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expediente

Com três novos cursos, 
UCDB está com inscrições 
abertas para Vestibular 
de Inverno 2018

O tecnólogo em Gastronomia pode 
atuar em diversas frentes ligadas à 
alimentação, incluindo o planejamento, 
gerenciamento e implantação de 
empreendimentos gastronômicos, 
planejamento de cardápios, 
administração de serviços gerenciais 
de alimentos e bebidas, panificação, 
confeitaria, cozinha fria, gastronomia 
funcional e elaboração de produtos 
gastronômicos em geral. 

Quer se inserir rapidamente 
no mercado de trabalho em áre-
as em franca expansão? Sua es-
colha pode ser um curso tecnoló-
gico, com duração de dois anos, 
no período noturno! Na Univer-
sidade Católica Dom Bosco, três 
novas graduações com esse per-
fil foram lançadas no processo 
seletivo de inverno: Tecnologia 
em Gastronomia, Tecnologia em 

Gestão de Recursos Hídricos e 
Tecnologia em Big Data e Inteli-
gência Analítica.

As inscrições já estão abertas e 
podem ser feitas pelo site www.
ucdb.br/vestibular. As provas se-
rão aplicadas no dia 1º de julho, 
no campus Tamandaré, com iní-
cio às 8h. São oferecidas vagas 
em 34 cursos presenciais e 21 a 
distância, pela UCDB Virtual. 

O graduado em Tecnologia em 
Recursos Hídricos pode atuar 
em equipes multidisciplinares e 
na identificação, caracterização 
e aplicação de técnicas 
e procedimentos para 
solucionar os problemas 
ligados aos recursos hídricos 
em diferentes setores. 
Por se tratar de recurso 
finito, a escassez de água 
afeta diferentes setores 
econômicos, exigindo a 
presença de profissionais 
capacitados para traba-
lhar nesse setor.

O tecnólogo em Big Data 
e Inteligência Analítica 
capacita-se para atuar 
em Inteligência de Ne-
gócios e Tecnologia da 
Informação (TI), como 
analista de negócios, 
de redes sociais e 
mídias, análise de 
bases de dados em 
geral, de processos 
organizacionais 
por meio de inte-
ligência analítica 
de dados e res-
pectivas tecno-
logias.

Gastronomia

Recursos Hídricos Big Data e 
Inteligência Analítica
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A nota do Enem também 
pode ser usada. Entre no site 
e confira os procedimentos!

Até dia 11 de junho, 
um quilo de alimento 

não-perecível vale sua 
inscrição!

Acadêmicos de outras Instituições 
que desejam transferir-se para 
a UCDB têm isenção na taxa de 

matrícula e 25% de desconto em 
todo curso. 

•ADMINISTRAÇÃO
•AGRONOMIA
•ARQUITETURA E URBANISMO
•BIG DATA E INTELIGÊNCIA ANALÍTICA  (NOVO)  

•BIOMEDICINA
•CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
•CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
•CIÊNCIAS CONTÁBEIS
•DESIGN
•DIREITO
•EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)
•EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
•ENFERMAGEM
•ENGENHARIA CIVIL
•ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
•ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
•ENGENHARIA ELÉTRICA 

Portadores de diploma também 
podem fazer parte da UCDB. A 

documentação deve ser entregue 
até 16 de julho e é preciso 

solicitar a análise do currículo 
(R$ 120). Egressos da UCDB 

ganham até 30% de desconto nas 
mensalidades; os formados por 

outras instituições, 20%. 

