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expediente

Com a oferta de mais de 40 bolsas de estudos de 
até 100% para alunos de Campo Grande e de cidades 
do interior do Estado, o Desafio UCDB está com ins-
crições abertas pelo site www.ucdb.br/desafio até dia 
8 de outubro. As provas serão realizadas nos dias 20 
e 21 do mesmo mês. Criado há mais de dez anos, o 
projeto dá a alunos do 3º ano do ensino médio e de 
cursinhos pré-vestibulares a chance de disputarem a 
bolsa na sua própria escola: o estudante com melhor 
desempenho em cada polo garante a bolsa integral 
para o curso de graduação presencial de sua escolha.

Para que a escola se torne um polo, é neces-
sário que o estabelecimento de ensino seja con-
veniado à Universidade e tenha, no mínimo, 50 
inscritos. Os alunos fazem, então, a prova seme-

lhante ao vestibular, e aquele com melhor nota 
é contemplado com a bolsa. Caso o número che-
gue a 100 inscritos, serão duas bolsas, uma de 
100% e outra de 50% para o segundo colocado. 
Caso a escola tenha menos de 50 inscritos, os alu-
nos são direcionados ao Polo UCDB e concorrem 
a três bolsas de 50%, 75% e 100%.

No Desafio UCDB, será aplicada uma prova com 62 
questões de múltipla escolha nas disciplinas: Língua 
Portuguesa, Literatura, Química, Biologia, Física, His-
tória, Geografia, Conhecimentos Gerais, Matemática, 
Língua Estrangeira - Inglês/Espanhol e uma Redação, 
que é eliminatória. O valor da inscrição será de R$ 15 
por candidato. Informações: (67) 3312-3300.

Prazo termina dia 8 de outubro; 
provas serão dias  20 e 21 de outubro

Maior programa de 
bolsas para MS,
Desafio UCDB está 
com inscrições 
abertas
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SMARTPHONE
Para se concentrar nos estudos, tire o celular da sua 
linha de visão. Deixe-o desligado, longe de seu alcance. 
Então, crie uma disciplina para estudar sem que as redes 
sociais atrapalhem. Em uma outra fase de estudo, deixe 
o aparelho do seu lado justamente para ajudar a fazer 
consultas, pesquisas. Faça um combinado com você 
mesmo: 1h estudando, dez minutos nas redes sociais e 
com o tempo, você vai conseguindo equilibrar estudos e 
redes sociais.

OTIMISMO
Durante os estudos, pensamentos bons e ruins 
passam pela nossa cabeça. Nesse momento, costuma 
aparecer ansiedade, que é o medo antecipado. Como 
lidar? Importante fazer o exercício de racionalizar os 
pensamentos: colocar numa balança e verificar quais 
deles são reais, concretos, e quais você está dinamizando. 
Nesse momento, você consegue focar nos estudos e 
pensar: sim, estou com medo, mas consigo encarar. 
Vamos lá!

Pra você que se prepara para o  Desafio 

UCDB e para o Enem, os professores da 

Universidade Católica Dom Bosco têm 

algumas dicas para ajudar a estudar 

nessa reta final. Boas provas!

Professora Flávia Feroldi, 
curso de Psicologia da UCDB

Auditório do bloco C ficou 
lotado com centenas de 
estudantes que vieram para 
o Workshop 100 Dias para o 
Enem

Professor Fortunato Bennet 
foi um dos palestrantes do 
evento especial da UCDB 
para estudantes do ensino 

ORGANIZE SEU ESPAÇO
Escolha um local com boa iluminação e 
ventilação. No momento dos estudos, 
mantenha os livros mais usados sempre à mão 
e faça anotações dos assuntos que considera 
mais importantes. Mantenha uma garrafa de 
água próximo de você e hidrate-se sempre.

FAÇA CRONOGRAMA DE ESTUDOS
Liste todas as matérias e distribua as disciplinas 
ao longo da sua semana, de modo que consiga 
dar atenção a todos os assuntos de forma 
equilibrada.

