acordo com o 
Detran, de cada dez participantes que 
concluem o programa, sete voltam a 
dirigir.

“A maior parte das pessoas que procura 
o programa são aquelas que sofreram 
acidentes ou tiveram a sensação de 

Tem medo 
de dirigir?

Conheça o programa realizado pela 
UCDB em parceria com o Detran 
que pode te ajudar a superar!

‘quase’ acidente e, por isso,  sentem-se 
inseguras para dirigir. Geralmente elas 
sofrem de transtornos de ansiedade e 
trabalhamos para que elas não tenham 
mais essa restrição de mobilidade e 
voltem a conduzir os veículos”, esclareceu 
o professor Dr. Renan Soares da Cunha 
Júnior, supervisor do projeto na UCDB.

Como funciona?
A partir do momento em que a pessoa 

se inscreve, passa por uma primeira 
etapa no Detran que apresenta o que é 
o projeto e o cronograma a ser seguido. 
Após isso, o participante é encaminhado 
para a Clínica-Escola da Católica, onde 
recebe atendimento psicológico em 
grupo. É feito um encontro por semana, 
durante três meses, o qual  traz as 
atividades voltadas para a ampliação 
de consciência e reformulação do 
pensamento de medo — trabalho 
desenvolvido por acadêmicos do último 
ano de Psicologia, sob a supervisão do 
professor Renan. Depois desse processo, 
são ministradas aulas de direção no 
Detran.

QUEM PODE 
PARTICIPAR?
Maiores de 18 anos.

COMO FAZER A 
INSCRIÇÃO?
Interessados 
em participar do 
programa podem fazer 
a inscrição por meio 
da Divisão de Educação 
para o Trânsito do 
Detran, basta ligar no 
número (67) 3368-0169 
ou preencher o cadastro 

por meio do site: www.
detran.ms.gov.br/

cadastro-programa-
vencendo-o-

medo-de-
dirigir/ . 
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Acadêmicos líderes de turmas 
participaram de reunião com a Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) da Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB), na qual foi 
apresentado o Relatório de Avaliação 
Institucional 2017. 

“Avaliar é uma coisa muito boa, pois a 
gente precisa cada dia mais estar aberto 
ao processo avaliativo e entender que se 
o dado não é bom quanto gostaríamos 
que fosse, eles são indicativos de 
que caminho tomar”, destacou a 
coordenadora da comissão, Maineide 
Zanotto Velasques.

cães e gatos

Os líderes de sala também 
tiveram a oportunidade de 
elencar outras necessidades  na 
Universidade, que foram anotadas 
e serão avaliadas pela comissão. 
“A sua opinião é essencial para 
o desenvolvimento da nossa 
Universidade”, enfatizou.

Ela ressalta ainda que a avaliação 
possibilita conhecer o perfil do 
aluno UCDB, verificando aqueles 
que moram como os pais, o 
estado civil, o tempo e a forma de 
locomoção até a Universidade. 

Resultado 
da avaliação 
institucional é 
apresentado 
pela CPA a  
acadêmicos 

Dados ajudam 
a definir novos 
caminhos e 
desafios da UCDB

Professora 
Maineide 
Velasques é a 
coordenadora 
da CPA
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Os judocas Yuri Araújo 
Marques Lourenço, Ana Paula 
Batista de Morais e Gabriela 
Stroppa Paliano da Universidade 
Católica Dom Bosco disputam a 
primeira edição do “Fisuamerica 
Games”, o primeiro Pan-
Americano voltado exclusiva-
mente para o público uni-
versitário. A competição 
acontecerá de 19 a 29 de julho, 
no complexo do Centro de 
Treinamento Paralímpico e no 
Centro de Práticas Esportivas 
da Universidade de São Paulo.

As vagas foram garantidas 
após os atletas conquistarem 
medalhas de ouro nos Jogos 
Universitários Brasileiros 2018, 
em Goiânia (GO). “Não é fácil 
colocar três atletas na seleção”, 
comemorou o responsável 
pela área de Esporte e Lazer da 
UCDB, Luiz Magalhães.

O Reitor da UCDB, Padre 

Ricardo Carlos, recebeu os atletas 
após as vitórias. “Parabenizo 
a todos vocês pela dedicação 
e o bom desempenho. Vocês 
levam o nome da UCDB e é 
um orgulho vê-los com tantas 
conquistas”, afirmou. A Pró-
Reitora de Extensão e Assuntos 
Comunitários, Luciane Pinho de 
Almeida, destacou o trabalho 
desenvolvido na UCDB e o 
resultado de todos os atletas.

Judocas da UCDB vão 
disputar Pan-Americano 
Universitário em julho  
Conquistas das 
vagas ocorreram nos 
Jogos Universitários 
Brasileiros Equipe de judô foi recebida pelo 

Reitor Pe. Ricardo Carlos
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São inúmeras as funções do contabilista 
e não se restringe à gestão de empresas. 

É possível atuar no mercado de 
seguros, controladoria, perícia e 

auditoria. Também pode atuar 
como profissional autônomo ou 

ainda como funcionário em 
escritórios de contabilidade, 

empresas públicas e 
privadas, organizações não 

governamentais e até no 
setor militar.

ONDE ATUA?

“A Contabilidade assumiu o desafio de estruturar 
modelos de mensuração aplicáveis a eventos futuros, 
utilizando-se de estimativas, modelos matemáticos e 
estatísticos, comportamentos, tendência de cenários 
econômicos, riscos e outras variáveis”.

José Carlos Marion, 

doutor e livre docente em Contabilidade da USP

CRESCER?
o que vou ser quando

CONTABILISTA
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Fornecer informações necessárias para a 
tomada de decisão nos empreendimentos é 
um dos pontos principais da Ciência Contábil. 

Esses dados ajudam o empresário a buscar 
novos mercados, a avaliar onde investir, a 
driblar a crise econômica, a corrigir possíveis 
erros e a honrar as obrigações, mas atua 
também nos setores social e público, para 
trazer transparência na administração.

“Com os benefícios da tecnologia, 
começamos a compreender a realidade 
econômica das empresas, e não a realidade 
fiscal, como era feita antes. O contador é 

o médico das empresas, evitando 
que as organizações adoeçam 
financeiramente, já que seu papel 
é cuidar da saúde financeira, cuja 
ciência é capaz de curá-las”, destacou 
a coordenadora do curso de Ciências 
Contábeis da UCDB, Lucélia Tashima.
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Acadêmicos de diversos 
cursos da Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB) 

receberam em abril os 
sacramentos católicos, 
do Batismo, da Primeira 

Eucaristia e da Crisma. 
As celebrações 

foram realizadas 
na Paróquia 
Universitária São 

João Bosco.
No dia 1º de 
abril e no dia 

Acadêmicos da UCDB recebem 
sacramentos na Paróquia 
Universitária São João Bosco

8 ocorreram os batismos e 
também a primeira eucaristia 
de dezenas de acadêmicos. 
No dia 22 foram a vez de 
acadêmicos serem crismados, 
com celebração presidida 
pelo bispo auxiliar de 
Campo Grande, Frei Janusz 
Marian Danecki, conhecido 
como Dom Mariano, e 
concelebrada pelo Pró-Reitor 

de Pastoral, Pe. João Marcos 
de Araújo Ramos.

Os encontros de catequese 
e crisma foram ministrados 
pelo professor Brasdorico 
Merqueades dos Santos, da 
equipe de Pastoral da UCDB.


