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expediente
Com 56 anos de presença no ensino su-

perior, a Universidade Católica Dom Bosco 
alcançou o melhor patamar de avaliação 
de sua história. No Ranking Universitário 
Folha (RUF) 2018, divulgado neste mês, a 
Instituição entrou no Top 100 e se conso-
lidou como a melhor universidade parti-
cular de Mato Grosso do Sul. Em 2016, a 
UCDB era a 146ª do Brasil; hoje, está em 
97º lugar. 

Dos cinco pontos avaliados, a UCDB 
evoluiu nos quesitos pesquisa (115ª para 
110º), ensino (116º para 106º), mercado 
(73º para 71º) e, principalmente, na inter-
nacionalização, que passou da 151ª posi-
ção para 88ª melhor do Brasil.

“A nossa visão institucional, que é es-
tar entre as 100 melhores universidades 
do Brasil, já foi alcançada. Essa meta era 
para 2022, e é uma grata satisfação ver-
mos que já atingimos esse patamar graças 

ao desempenho de toda comuni-
dade acadêmica. A questão da in-
ternacionalização, que é um ponto 
tão importante para a formação dos 
nossos acadêmicos, é uma realida-
de: diversas parcerias, intercâmbios, 
formações de redes de pesquisa 
com universidades de todo o mundo 
estão em andamento, e só temos a 
crescer com isso”, destacou o Reitor 
da UCDB, Pe. Ricardo Carlos. Atual-
mente, são mais de 200 instituições 
internacionais com acordos em an-
damento com a UCDB.

O RUF (ruf.folha.uol.com.br) é um 
ranking nacional que, desde 2012, 
analisa dados das instituições de en-
sino superior do País. O levantamen-
to é feito pelo Datafolha e divulgado 
pelo jornal Folha de S.Paulo e pelo 
portal UOL.

UCDB alcança TOP 100 
das melhores 
universidades do País
Em ranking divulgado 
pela Folha de S.Paulo e 
UOL, Católica avança 49 
colocações e está em 97º 
lugar no Brasil

Os cursos de graduação também são analisados individualmen-
te no RUF. A UCDB lista com sete cursos na primeira colocação em 
Mato Grosso do Sul (Computação, Comunicação, Direito, Engenha-
rias Mecânica e Controle e Automação, Psicologia e Serviço Social) 
e mais dez cursos em segundo lugar no Estado (Administração, Bio-
medicina, Ciências Contábeis, Design, Educação Física, Engenharia 
Elétrica, Filosofia, Letras, Nutrição e Pedagogia).

GRADUAÇÃO
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Outubro chegou e trouxe com ele o maior congresso 
científico de Mato Grosso do Sul: o Saberes em Ação.  A 
quinta edição do evento será realizada entre os dias 23 e 
25 e prevê uma ampla programação com atividades que 
envolvem os quatro pilares da UCDB — ensino, pesquisa, 
extensão e pastoral. Ao todo serão dez mesas-redondas, 
apresentação de 1.197 trabalhos por meio de banners, 
tertúlias e comunicações orais, 58 oficinas, além de uma 
mostra de produtos com 58 itens inovadores e atividades 
culturais. Confira na próxima página o que está previsto 
para cada dia:

Venha 
participar do 

Saberes em 
Ação!

Voltada para alunos da graduação, pós-graduação e 
também do ensino médio, as inscrições para o evento 
permanecem abertas até o dia 22. O procedimento 
deve ser feito por meio do site http://saberesemacao.
ucdb.br/.

INSCRIÇÕES:
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lançamento 
de 14 livros

3 mesas-
redondas

comunicações 
orais

Mostra de Produtos 
com 58 itens inovadores

palestra de 
abertura com 

a astrofísica 
Duilia 

Fernandes 
de Melo

comunicações 
orais

58 Oficinas Mostra da Pastoral Universitária

III Mostra
 do Ensino 

Médio 
FESTAR – Festival das Estrelas

XV Seminário 
de Extensão 

Universitária

Planetário móvel para 
visualização do céu

7 mesas-
redondas Feira de Estágios 

e Intercâmbios Culturais

palestra 
sobre 

o Enem

Árvore 
da não vida

Pibic Júnior

Exposição 
de banners 

da Iniciação 
Científica
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A Clínica-Escola UCDB realiza gratuitamente exames preventivos 

do câncer de colo uterino (Papanicolau) e também exame clínico 

de mama, atendendo a comunidade acadêmica e a comunidade 

local. E neste mês, entre os dias 15 e 30, amplia as ações no 

Outubro Rosa com palestras, atividades para melhorar a qualidade 

de vida, orientações, além de receber a Carreta do Hospital de 

Câncer de Barretos no dia 31 de outubro. Em continuidade às ações 

preventivas, a Clínica também fará realizações em 1º/11 relativas 

ao Novembro Azul.