•ENGENHARIA MECÂNICA
•ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
•FARMÁCIA
•FILOSOFIA
•FISIOTERAPIA
•GASTRONOMIA (NOVO)    
•GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (NOVO)    
•HISTÓRIA
•JORNALISMO
•LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS
•MEDICINA VETERINÁRIA
•NUTRIÇÃO
•PEDAGOGIA
•PSICOLOGIA (FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO)
•PUBLICIDADE E PROPAGANDA
•TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVI-
MENTO DE SISTEMAS
•ZOOTECNIA

CURSOS PRESENCIAIS

CURSOS A DISTÂNCIA
•ADMINISTRAÇÃO
•CIÊNCIAS CONTÁBEIS
•COMÉRCIO EXTERIOR
•FILOSOFIA
•GESTÃO AMBIENTAL
•GESTÃO COMERCIAL

•GESTÃO DE COOPERATIVAS
•GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
•GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E 
NOTORIAIS
•GESTÃO FINANCEIRA
•GESTÃO PÚBLICA

•HISTÓRIA
•LETRAS
•LOGÍSTICA
•MARKETING
•NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
•PEDAGOGIA

•PROCESSOS GERENCIAIS
•SECRETARIADO
•SERVIÇO SOCIAL
•TEOLOGIA
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Atendimentos jurídicos 
e de saúde são oferecidos 
gratuitamente pelas 
Clínicas-Escola UCDB

As Clínicas-Escola UCDB, há anos, vêm 
oferecendo atendimentos gratuitos à 
população em diferentes áreas da saúde 
e da área jurídica. São mais de 20 mil 
atendimentos realizados por ano.

Antes de qualquer atendimento, 
as pessoas passam por triagem 
feita no setor de Serviço Social, 
que encaminha ao atendimento 
necessário. Mais informações 
sobre as Clínicas-Escola UCDB 
no telefone (67) 3312-3710 ou 
3725.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA GRADUAÇÃO E SUS
ortopedia, traumatologia, neurologia, 
neuropediatria, saúde da criança, 
hidroterapia e fisioterapia 
pulmonar. 

CLÍNICA DE PSICOLOGIA
terapia individual, psicoterapia individual 

cognitiva comportamental, psicoterapia 
em grupo, orientação vocacional, 

grupoterapia com pessoas quem 
têm medo de dirigir, grupoterapia 

com infratores do trânsito e 
psicodiagnóstico.

CLÍNICA DE ENFERMAGEM
atenção básica da saúde da mulher, 
obstetrícia, saúde da criança, 
adolescente e do homem.

CLÍNICA 
DE SAÚDE AUDITIVA/SUS
motricidade oral, linguagem funcional, 
linguagem neuro (aplicadas em crianças 
com paralisia cerebral ou adultos 
que sofreram derrame ou Acidente 
Vascular Cerebral), fluência (para 
pessoas com dificuldades em se 
expressar, gagueira e lentidão 
na fala), trabalho na voz  
(rouquidão e disfonia) e 
audiometria.

CLÍNICA DE NUTRIÇÃO
avaliação, orientação e 
acompanhamento 
nutricional 

CLÍNICA DE 
FARMÁCIA
orientações e 
acompanhamento  

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 
(NUPRAJUR)
assistência jurídica cível e criminal 

CLÍNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL/SUS 
tratamento a pacientes que apresentam dificuldades, limitações 
e necessidades especiais nas áreas física, mental, social e 
educacional, e tem como objetivo desenvolver, recuperar e/ou 
manter o bom funcionamento de suas atividades na vida diária, 
escolar, do trabalho e do lazer. 
- reabilitação, saúde da criança (Paralisia Cerebral, Síndrome de 
Down, Hidrocefalia, entre outros); crianças com dificuldades na 
escola (Aprendizagem e/ou Comportamento); saúde mental 
(depressão, esquizofrenia, retardo mental), entre outros.
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A primeira etapa do atendimento 
unificado dos acadêmicos da UCDB já está 
em funcionamento no bloco Administrativo, 
trazendo mais agilidade e conforto para 
quem busca serviços de secretaria, crédito 
estudantil e tesouraria. Além disso, o 
horário de atendimento foi ampliado e 
acontece das 8h às 21h, de segunda-feira a 
sexta-feira.

