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Vestibular UCDB oferece 

14 novidades para 2019

Inscrições estão abertas até dia 3 
de dezembro; provas serão dia 9

Estão abertas, até o dia 3 de dezembro, as inscrições 
para o Vestibular de Verão UCDB 2019 pelo site www.
ucdb.br/vestibular. As provas serão aplicadas no dia 9 de 
dezembro e, neste processo seletivo, há 14 novidades nos 
cursos de graduação presenciais. São seis opções novas 
na grade: Big Data e Inteligência Analítica (tecnológico), 
Engenharia de Alimentos (bacharelado), Engenharia de 
Produção (bacharelado), Gastronomia (tecnológico), 
Gestão de Recursos Hídricos (tecnológico) e Teologia 

• Administração
• Agronomia
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Biológicas (bacharelado)
• Ciências Biológicas (licenciatura)
• Ciências Contábeis
• Design
• Direito
• Educação Física (bacharelado)
• Educação Física (licenciatura)
• Engenharia Civil
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Controle e Automação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Sanitária e Ambiental
• Filosofia
• História
• Jornalismo
• Letras
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Pedagogia
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda 
• Tecnologia em Análise 
    e Desenvolvimento de Sistemas
• Zootecnia

CURSOS PRESENCIAIS
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(bacharelado). Outros quatro cursos já são 
tradicionais na Universidade, porém passam 
a ser oferecidos também no período noturno, 
atendendo demanda crescente: Biomedicina, 
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Há também 
três cursos que voltam a ser oferecidos pela 
Católica: Fonoaudiologia (bacharelado), Redes 
de Computadores (tecnológico) e Serviço Social 
(bacharelado).

Os candidatos têm outras duas opções 
de ingresso: utilizando a nota do Enem 
ou a do Desafio UCDB. Convênios entre a 
Universidade e a Polícia Militar, Sindicato da 

Polícia Civil (Sinpol), Sindicato dos Delegados 
da Polícia Civil (Adepol) e Escola de Governo 
garantem 25% de descontos para os novos 
alunos; transferências externas também dão 
vantagens de até 25% para concluir o curso na 
Católica, assim como aqueles que pretendem 
fazer a segunda graduação na Instituição 
(egressos têm 30%, e formados em outras 
instituições, 20%).

Além das novas opções, os vestibulandos 
poderão escolher, ainda, as mais de 48 
graduações tradicionais da UCDB, com 
qualidade já comprovada (Veja quadros). 

NOVOS 
CURSOS

PRESENCIAIS

UCDB VIRTUAL

•  Administração
•  Ciências Contábeis
•  Comércio Exterior
•  Filosofia
•  Gestão Comercial
•  Gestão de Cooperativas
•  Gestão Pública
•  Gestão Ambiental
•  Gestão Financeira
•  Gestão de Recursos Humanos 
•  Gestão de Serviços Jurídicos 
    e Notariais
•  História
•  Letras
•  Logística
•  Marketing
•  Negócios Imobiliários
•  Pedagogia
•  Processos Gerenciais
•  Secretariado
•  Serviço Social
•  Teologia 

 

 

  
Curso Modalidade Semestres Turno 

Big Data e Inteligência Analítica Tecnológico 5 Noturno 

Biomedicina Bacharelado 8 Noturno 

Enfermagem Bacharelado 10 Noturno 

Engenharia de Alimentos Bacharelado 10 Noturno 

Engenharia de Produção Bacharelado 10 Noturno 

Farmácia Bacharelado 10 Noturno 

Fisioterapia Bacharelado 10 Noturno 

Gastronomia Tecnológico 4 Noturno 

Gestão de Recursos Hídricos Tecnológico 5 Noturno 

Teologia Bacharelado 8 Matutino 

Chanceler: 
Pe. Gildásio Mendes dos Santos
Reitor: 
Pe. Ricardo Carlos
Pró-Reitor de Administração: 
Ir. Herivelton Breitenbach
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: 
Ir. Gillianno Mazzetto
Pró-Reitor de Pastoral: 
Pe. João Marcos de Araújo Ramos
Pró-Reitora de Graduação: 
Rúbia Renata Marques 
Pró-Reitor de Pes quisa e Pós-Graduação:  
Cristiano Marcelo Espinola Carvalho
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos 
Comunitários: 
Luciane Pinho de Almeida

JORNAL UCDB - Elaborado pela Diretoria 
de Comunicação da Universidade Católica Dom 
Bosco - UCDB, por meio da Assessoria de 
Imprensa
Diretor: Jakson Pereira
Jornalista responsável: Silvia Tada (DRT: 
33/17/13) 
Repórter: Gilmar Hernandes (082 MTB/MS) e 
Natalie Malulei (MTE 1145/MS)
Estagiária: Carine Ferrari, Maria Romualdo e 
Michele Moraes
Diagramação: Maria Helena Benites 
Revisão: Maria Helena Silva Cruz
Tiragem: 8.000 exemplares
Telefone: (67) 3312-3300 ou 3353
E-mail: noticias@ucdb.br
Site: www.ucdb.br
Facebook: UCDB MS
Twitter: @UCDBoficial
Youtube:ucdboficial

Entidade filiada a:
IUS - Instituições Salesianas de Educação Superior
ANEC - Associação Nacional de Educação 
Católica Brasileira
ABRUC - Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias

expediente
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JORNAL UCDB

Com mais de 5 mil metros quadrados, o Pátio UCDB é um novo espaço 
multiuso da Universidade destinado à realização de eventos acadêmi-
cos, congressos, locação para outras atividades. Conta com painéis de 
led, escada rolante, rampa de acessibilidade, elevadores, climatização 
pela central de refrigeração, reaproveitamento de água da chuva nas 
descargas dos banheiros, cadeiras, bancos, poltronas e muitas tomadas. 
O Pátio UCDB vai abrigar a Pró-Reitoria de Pastoral, a Área de Cultura e 
Arte e ainda 10 lojas de alimentação e serviços. O local será monitorado 
por 43 câmeras em tempo real. 

