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expedienteA Universidade Católica 
Dom Bosco está com inscri-
ções abertas para o proces-
so seletivo de inverno 2019, 
trazendo 35 opções de cur-
sos de graduação presencial 
e outras 21 opções a distân-
cia. Os candidatos que do-
arem um quilo de alimento 
não perecível na Área de 
Relacionamento da UCDB 
(SeR), até dia 24 de maio, 
ganham isenção da taxa do 
vestibular, que é de R$ 30.

As inscrições podem ser 
feitas pela internet (www.
ucdb.br/vestibular). A pro-
va será no dia 23 de junho, 

com início às 8 horas, no 
campus Tamandaré. 

Os cursos presen-
ciais de graduação 

são: Administra-
ção, Agronomia, 

Análise e Desen-
volvimento de 

Sistemas, Ar-
quitetura e 

U r b a n i s -
mo, Big 

Data, Biomedicina, Ciên-
cias Biológicas (licencia-
tura e bacharelado), Ci-
ências Contábeis, Design, 
Direito, Educação Física 
(licenciatura e bacharela-
do), Enfermagem, Enge-
nharia Civil, Engenharia 
de Alimentos, Engenha-
ria de Computação, En-
genharia de Controle e 
Automação, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Me-
cânica, Engenharia de 
Produção, Engenharia 
Sanitária e Ambiental, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Gastronomia, Gestão de 
Recursos Hídricos, His-
tória, Jornalismo, Letras, 
Medicina Veterinária, 
Nutrição, Pedagogia, Psi-
cologia, Publicidade e 
Propaganda e Zootecnia.

Já na modalidade a 
distância, os cursos de 
graduação são: Adminis-
tração, Ciências Contá-
beis, Comércio Exterior, 
Filosofia, Gestão Comer-
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cial, Gestão de Coope-
rativas, Gestão Pública, 
Gestão Ambiental, Ges-
tão Financeira, Gestão 
de Recursos Humanos, 
Gestão de Serviços Ju-
rídicos e Notariais, His-
tória, Letras, Logística, 
Marketing, Negócios 

Imobiliários, Pedago-
gia, Processos Geren-
ciais, Secretariado, Ser-
viço Social e Teologia.

Além do processo 
seletivo tradicional — 
prova com 60 ques-
tões e uma redação 
— 30% das vagas são 

reservadas para os candi-
datos que optam por in-
gressar utilizando a nota 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem). Já o 
processo seletivo dos can-
didatos aos cursos ofere-
cidos a distância é indivi-
dual e contínuo.Para acadêmicos de outras instituições 

que queiram fazer a transferência para 
a Católica, o prazo de inscrição vai 
até o dia 18 de julho, com isenção da 
primeira mensalidade e desconto de 
até 25% nos pagamentos efetuados 
até dia 5 de cada mês. Há vantagens 
também para portadores de diploma: 
egressos da Católica têm até 30% de 
desconto, enquanto  graduados em outras 
instituições de ensino superior têm 20% 
de desconto (regra também válida para 
pagamentos até dia 5 de cada mês).
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UCDB é selecionada 
para programa federal 
de incentivo às exportações

A Universidade Católica Dom 
Bosco, por meio da Agência de 
Inovação e Empreendedorismo 
(S-Inova), acaba de ser creden-
ciada pela Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil) para 
integrar, por dois anos, o time de 
escritórios no Brasil do Progra-
ma de Qualificação para Expor-
tação (Peiex-Brasil). É o primeiro 
escritório de Mato Grosso do Sul 
e visa a promover gratuitamente 
o processo de exportação de pe-
quenas e médias empresas.

Integrantes do Programa em 
Brasília ministraram treinamento 
para a qualificação da equipe sul-
-mato-grossense, apresentando a 
metodologia e forma de atuação 
voltadas para a exportação a ser 
replicada aos empresários de MS. 
“A Apex vai remunerar seis técni-
cos escolhidos pela UCDB, para 
fazer este trabalho. Como contra-
partida, a UCDB cede a estrutura, 

gerencia os recursos e as metas 
do projeto”, explica o coordenador 
institucional do projeto na UCDB, 
professor Michel Constantino.