Acadêmicos ganham Central de Atendimento

“Estamos fazendo mudanças gradativas 
com o objetivo maior de otimizar o tempo 
e o trabalho. Queremos que o acadêmico 
chegue, seja orientado e encaminhado 
para o local correto. Quando iniciado 
o atendimento, ele poderá resolver 
tudo o que precisar, com prioridade”, 
explicou o Pró-Reitor de Administração, 
Ir. Herivelton Breitenbach.

• Análise de currículo
• Atestados de matrícula
• Certificado de conclusão de curso
• Colação de grau
• Compensação de ausência
• Histórico escolar
• Plano de ensino
• Matrículas
• Regime Domiciliar
• Relatórios de disciplinas a cursar
• Revisão de notas
• Segunda chamada de prova
• Segunda via do diploma
• Adesão e renovação do crédito estudantil
• Emissão e recebimento de boletos de mensalidades
• Recebimento de serviços diversos
• Cálculo e recálculo de mensalidades
• Revisão de parcelas decorrentes de alteração de    
matrícula
• Cadastro de desconto de convênios e portadores 
de diploma
• Emissão e declaração para Imposto de renda

Horário de atendimento agora é maior: das 8h às 21h
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No local, é possível
solicitar:
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cães e gatos

Facilite sua vida! 
Não enfrente fila!

SIIA: Informações acadêmicas 
na palma da sua mão

Desenvolvido para facilitar a vida dos acadêmicos, o aplicativo do 
Sistema Integrado de Informação Acadêmica (SIIA) da Universidade 
Católica Dom Bosco traz, além das notas, horários, faltas, vagas de 
estágio e novidades sobre a Instituição. Confira também todos os 
documentos disponíveis para solicitação.

Baixe na Apple Store ou na Play Store. 

•Atestado de matrícula

•Atestado de matrícula gratuito

•Certificado de conclusão de curso

•Histórico Escolar

•Plano de Ensino

•Emissão de boletos

•Pagamento de mensalidades em dia e atrasadas do semestre

•Impressão de nota fiscal e declaração para imposto de renda

•Pagamento de débitos de semestres anteriores, com 
possibilidade de parcelamento em cartão.
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O Núcleo de Análises 
do Comportamento e da 
Neurociência (NACNeuro) 
foi criado para promover a 
integração entre pesquisadores 
e gerar conhecimento na área 
por meio de estudos, além de 
ampliar a extensão acadêmica 
dentro do segmento e trazer 
melhorias para a sociedade.

“Na Católica, quando se fala 
em análise do comportamento, 
existe uma linha de pesquisa 
que trabalha com autismo, 
porém, na área da neurociência, 
o que se vê são pessoas que 
têm algum estudo ligado ao 
tema. A criação do núcleo veio 
para reunir essas iniciativas e 
fazer com que o conhecimento 
de um pesquisador possa 
agregar ao trabalho do 
outro, e vice-versa, para o 
desenvolvimento de pesquisas 
conjuntas”, esclareceu um dos 
coordenadores do NACNeuro 
e professor do Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia, 
André Barciela Veras.

De acordo com o docente, 

antes de iniciarem as pesquisas, 
o núcleo está na fase de 
fortalecimento. A primeira 
reunião com os pesquisadores 
foi realizada dia 16 de maio, 
com a palestra “História da 
Análise do Comportamento e da 
Neurociência no Brasil, um futuro 
de confluência?”. “Queremos 
promover eventos mensais 
como esse para gerar o debate 
e aumentar a compreensão 
de cada um a respeito da área 
para que, então, os projetos de 
pesquisa sejam desenvolvidos”, 
esclareceu Veras.

