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UCDB estimula empreendedorismo e 
seleciona nove projetos para incubação
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A Agência de Inovação e 
Empreendedorismo da Uni-
versidade Católica Dom Bos-
co - S-Inova UCDB realizou a 
V Semana de Iniciação Em-
presarial. Voltado para os 
profissionais que integram 
os nove empreendimentos 
selecionados para partici-
parem do Programa de In-
cubação e Pré-Incubação de 
Empresas da Instituição e 
também para a comunida-
de acadêmica, o evento pro-
moveu sete palestras, uma 
mesa-redonda, uma oficina 
e uma visita técnica. As ati-
vidades foram realizadas de 
12 a 16 deste mês.

“Mais do que palestras 
motivacionais e conceituais, 
os participantes tiveram con-
tato com ferramentas para 
que pudessem transformar 
uma boa ideia em um em-
preendimento de sucesso. 
Além disso, também tiveram 
contato com profissionais 
que aliaram a vontade de 
empreender com a necessi-
dade do mercado, ou seja, 
perceberam o que é preciso 
oferecer para suprir uma de-
manda e, ao mesmo tempo, 
fazer o que sonhou”, comen-
tou o coordenador adminis-
trativo da S-Inova, Vinícius 
Lugo Samúdio.

Nove empreendimentos foram 
selecionados pela S-Inova

Representantes 
das empresas 

selecionadas no 
edital 2019

Programação contou com 
mesa-redonda
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expedienteV Semana de Iniciação 
Empresarial capacita 
empreendedores pré-
incubados na Católica
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UCDB concede título de 
Doutores Honoris Causa a 
a cinco personalidades

A mais alta honraria concedida 
pela Universidade Católica Dom 
Bosco será entregue, no dia 23 de 
agosto, a cinco personalidades que 
se destacaram pelas relevantes 
contribuições feitas em diferentes 
áreas da sociedade brasileira. O 
evento, promovido pelo Conselho 
Universitário da Católica, será às 
19h, no anfiteatro do bloco A.

“O reconhecimento e a conces-
são do título Doutor Honoris Cau-

sa que uma Universidade propõe é 
o reconhecimento do trabalho de 
pessoas que efetivamente contribu-
íram de alguma maneira com o co-
nhecimento e a sociedade. A hon-
raria demonstra que a UCDB é grata 
a todos eles e, acima de tudo, faz 
com que outras pessoas continuem 
trabalhando pelo bem da educação, 
da sociedade e pelos direitos huma-
nos”, destacou o Reitor da UCDB, 
Pe. Ricardo Carlos.

Pe. José Marinoni
Foi Reitor da UCDB por 22 anos. 
É o diretor-executivo da Rede 
Salesiana Brasil

HONORIS CAUSA EM EDUCAÇÃO
Conceição Aparecida Galves Butera
Trabalhou na Católica por 41 anos, 
onde exerceu a docência e também 
atuou como Pró-Reitora de Graduação

HONORIS CAUSA EM EDUCAÇÃO

Ir. Silvia Vecellio Sai
Diretora do Hospital São Julião — centro 
de referência para tratamento de han-
seníase na América Latina — e membro 
Inspetoria Imaculada Auxiliadora (IIA) 

HONORIS CAUSA EM DIREITOS HUMANOS

Pe. Ángel Adolfo Sánchez y Sánchez 
(in memoriam)
Sacerdote salesiano que ficou à frente 
da direção geral das Faculdades Uni-
das Católicas de Mato Grosso (Fucmt) 
por seis anos, além de atuar no campo 
do ensino por mais de 15 anos

HONORIS CAUSA EM EDUCAÇÃO

Humberto Espíndola

Artista plástico com mais de 50 anos de 
carreira, dedicado à divulgação da cultura 
sul-mato-grossense, em especial a bovino-
cultura. É o idealizador da Associaçaõ Mato-
-grossense de Arte

HONORIS CAUSA EM 
DESENVOLVIMENTO LOCAL



  AGOSTO  |  2019
4

Os grupos que compõem os trabalhos 
do Plano de Manejo da Bacia do Córrego 
Ceroula, desenvolvido pela Universidade 
Católica Dom Bosco, começam a levantar 
informações econômicas, sociais da popu-
lação local, tipos de agricultura, turismo, 
levantamento da fauna, flora e a análise 
da água e de sedimentos. No início des-
te mês, os integrantes percorreram cerca 
de 100 quilômetros da região que corta 
o córrego em visitas técnicas, juntamente 
com acadêmicos que fazem parte do pro-
jeto.