Professora Ana Paula Gaspar 
Melim, curso de Pedagogia da 
UCDB
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Professor Fortunato Bennet, 
curso de Ciências Contábeis e 
Administração da UCDB

Professora Flávia Feroldi 
abordou a preparação 
psicológica 

CUIDADOS
Preste muita atenção na hora de escrever a redação das provas, como 
evitar palavras estrangeiras, o uso de gerúndio, gírias e linguagem chula. 
Procure usar corretamente a gramática, a ortografia, acentuação, 
pontuação e regência.

REDAÇÃO
Cuide da introdução para entrar no tema da redação para que não 
fique longa. A ideia deve ser contextualizada com fatos históricos e 
citações, com argumentos concretos e coerentes.
Valorize a escrita e deixe sua marca.

CONCLUSÃO
A conclusão da redação deve conter uma proposta de intervenção para 
o tema central, além de reafirmar o ponto de vista e ser algo viável.

Professora Neli Porto Soares 
Betoni, curso de Letras da UCDB

ATUALIDADES

DIREITOS HUMANOS
Saiu do edital a ideia de zerar na Redação quando se 
contrariam os direitos humanos. Porém, continua sendo 
referência o respeito aos Direitos Humanos. Os 30 artigos, 
que este ano estão fazendo 70 anos, são as principais 
referências de valores para determinar comportamentos 
morais esperados.

MOVIMENTO MAIO DE 68
O movimento Maio de 68 espalhou, a partir da França, 
os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade dentro 
do movimento educacional. Isso chegou ao Brasil e foi 
severamente reprimido pelo AI-5.

CAMPANHAS GOVERNAMENTAIS
Temas atuais que sempre envolvem questões nacionais 
costumam cair na prova do Enem e do Desafio UCDB. 
Neste ano, um desses assuntos é a Constituição Brasileira 
de 1998, que está completando 30 anos.

mais dicas
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Falta aproximadamente um mês para o Congresso Internacional 
de Ensino Pesquisa e Extensão — Saberes em Ação, e quem deseja 
participar do maior evento científico de Mato Grosso do Sul deve 
ficar atento aos prazos. Neste mês de setembro, interessados 
em serem coordenadores de sala durante as comunicações orais 
precisam fazer a inscrição até o dia 28. Já os participantes que 
inscreveram trabalhos para serem apresentados referentes aos 
projetos de extensão e Pibic podem acessar a lista dos aprovados 
no dia 20.

Vale lembrar que, no dia 18 deste mês, já foram divulgados os 
trabalhos aceitos que serão expostos por meio de Comunicação 
Oral, Mostra de Produtos e Oficinas. Acadêmicos, pesquisadores e 
profissionais que desejarem participar do congresso, podem fazer 
a inscrição até o dia 22 de outubro. Todos os procedimentos devem 

A quinta edição do congresso será 
realizada entre os dias 23 e 25 de outubro 
e traz como tema central “Universidade: 
Espaço de conhecimento infinito”. O 
assunto será abordado já na abertura do 
evento em uma palestra ministrada pela 
astrônoma associada à Nasa e professora 
da Universidade Católica da América 
(Washington, Estados Unidos), Duilia 
Fernandes de Mello.
Após a abertura oficial, durante os próximos 

dois dias, o congresso traz apresentações de 
trabalhos por meio de comunicações orais, 
banners, tertúlias e mostra de produtos. 
Além da participação dos acadêmicos da 
graduação e da pós-graduação da UCDB, 
o Saberes em Ação é aberto para alunos 
de outras instituições de ensino superior e 
possui um espaço voltado para estudantes 
do ensino médio. 

SOBRE O EVENTO

Congresso Saberes em 

Ação recebe astrônoma 

associada à Nasa
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Projeto da UCDB 
ganha aporte 
financeiro 
Sistema quer controlar pragas 
e doenças  na lavoura

O projeto Vantagro-MS, 
realizado pelo grupo De-
senvolvimento Tecnoló-
gico e Inovação em Visão 
Computacional (Inovisão) 
é um dos cinco premiados 
no mundo com aporte fi-
nanceiro internacional de 
US$ 6 mil para investir na 
implementação do siste-
ma tecnológico para com-
bater pragas e doenças na 
agricultura e pecuária. A 
seleção contempla o dou-
torando em Desenvolvi-
mento Local da Universi-
dade Católica Dom Bosco 
(UCDB), Everton Tetila, em 
conjunto com o acadêmico 
de Engenharia Civil da Uni-
versidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), Da-
vid Di Martini. O projeto 
será apresentado no IGAR-
SS 2019, em Yokohama (Ja-
pão)