NACNeuro 
desenvolverá pesquisas 
sobre comportamento 
e neurociência 
Criado em maio, grupo já reúne 41 pesquisadores

• 19 são docentes da 
Católica

• 12 de outras 
Instituições de Ensino 
Superior no Brasil 

• 10 pesquisadores 
de Universidades no 
exterior

NACNeuro é 
composto por:

Grupo já promoveu reuniões 
e palestras para dar início 
aos trabalhos
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O profissional poderá atuar em 
empresas de diversos segmentos de 
negócios na área da tecnologia da 
informação e desenvolvimento de 
softwares e sistemas. Pode ainda 
ser empreendedor, constituir a 
própria empresa e atuar como 
desenvolvedor de produtos 
de software e aplicações para 
Internet.

ONDE ATUA?

CRESCER?
o que vou ser quando

ANALISTA 
DE SISTEMA

JUNHO   |   2018

JORNAL UCDB

8

Se você é organizado, tem afinidade com raciocínio 
lógico, matemática e, ainda, gosta de desafios, pode 
ser dar bem na área de análise e desenvolvimento 
de sistemas. Dentro do ramo, o profissional tem a 
possibilidade de atuar como analista, programador e 
também como gerenciador de projetos. 

De acordo com o coordenador do curso de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas (Tads) da UCDB, Marcos Alves, as funções 
encaixam-se em um processo de carreira, logo que o 
profissional é inserido no mercado; geralmente atua 
como analista e depois assume as outras posições. 

“Analista é aquela pessoa que recebe 
as demandas do cliente e cria soluções 
tecnológicas para resolver os problemas que 
este tem. Por exemplo: precisa de um site? 
De um aplicativo? Já o programador é quem 
irá desenvolver o software em si e, após a 
conclusão, há o tester — que vai testar se tudo 
funciona. Além dessas funções, também há 
o gerenciador de projetos, geralmente uma 
pessoa mais experiente que irá acompanhar 
todo o andamento e delegar funções”, 
esclareceu Marcos. 



   JUNHO  |  2018

JORNAL UCDB

9
   JUNHO  |  2018

JORNAL UCDB

9

Paróquia Universitária 
completa um ano 
de atividades

Campanha do Agasalho vai até dia 29

A Paróquia Universitária São João Bosco da Uni-
versidade Católica Dom Bosco celebrou, no dia 24 
de maio, um ano de criação e, para comemorar a 
data, que também é dia de Nossa Senhora Auxilia-
dora, foi celebrada uma missa também em honra 
à padroeira dos salesianos, presidida pelo bispo 
auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande, Dom 
Janusz Marian Danecki, e concelebrada pelo Pró-
-Reitor de Pastoral da UCDB, Padre João Marcos 
de Araújo Ramos, e outros padres.
“O amor a Nossa Senhora levamos no coração, 

com nossa devoção e confiança”, destacou o bispo 
auxiliar em sua homilia. A igreja ficou lotada com 
a presença também de pró-reitores, seminaristas, 
coordenadores de curso, professores, acadêmicos 
e colaboradores. Ao final da missa, Nossa Senhora 
Auxiliadora recebeu rosas e balões.

Missa e adoração ao Sagrado 
Coração de Jesus
A Paróquia Universitária São João Bosco realiza na sexta-feira 
(8), às 14h30, Missa solene do Sagrado Coração de Jesus, Fes-
ta celebrada pela Igreja Católica na semana seguinte à Festa 
de Corpus Christi. Também haverá adoração ao Santíssimo 
Sacramento das 7h às 12h e das 19h às 21h30.

A arrecadação de agasalhos da Operação Passa 
a Roupa, realizada pelos acadêmicos e professo-
res do curso de Comunicação Social, em parceria 
com a Pró-Reitoria de Pastoral da UCDB, vai até o 
próximo dia 29. As doações podem ser feitas nas 
salas de Pastoral da UCDB ou nos demais espaços 
sinalizados com a logo da campanha, no campus 
Tamandaré. Tudo o que for arrecadado será des-
tinado para obra social Salesianos Ampare. 