Todo o trabalho conta com uma equipe 
de pesquisadores, técnicos, acadêmicos e 
com a participação da Agência de Inova-
ção e Empreendedorismo da UCDB (S-I-

nova), em parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de Campo Grande, liderado pela 
Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (Planurb).

“Estamos fazendo um diagnóstico de 
informações, coleta de dados primários 
para compararmos com dados secundá-
rios que já temos à disposição em relação 
à região, para que possamos entender o 
comportamento e propor o zoneamento, 
que é um dos elementos do plano de ma-
nejo, que vai orientar as atividades que já 
acontecem na região e que vão orientar 
toda essa parte”, explica a coordenado-
ra do projeto pela UCDB, professora Ana 
Paula Teles. A expectativa é que todo o 
estudo seja concluído até o final do pri-
meiro semestre de 2020. Campo Grande 
possui três Áreas de Proteção Ambiental 
(APA): Lajeado, Guariroba e Ceroula.

Grupos iniciam levantamento 
de informações sobre Área 
de Proteção Ambiental do 
Córrego Ceroula

Serão verificadas questões 
econômicas, sociais da população 
local, tipos de agriculturas, 
turismo, entre outras

Visita técnica foi realizada neste mês



  AGOSTO  |  2019
5

A Universidade Católica Dom Bos-
co reinaugurou, no dia 14, a reforma 
das instalações da Unidade Básica da 
Saúde da Família “Mestre José Alber-
to Veronese” – UBSF UCDB Jardim 
Seminário. A Universidade investiu 
R$ 650 mil na obra, modernizando o 
espaço de mais de 300 m², com am-
plas salas de assistência social, imu-
nização, espera, curativo, inalação, 
enfermagem, odontologia, três con-
sultórios, entre outros ambientes.

“Contamos com diversos serviços 
de saúde, como acompanhamento 
pré-natal, aferição de pressão arterial, 

vacinação de crianças”, explica a ge-
rente da unidade, Letícia Alves de Oli-
veira. A unidade funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h 
às 17h.

A equipe da UBSF UCDB conta ain-
da com apoio do Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família (Nasf), com pediatra, 
nutricionista, profissional de educa-
ção física, fisioterapeuta, fonoaudió-
loga, ginecologista, psicóloga, além do 
apoio de acadêmicos da UCDB, que 
também acompanham os atendimen-
tos nos bairros. Mais informações pe-
los telefones 2020-2113 e 3312-3628.

A UBSF é a 
única da Capital 
a funcionar 
dentro de uma 
universidade

Autoridades participaram da inauguração

Pe. Ricardo Carlos ressaltou o compromisso 
da UCDB com a comunidade

UCDB investe 
R$ 650 mil em 
reforma de 
Unidade Básica da 
Saúde da Família
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A sétima edição do Dose de Ci-
ência da Universidade Católica Dom 
Bosco foi realizada no Salomé Bar, 
em Campo Grande, no dia 16, com 
uma discussão descontraída sobre o 
tema “Mobilidade urbana: por uma 
cidade mais minha”. O projeto Dose 
de Ciência foi criado em junho de 
2018 e se repete uma vez por mês.

Os professores Fernando Camilo 
(arquiteto especialista em planeja-
mento urbano e políticas públicas 
de desenvolvimento) e Dra. Fabiana 
Rabacow (profissional de Educação 
Física com doutorado em medicina 

preventiva) participaram do debate, 
mediado pelo professor do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UCDB 
Dr. Alessandro Campos.

“Deixar de priorizar um modal in-
dividualista, como o automóvel ou a 
moto, é uma questão de sobrevivên-
cia. Mas qual outro meio de transporte 
podemos adotar? Nas cidades brasilei-
ras, podem ser aplicadas muitas op-
ções, só que aí, a gente tem que pensar 
na estrutura desses locais. Temos que 
permitir ao cidadão caminhar, pedalar 
e correr, sem ser exposto a riscos”, res-
saltou Fernando.

Dose de Ciência 
da UCDB discute 
mobilidade urbana

Sétima edição do evento foi 
realizada no Salomé Bar
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As atividades do projeto de extensão 
Criança Ativa da UCDB já recomeçaram, 
mas as inscrições continuam abertas. Po-
dem participar crianças de seis a 14 anos 
que, no contraturno da escola, divertem-
-se e aprendem com acadêmicos e profes-
sores da Católica de forma inteiramente 
gratuita.