“Essas atividades permitirão à 
UCDB dar continuidade na promo-
ção da excelência acadêmica, co-
nectando ensino, pesquisa, exten-
são e pastoral de forma com que 
permita a formação completa de 
profissionais para atuação no mer-
cado e na sociedade. A escolha da 
Instituição para sediar um escritó-
rio da Peiex é o reconhecimento 
das iniciativas e as estratégicas ins-
titucionais”, comemora o coorde-
nador administrativo da S-Inova/
UCDB, Vinícius Lugo Samudio.

Ele ressalta ainda que Mato 
Grosso do Sul, pela sua localiza-
ção geográfica, é naturalmente 
um estado com várias potencia-
lidades para o comércio exterior, 
além de apresentar estrategica-
mente fronteiras com Bolívia e 
Paraguai. 
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O vídeo que marcou a cam-
panha de Natal da Universida-
de Católica Dom Bosco foi eleito 
a melhor propaganda de 2018 
durante a 23ª edição do Prêmio 
Morena de Criação Publicitária. 
A produção foi da agência Bebop 
Branding e concorreu com mais 
de 300 peças inscritas.

A UCDB venceu na categoria 
Institucional e, depois, o Grand 
Prix, principal prêmio da noite. 
“Dedico essa conquista a todas 
as pessoas que acreditam na pu-
blicidade, à equipe de trabalho 
da Universidade e aos nossos 
acadêmicos. Nós acreditamos na 
educação, em campanhas com 
valor e estamos muito felizes 
com o resultado”, ressaltou o 
Reitor da UCDB, Pe. Ricardo 
Carlos.

Sócio-diretor da Bebop, o 
publicitário Ricardo Martin 
destacou que foram criados 
mais de 80 roteiros para o 
vídeo de fim de ano da Ca-

tólica, o que valoriza ainda mais a 
importância do prêmio. “Pelo ter-
ceiro ano consecutivo, consegui-
mos emplacar o melhor vídeo do 
ano e agradecemos a UCDB  pela 
parceria, por acreditar nos pro-
jetos. Foram mais de 80 roteiros, 
muita pesquisa e conseguimos esse 
resultado incrível pra gente. Espe-
ramos seguir vencendo nos próxi-
mos anos”, ressaltou.

O diretor de comunicação da 
UCDB, Jakson Pereira, ressaltou 
que o resultado é fruto de um tra-
balho da equipe interna da Insti-
tuição e a agência. “Todas nossas 
campanhas são feitas em conjunto. 
Não esperamos apenas a agência 
propor, trabalhamos em conjunto, 
discutindo as propostas, buscando 
projetos novos, modernos. Por isso 
o resultado desse prêmio é com-
partilhado com toda equipe inter-
na da Universidade”, avaliou.

Vídeo institucional 

da UCDB vence 

Prêmio Morena 2019
Veja o vídeo premiado:https://www.you-
tube.com/watch?v=-1-lYDAz_bY&featu-
re=youtu.be
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terá lançamento do DVD 
de Hugo & Guilherme

Festa Junina UCDB

Falta pouco para mais uma 
edição da maior festa junina 
universitária de Mato Grosso do 
Sul. Será no dia 8 de junho, às 
20h, no estacionamento do blo-
co A, com o lançamento do DVD 
de Hugo & Guilherme, dupla 
goiana que vem se destacando 
no cenário musical sertanejo.

Os ingressos estão à venda, 
em três categorias. Pista (R$ 30 
a inteira e R$ 15 a meia); Área 
Premium (já está no segundo 
lote, a R$ 120 a inteira e R$ 85 a 
meia entrada); e Lounge Hugo 
& Guilherme (também no se-
gundo lote, a R$ 150 a inteira 
e R$ 105 a meia entrada). As 
entradas podem ser adquiridas 
no site http://www.fasttickets.
com.br/, na UCDB Store ou no 
Gugu Lanches.

Também sobem ao palco Fe-

lipe Santos, a dupla Marco An-
tônio & Gabriel (com participa-
ção de Mattos & Thobias) e DJ 
Panda.