“Esta ação é para enfatizarmos que precisamos fazer a prevenção 

do câncer do colo do útero e da mama pois, detectados no estágio 

inicial, podem ser curados”, explica uma das coordenadoras do 

evento, Eliny Salazar.  As mulheres que se interessarem em fazer 

o preventivo devem procurar o curso de Enfermagem na Clínica-

Escola UCDB para agendarem os atendimentos de segunda a 

quinta-feira. Informações: (67) 3312-3705.

Clínica-Escola realiza 
gratuitamente preventivos 
e exame clínico de mamas

OUTUBRO ROSA
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Inscrições abertas para 
mestrados e doutorados

EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL 

LINHAS DE PESQUISA: 

“Política, gestão e história da educação” 

“Práticas pedagógicas e suas relações com 
a formação docente”

LINHAS DE PESQUISA: 

“Cultura, identidade e diversidade 
na dinâmica territorial”

“Políticas públicas e dinâmicas de 
inovação em desenvolvimento 
territorial”

mestrado e doutorado

mestrado e doutorado

BIOTECNOLOGIA
LINHAS DE PESQUISA: 

“Bioprospecção de princípios ativos, genes 
promotores e vetores de expressão”

“Biotecnologia aplicada à agroindústria” 

mestrado e doutorado

PSICOLOGIA

LINHAS DE PESQUISA: 

“Avaliação e assistência em saúde” 

“Políticas públicas, cultura e produções 
sociais”

mestrado e doutorado

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) está com inscrições abertas para os 
programas de mestrados e doutorados em Educação, Psicologia, Ciências Ambientais 
e Sustentabilidade Agropecuária, Desenvolvimento Local e Biotecnologia. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 9 de novembro pela internet, exceto para doutorado em 
Biotecnologia. Mais informações no site www.ucdb.br/mestrado.

CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
E SUSTENTABILIDADE 
AGROPECUÁRIA 
“Agronegócio e produção sustentável”

“Saúde, ambiente e sustentabilidade”

mestrado e doutorado
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Fotos históricas em preto e branco que retratam 

aspectos decisivos para a criação de Mato Grosso do 

Sul, foram coloridas pelas mãos dos acadêmicos do 

2º semestre de Design da UCDB e compõem a mostra 

“MS em Cores”. A exposição fotográfica acontece em 

alusão aos 41 anos do Estado, comemorados no dia 

11 deste mês, e está aberta para visitação gratuita no 

Museu da Imagem do Som (MIS), em Campo Grande, 

das 8h às 17h, até dezembro.

Sob orientação do professor Gabriel Ferraciolli,   os 

acadêmicos fizeram um levantamento bibliográfico 

para produzirem a exposição. “O trabalho de colori-

zação das fotografias foi feito em um software e não 

foi totalmente livre. Com base na pesquisa histórica, 

os alunos tiveram o máximo de cuidado com relação 

a arquitetura, vestimentas, urbanização e veículos 

presentes à época. Foi preciso interpretar e caracte-

rizar as cores utilizadas. Quisemos trazer mais vida às 

fotos, humanizar o passado e aproximar as pessoas 

no presente”, esclareceu Gabriel.

SERVIÇO
O MIS fica no terceiro andar da Fundação 

de Cultura de Mato Grosso do Sul, localiza-

da na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 

nº 559. A mostra fotográfica estará aberta 

para visitação até dezembro. Mais infor-

mações podem ser obtidas ao entrar em 

contato com o museu por meio do núme-

ro (67) 3316-9174.

Alunos de Design expõem 

no MIS a mostra  

“MS em Cores”
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Projeto Vivências em Cidadania da UCDB 

é realizado em Três Lagoas

Doze acadêmicos de seis cursos da Universidade 

Católica Dom Bosco  (Jornalismo, Engenharia 

Sanitária e Ambiental, Pedagogia, Enfermagem, 

Psicologia e Engenharia Civil) participaram, de 8 a 

12 de outubro, do projeto Vivências em Cidadania 

atendendo uma entidade de Três Lagoas, 

município localizado a 326 quilômetros de Campo 

Grande. Eles levaram atividades socioeducativas

“Esses dias foram de uma grande experiência 

tanto profissional, como pessoal; conviver com 

realidades tão diferentes da nossa, ouvir relatos 

de tamanha dificuldade nos fazem refletir sobre 

a nossa vida. A ideia era levar conhecimentos, 

mas quem mais aprendeu com essa vivência 

fomos nós! Atendemos 650 pessoas, dentre 

crianças, adolescentes, jovens e profissionais 

da educação”, destacou a professora Ana Paula 

Zaikievicz.
Dentre as atividades realizadas, os participantes 

tiveram  ações sobre empreendedorismo, incentivo 

ao ingresso à educação superior, prevenção de 

doenças e uso de drogas, trabalhar a autoestima, 

conscientização ambiental, uso conscientes das 

redes sociais e oficina de recicláveis.