Os encontros acontecem todas as se-

As matrículas das crianças no projeto de extensão 
devem ser feitas pelos responsáveis. Eles devem com-
parecer no complexo poliesportivo da UCDB, onde o 
projeto é realizado, e apresentar uma cópia das se-
guintes documentações:

• RG e CPF do responsável pela criança/adolescente;
• CPF, RG e ou Certidão de nascimento da criança e      
ou do adolescente;
• Comprovante do Número de Identificação Social – 
NIS;
• Comprovante de residência;
• Carteira de vacinação;
• Declaração da escola ou comprovante escolar.

Criança Ativa atende 
estudantes de 6 a 14 anos e 
está com inscrições abertas

gundas-feiras, quartas-feiras e sextas-fei-
ras, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30.    

Os participantes praticam modalidades 
esportivas como futsal, natação, atletis-
mo, flag (derivado do futebol americano), 
tênis de mesa e badminton. Além disso, as 
crianças e adolescentes também podem 
participar de momentos culturais como 
aulas de dança, arte e literatura.

Inscreva-se!

Informações: (67) 99233-0351
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As inscrições estão abertas até 
o dia 15 de outubro. Os dois 

programas funcionam no bloco 
Biossaúde da UCDB de segun-
da-feira a sexta-feira, das 7h30 

às 11h e das 13h às 16h.

Os programas Stricto Sensu em 
Biotecnologia e em Ciências Am-
bientais e Sustentabilidade Agro-
pecuária da Universidade Católica 
Dom Bosco estão com matrículas 
abertas para alunos especiais. Am-
bos oferecem cursos de mestrado 
e doutorado.

Os interessados no programa 
Agroambiental devem ser porta-
dores de diploma de nível superior 
e/ou graduandos que estejam no 
último ano do curso, nas áreas de 
Ciências Ambientais, Agrárias, Bio-
lógicas e Ciências afins. De acordo 
com o edital, são oferecidas as dis-
ciplinas de “Mecanismos de resis-

tência de plantas e insetos” e “Susten-
tabilidade e Agrocombustíveis”, além 
das disciplinas condensadas: Biologia 
Parasitária, Tópicos especiais – Bios-
segurança, Tratamento e análise de 
dados multivariados, Melhoramento 
genético florestal e sustentabilidade, 
Ética ambiental e sustentabilidade 
agropecuária e Saneamento e produ-
ção sustentável.

Já o programa em Biotecnologia 
dispõe das seguintes disciplinas: Bio-
logia Parasitária, Biossegurança, In-
terações entre plantas, insetos e mi-
crorganismos, Mecanismos de defesa 
contra infecções e Práticas de docên-
cia em Biotecnologia.

Programas em Biotecnologia e em Ciências Ambientais 
recebem inscrições para alunos especiais
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Uma semana que vale por anos de experiên-
cia. Este é o resultado da presença em comuni-
dade e em grupo proporcionada a dez acadêmi-
cos e a duas professoras da Universidade Católica 
Dom Bosco no projeto Vivências em Cidadania. 
Nessa quarta edição, o grupo teve como destino 
a capital de Mato Grosso, Cuiabá, onde atende-
ram cerca de 380 famílias.

A viagem é organizada anualmente pelas Pró-
Reitorias de Pastoral e Assuntos Comunitários 
e de Graduação e Extensão com a proposta de 
possibilitar aos universitários novas experiên-

Extensionistas do Vivências em Cidadania 
prestam assistência a 380 famílias de Cuiabá

cias e troca de conhecimento. Com um trabalho 
interdisciplinar, foram propostas medidas para 
solucionar problemas da região e passar orien-
tações sobre higiene, saúde bucal, alimentação 
saudável, planejamento familiar e cuidados com 
os animais, por exemplo.

“Quisemos proporcionar aos extensionistas 
o conhecimento sobre o trabalho comunitário 
e metodologias. Foi bem interessante, porque 
pudemos vivenciar um resultado maravilhoso a 
curto prazo”, avaliou a professora Magyda Ara-
bia Araji Dahroug Moussa. 
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UCDB
Pastoral
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Mestre, 
eu te seguirei 
aondefores

    A Pró-Reitoria de Pastoral e Assuntos Comunitários da 
UCDB realizou no primeiro fim de semana de agosto o 
segundo Retiro Espiritual Universitário. O encontro foi 
promovido no Instituto São Vicente e teve como tema 
principal “Mestre, eu te seguirei aonde fores (Mt 08,18-
22)”.
    “Entrei com um propósito e pude sair com outro total-
mente diferente. Fui surpreendida de todas as formas, 
além disso acho que todos deveriam participar, pois aca-
ba sendo uma experiência única”, comentou a acadêmi-
ca do 6° semestre do curso de Fisioterapia, Ester Katyane 
Torres, ao participar do retiro pela primeira vez.

RETIRO ESPIRITUAL