é inaugurado
Pátio UCDB
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Parceria entre a Universidade Católica 
Dom Bosco e a organização não-
governamental WWF Brasil possibilitará 
ações de intercâmbio de conhecimentos, 
análises espaciais e produção 
cartográfica, promoção de capacitações, 
desenvolvimento de trabalhos técnicos e 
científicos, publicações e eventos voltados 
à conservação da natureza. O convênio 
foi viabilizado por meio da Agência de 
Inovação e Empreendedorismo da Católica 
(S-Inova).

Uma dessas ações foi a doação de 50 
licenças, pelo período de cinco anos, do 
software ArcGis — um dos programas de 
geoprocessamento mais modernos e mais 
utilizados em todo o mundo. 

O Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos, 
destacou a parceria como uma maneira 
de colocar em prática as ações visando à 
sustentabilidade do planeta. “A bandeira 
da sustentabilidade é muito importante. 
Porém, muitas vezes, ela é usada 
politicamente ou com outras finalidades. 
A nossa é a da educação — devemos 
educar as novas gerações para que todos 
coloquem em prática ações simples, mas 
concretas”.

De acordo com o professor Fábio Martins 
Ayres, participarão das ações e estudos 

UCDB e WWF formalizam 
parceria para desenvolvimento 
de ações de sustentabilidade

OUTUBRO ROSA

Doação de 50 licenças de software transformam Laboratório de 
Geoprocessamento em um dos mais modernos do País

acadêmicos de cursos de graduação 
(Engenharia Sanitária e Ambiental, 
Engenharia Civil, Agronomia, Biologia e 
Arquitetura) e pós-graduação stricto sensu 
(Ciências Ambientais e Sustentabilidade 
Agropecuária e Desenvolvimento Local). 
“Além de preparar o acadêmico para utilizar 
um programa moderno, muitos trabalhos 
científicos poderão resultar dessas análises 
obtidas com o software”, afirmou. Neste 
mês, um curso de capacitação foi realizado 
na UCDB com a participação de técnicos 
de órgãos municipais e estaduais (Imasul, 
Agesul, Planurb, Câmara de Vereadores, 
PMA, Sedesc, Corpo de Bombeiros e Polícia 
Militar).

Curso sobre o novo software foi 
realizado na UCDB
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A edição 2018 do Desafio UCDB pre-
miou 46 estudantes de Campo Grande e 
do interior de Mato Grosso do Sul. A pre-
miação ocorreu no anfiteatro do bloco A 
da Católica, no dia 21 de novembro. Fo-
ram 41 bolsas integrais, uma de 70% e 
mais quatro de 50%. São premiados o alu-
no com melhor desempenho nos polos — 
escolas com mais de 50 alunos inscritos 
no programa.

Universidade premia vencedores 

do Desafio UCDB 2018

Foram entregues 46 
bolsas de estudos 
para graduação 
presencial

O Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos, 
destacou que é uma “alegria muito gran-
de recebê-los em nossa Universidade. Vo-
cês já obtiveram uma grande conquista, e 
a UCDB está à disposição de todos vocês 
para se tornarem grandes profissionais e 
seres humanos completos”.

“É muito bom saber que valeu a pena to-
dos os momentos dedicados aos estudos. 
Agora irei focar na minha graduação e apro-

veitar a minha conquista”, comentou o fu-
turo acadêmico de Engenharia Mecânica, 
Daniel Velasco, aprovado em 1º lugar no 
polo da Escola Estadual Sidrônio Antunes 
de Andrade, de Sidrolândia.

Também estiveram presentes na solenidade 
de premiação a Pró-Reitora de Graduação, Dra. 
Rúbia Renata Marques, o Pró-Reitor de Pes-
quisa e Pós-Graduação, Dr. Cristiano Marcelo 
Espinola Carvalho, e o Pró-Reitor de Desen-

volvimento Institucional, Me. Gillianno 
Mazzetto, além dos coordenadores de 
cursos da Instituição, convidados, direto-
res de escolas e familiares dos alunos.

O Desafio UCDB é um programa anu-
al promovido pela UCDB com intuito 
de contemplar com bolsas de estudos 
de graduação da Católica aqueles que 
tiverem melhor desempenho nas pro-
vas.
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PAPAI NOEL SOLIDÁRIO
A Pró-Reitoria de Pastoral mobilizou 

colaboradores e acadêmicos na ação Papai 
Noel Solidário. Foram distribuídas 320 
cartinhas escritas por  crianças de dois centros 
de educação infantil de Campo Grande. Os 
pedidos serão atendidos pelos colaboradores e 
acadêmicos. O Pró-Reitor de Pastoral, Pe. João 
Marcos de Araújo Ramos, informa que aqueles 
que ainda têm interesse em fazer a doação de 
brinquedos, que estes podem ser encaminhados 
à Pastoral, para serem entregues às crianças 
atendidas pelas obras sociais salesianas.

No domingo (2 de dezembro), a 
tradicional Cantata de Natal, com os 
grupos de Cultura e Arte da UCDB, será 
realizada após a Santa Missa, com início 
às 18h30. O  estacionamento estará 
liberado a toda comunidade. No dia 10 de 
dezembro, terá início a Novena de Natal. 
Já no dia 16, haverá o Prelúdio Natalino 
com o Coro de Câmara da UFMS.

Progra
mação
de

Natal