“Com o uso de drone so-
bre a plantação, consegui-
mos detectar em que área 
se encontram os proble-
mas com as pragas e do-
enças, além de constatar o 
nível de infestação. Dividin-
do em segmentos a área, o 
software dá o percentual 
de infestação tanto dos in-
setos, quanto das doenças. 
Avaliando o nível de infes-
tação na lavoura, consegui-
mos medidas mais precisas 
para o controle fitossani-
tário ou agroecológico, re-

duzir o impacto ambiental, 
contribuir para a saúde ali-
mentar, reduzindo o custo 
da produção e amentando 
o lucro do produtor”, des-
tacou o doutorando.

Segundo o pesquisador, 
a ideia é que o software seja 
ampliado e levado para a ver-

são Android, o que vai trazer 
o resultado diretamente no 
campo, apontando os tipos 
de doenças nas lavouras de 
soja (oídio, mancha-alvo, fer-
rugem asiática, entre outras) 
e também os tipos de pragas 
(percevejo marrom, lagartas, 
caracóis, entre outras). 
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UCDB recebe reitores 
e diretores de 
instituições salesianas 
da Europa, África e 
Américas

Novos diretores e integrantes dos conse-
lhos de reitoria das Instituições Salesianas de 
Educação Superior (IUS) provenientes da Eu-
ropa, África e Américas participam, de 24 a 28 
de setembro, do primeiro módulo do curso 
para Diretivos das IUS na Universidade Católi-
ca Dom Bosco (UCDB). “É uma alegria  grande 
receber cada um de vocês nesta universida-
de, nesta casa salesiana. Espero que possam 
aproveitar bem não só esses momentos aqui 
nesta sala, mas também para conhecer nos-
sa Universidade. Que possamos trocar expe-
riências que trazemos e também levar para 
nossos acadêmicos”, disse Reitor da UCDB, 
Pe. Ricardo Carlos, dando as boas-vindas na 
abertura do evento. 

O coordenador geral das IUS, Pe. Marce-
lo Farfán, falou da importância do evento: 
“Teremos uma semana de enormes possibi-
lidades, de conhecer pessoas, a instituição. 
Viver o espírito salesiano”, pontou.

Alguns dos temas debatidos foram “Ho-
rizonte ético de gestão de uma instituição 
de educação superior”, “Funções chaves na 
gestão do conhecimento da universidade”, 
“Processos estratégicos e ferramentas de 
gestão nas universidades” e “Habilidades 
e competências de um gestor universitá-
rio”. O segundo módulo do curso será rea-
lizado em 2019 (de 23 a 27 de setembro), 
na Universidade Politécnica Salesiana, em 
Quito (Equador).

Pe. Ricardo Carlos abriu oficialmente o evento Evento reúne reitores, pró-reitores e diretores de instituições salesianas de ensino superior de todo o mundo



SETEMBRO  |  2018

JORNAL UCDB

8

A edição do Guia do Estudante 2017, da editora Abril, 
destacou que o curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) 
da UCDB está entre os melhores do Brasil, juntamente 
com o curso da Unoeste (SP) e da USP (SP). As graduações 
obtiveram cinco estrelas pela publicação. Currículo 
atualizado, vinculação a pesquisas e uma excelente 
infraestrutura para as atividades práticas foram citadas no 
Guia do Estudante para a atribuição da nota máxima. 

DESTAQUE 
NO GUIA DO ESTUDANTE

BIÓLOGO
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Se você gosta de estar em contato com a natureza e 
tem curiosidade em saber mais a respeito de plantas e 
animais, área de Ciências Biológicas pode ser uma op-
ção de carreira para o futuro. Com 39 anos de história 
na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a gradu-
ação é tradicional e traz duas opções de cursos para o 
acadêmico: o bacharelado e a licenciatura. 