Hugo e Guilherme cantam 
juntos desde 2015 e ficaram 
conhecidos com a música Con-
veniência. Lançaram o projeto 
“No pelo” e as músicas já to-
cam nas rádios: “Teste da mão-
zinha”, com Henrique & Julia-
no, e “Toda ida pede volta”, 

com Marília Mendonça, além 
da música atual de trabalho 
“Namorada reserva”.

Como parte do calendário 
de eventos da cidade, a Fes-
ta Junina da UCDB também 
oferece comidas e bebidas tí-
picas da época, em barracas 
comandadas pelos acadêmi-
cos formandos, que aprovei-
tam para contabilizar recursos 
para a formatura.

Hugo e Guilherme estiveram na UCDB 
para divulgar a festa junina

Marco Antônio e Gabriel também se 
apresentam na festa 
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Sete instalações artísticas produzidas 
pela Universidade Católica Dom Bosco 
permanecem expostas para a popula-
ção na Plataforma Cultural da Esplana-
da Ferroviária, em Campo Grande, du-
rante o mês de maio. 

As obras marcaram presença na 
abertura da 17ª Semana Nacional de 
Museus — evento realizado simultane-
amente em todo Brasil pelo Instituto 
Brasileiro de Museu (Ibram) — e inte-

ARTE TRANSFORMA

gram o projeto “Arte transforma”, de-
senvolvido pela Área de Cultura e Arte 
da UCDB. Os trabalhos vêm com a pro-
posta de gerar reflexão a respeito da 
preservação do meio ambiente.

“Todas as obras foram produzidas a 
partir do reaproveitamento de objetos 
que iriam ser jogados fora. Além disso, 
trazem uma crítica ou geram algum tipo 
de incômodo em quem vê. O trabalho 
é uma forma de mandar uma mensa-
gem ao público em relação à importân-
cia das questões ambientais e cuidado 
com a natureza e também mostrar que 
a arte pode ser feita com qualquer tipo 
de material”, esclareceu o coordena-
dor da Área de Cultura e Arte da UCDB, 
Me. Roberto Figueiredo.

• Telefone 
    para passarinho
• Árvore da não vida
• Resistência
• Cores 
• Bancos em movimento
• Floresta tem vida
• Máscaras

Instalações produzidas 
na UCDB são expostas 
na Esplanada Ferroviária

ARTE TRANSFORMA

Até o fim de maio, 
visitantes poderão 
conferir as obras

INSTALAÇÕES
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UCDB
Pastoral CARTAS PARA NOSSA 

SENHORA AUXILIADORA
O dia de Nossa Senhora 

Auxiliadora (24/5) está chegan-
do e, para a celebração, a 
Pastoral Universitária pro-
põe a toda a comunidade 
acadêmica escrever cartas em 
agradecimento ou pedidos, 
as quais podem ser deixadas 
aos pés de Nossa Senhora, em 
altares que estão espalhados 
pelo campus (Igreja, Pastoral 
do Bloco A, Pátio UCDB, Bloco 
ADM e Clínicas).

“Conforme uma tradição 

salesiana, como fez Dom Bosco 
aos jovens de seu tempo, somos 
convidados a escrever uma 
cartinha para Nossa Senhora. 
Na cartinha, você poderá usar 
as suas simples palavras de 
filho(a) para fazer o seu pedido 
ou agradecimento endereçado 
à Mãe de Deus. As cartinhas 
serão queimadas após a missa 
do dia 26 de maio”, explica 
o Pró-Reitor de Pastoral e 
Assuntos Comunitários, Padre, 
João Marcos de Araújo Ramos.

Campanha do Agasalho
Agasalhos, cobertores e roupas em geral podem 

ser doados até 7 de julho para a campanha Operação 
Passa Roupa, realizada pela Pro-Reitoria de Pastoral 
e Assuntos Comunitários. Tudo o que for arrecadado 
será doado para pessoas carentes.

“Preguem a todos, grandes e pequenos, 
que se lembrem sempre de Maria 

Santíssima Auxiliadora” (Dom Bosco)
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