No campus Tamandaré, há uma estrutura que vai 
além da sala de aula preparada para formação dos fu-
turos profissionais. Possui laboratórios e espaços para 
o desenvolvimento de pesquisas e extensão como o 
Biotério, que detém 480 espécimes de serpentes volta-
das para estudo. A Católica também possui a  Fazenda-
-Escola, um ambiente que permite o contato do aluno 

com o meio ambiente e a produção de conheci-
mento científico a partir da fauna e da flora.

“A área da biologia é muito ampla e permite vá-
rias formas de atuação profissional — ao optar 
pela licenciatura o acadêmico prepara-se para 
ser professor e pelo bacharelado pode atuar 
como pesquisador, por exemplo. Os cursos pos-
suem grandes áreas do conhecimento em que 
os profissionais podem se especializar, como 
meio ambiente, biodiversidade, biotecnologia 
e produção. É legal que cada grupo se ramifica 
e consegue atender o interesse de cada aluno”, 
pontuou a coordenadora do curso de Ciências 
Biológicas, Luciana Mendes Valério.

CRESCER?
o que vou ser quando
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O grupo de dança Ararazul da Universida-
de Católica Dom Bosco (UCDB) conquistou 
quatro premiações durante o Prêmio Onça 
Pintada 2018 — 5ª Mostra Internacional de 
Dança de Mato Grosso do Sul, realizado no 
Teatro Glauce Rocha, entre quinta-feira (6) e 
domingo (9).

Com 18 bailarinos, o Ararazul recebeu o 
troféu de “Melhor Grupo de Dança em Des-

Grupo Ararazul recebe quatro prêmios durante 
Mostra Internacional de Dança de MS

“Foi muito bom poder compartilhar nossos trabalhos 
com outros bailarinos, profissionais da área e espectado-
res locais. Esses eventos nos proporcionam trocas com ou-
tros grupos, o que nos incentiva, ainda mais, e nos ajuda a 
amadurecer enquanto companhia, além da oportunidade 
de apresentar um trabalho próprio representando a nossa 
Universidade”.

taque”. Além dessa premiação, os integran-
tes conquistaram o primeiro lugar na mo-
dalidade “Jazz Sênior”, com a coreografia 
“Sonhe”, e o segundo lugar na modalidade 
“Contemporâneo Sênior”, ao apresentar a 
coreografia “Consubstanciar”.  Já na cate-
goria “Solo Contemporâneo Sênior”, o bai-
larino Brandon Feitosa garantiu o primeiro 
lugar, com coreografia “Vasto Ser”.

Jéssica Bellincanta, coreógrafa do grupo Ararazul
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UCDB
Pastoral
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Inscrições abertas para o 
Retiro Universitário

Pastorais das IUS discutem 
planejamento de atividades

Estão abertas as inscrições para o  III Retiro Uni-
versitário voltado para os acadêmicos da Univer-
sidade Católica Dom Bosco (UCDB) que será rea-
lizado nos dias 5 e 6 de outubro no Instituto São 
Vicente, com o tema “Quem encontra um amigo, 
encontra um tesouro (Eclo 6 14b)”. O encontro é 
realizado pela Pró-Reitoria de Pastoral.

Para participar, o acadêmico interessado deve 
fazer a inscrição por meio do Sistema Integrado 
de Informações Acadêmicas (SIIA) ou nas salas de 
pastoral. O valor de inscrição será de R$ 30.  Para 
mais informações, entre em contato com a Pasto-
ral no telefone (67) 3312-3429.

Representantes de Pastorais das Instituições Sa-
lesianas de Ensino Superior da Missão Salesiana de 
Mato Grosso reuniram-se no último dia de agosto 
na Universidade Católica Dom Bosco para discutir 
um plano de ação comum para fortalecer o trabalho 
pastoral na educação superior. 

Pastoralda
UCDB

Local: Fazenda Escola UCDB (Lagoa da Cruz)
Data: 05 e 06 de outubro

Valor da inscrição: R$ 30,00

(67) 98114-4855

Informações
pastoral@ucdb.br

(67) 3312-3429

Inscrições:
Salas de Pastoral 
(A, B e C) e SIIA

TEMA
"Quem encontra um amigo 

encontra um tesouro" 
(Eclo 6, 14b)

Participaram integrantes da UCDB, Unisalesiano 
de Lins e Araçatuba e Faculdade Santa Teresa e 
Pastoral Juvenil da MSMT
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