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recebe alunos 

para programação 

preparatória gratuita 

para o Enem

Três palestras e muita informa-
ção sobre a vida universitária e as 
carreiras disponíveis. Assim será o 
Campus Day, evento gratuito pro-
movido pela Universidade Cató-
lica Dom Bosco que acontece no 
próximo dia 24, a partir das 8h30, 
no Pátio UCDB. As inscrições es-
tão abertas pelo portal site.ucdb.
br/campus-day.

Para auxiliar os estudantes, a 
UCDB trará dois professores do 
ProEnem, portal de ensino a dis-
tância especializado na prova que 
dá acesso às principais universi-
dades do País. O professor Diego 
Viug abre a programação com uma 

aula de Matemática. Em seguida, 
os alunos partem para seis opções 
de “trilhas”, que serão exposições 
com a presença de acadêmicos e 
professores que mostrarão as pos-
sibilidades das profissões. 

No período da tarde, às 14h, 
professores da UCDB Idiomas, 
escola de línguas da Católica, se-
rão os responsáveis pela palestra 
sobre Inglês e Espanhol. Às 18h, 
acontece a palestra sobre Reda-
ção para o Enem, com professor 
Romulo Bolivar e, para encerrar a 
programação, mais uma oportu-
nidade para os alunos conhece-
rem os cursos da Católica. Campus Day

8h30 – Aula de Matemática – Diego Viug (ProEnem)
9h30 – Trilhas
14h – Aula de Inglês/Espanhol – UCDB Idiomas
18h30 – Aula de Redação – Romulo Bolívar (ProEnem)
19h30 - Trilhas

“A grande dica na Matemática é garantir o acerto das ques-
tões fáceis. Vamos passar por todos os conteúdos, e alguns 
deles aparecem com maior frequência nas questões, mas 
o estudante tem de ter em mente que não pode perder 
tempo ou ficar nervoso por causa das questões difíceis que, 
algumas vezes, nem os professores acertam. Então, a aula 
será com este foco: tranquilidade para acertar e se garantir 
com o conteúdo que o aluno certamente sabe.”

Diego Viug, professor 
de Matemática do ProEnem
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A Universidade Católica Dom Bos-
co, por meio da Agência de Inovação 
e Empreendedorismo (S-Inova), lan-
çou, no dia 10 de setembro, o Progra-
ma de Qualificação para Exportação 
(Peiex) da Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimen-
tos (Apex-Brasil) em Campo Grande.  
O evento contou com apresentação 
do programa, depoimentos e presen-
ça de empresários que estão partici-
pando do programa.

“O primeiro núcleo da Peiex em 
MS é motivo de muita honra e ale-
gria. Cada Estado tem a sua riqueza 
que, muitas vezes, é desconhecida. 
Esse programa busca fazer com que 
outros países conheçam os nossos 

produtos, vindo ao encontro do que o 
nosso Estado está buscando, que é a 
Rota Bioceânica. Temos muito a ofe-
recer, e essa integração e diálogo só 
ajudam”, destacou o Reitor da UCDB, 
Pe. Ricardo Carlos.

A Católica foi credenciada pela 
Apex-Brasil para integrar, por dois 
anos, o time de núcleos operacionais 
do Peiex no Brasil, sendo o primeiro 
de Mato Grosso do Sul, e visa a pro-
mover gratuitamente o processo de 
exportação de pequenas e médias 
empresas. O núcleo da UCDB tem ca-
pacidade para atender 100 empresas 
dos setores de alimentos, bebidas, 
têxtil e confecção até 2021.  Informa-
ções pelo telefone (67) 3312-3577.

UCDB e Apex-Brasil 
lançam programa 
de capacitação para 
exportação

No primeiro 
mês de 

funcionamento 
na Católica, 

20 empresas 
aderiram ao 

Peiex
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Os Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Biotecnologia, Psi-
cologia, Educação, Desenvolvimento 
Local e Ciências Ambientais e Susten-
tabilidade Agropecuária da Universi-
dade Católica Dom Bosco (UCDB) es-
tão com as inscrições abertas para o 
processo seletivo de mestrado até o 
dia 14 de novembro. Já para o douto-
rado em Biotecnologia e Ciências Am-
bientais, os processos seletivos são 

realizados em fluxo contínuo.
Poderão inscrever-se no processo 

seletivo portadores de diploma de 
graduação plena, reconhecido pelo 
Ministério de Educação, ou prestes a 
completá-la até a data da matrícula. 
O processo seletivo será composto 
de prova escrita de conhecimentos 
gerais, exame de suficiência em in-
glês, exame oral e análise de currícu-
lo. Inscrições em www.ucdb.br

Inscrições abertas 
para Mestrados e 
Doutorados da UCDB

Leia editais completos 
dos Programas Stricto 

Sensu da UCDB

(67) 3312-3768
BIOTECNOLOGIA

(67) 3312-3702

CIÊNCIA AMBIENTAIS 
E SUSTENTABILIDADE 
AGROPECUÁRIA 

(67) 3312-3612

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

(67) 3312-3597
EDUCAÇÃO (67) 3312-3605

PSICOLOGIA



Você consegue ficar longe do compu-
tador ou do celular? Atualmente, a maio-
ria das coisas pode ser feita pela internet, 
e há quem tenha grandes dificuldades de 
viver longe das tecnologias. Ao ver esse 
cenário, a Clínica-Escola de Psicologia da 
Universidade Católica Dom Bosco criou, a 
partir da Terapia Cognitiva Comportamen-
tal (TCC), o “Detoxtec” — grupo de apoio 
voltado para quem tem dependência di-
gital, um transtorno denominado “nomo-
fobia”, que deixa a pessoa desconfortável 
ou angustiada quando não tem acesso a 
comunicação por meio de aparelhos ele-
trônicos.

O grupo é aberto para quem quiser par-
ticipar, e as reuniões têm início no dia 20 
deste mês. A partir dessa data, os encon-
tros serão todas as sextas-feiras, às 19h, 
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Dependentes de tecnologia 
podem contar com grupo de 
apoio na Clínica-Escola UCDB

na Clínica-Escola de Psicologia da UCDB, 
localizada no campus Tamandaré. Após 
a inscrição, o interessado vai passar por 
uma triagem e entrevista para que os pro-
fissionais e acadêmicos identifiquem se a 
pessoa corresponde ao perfil.

Segundo o professor Renan Soares, 
responsável pelo projeto, vale ressaltar 
que não se trata de uma capacitação, 
mas sim de grupo para dependentes de 
tecnologia. Os encontros vão ter a dura-
ção de 1h30 e vem com a proposta de 
auxiliar os participantes, além de esta-
belecer fundamentos no contexto do ví-
cio em celular e identificar o quanto isso 
pode ser prejudicial à saúde.

Informações sobre o “Detoxtec” po-
dem ser obtidas por meio do número 
(67) 3312-3705.
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As equipes feminina e mas-
culina de futsal da Universidade 
Católica Dom Bosco disputarão 
a fase final dos Jogos Universitá-
rios Brasileiros (JUBs), que acon-
tecem de 21 a 28 de outubro, em 
Salvador (BA).

A classificação veio após Confe-
rência Sul do JUBs, na qual o futsal 
masculino obteve a 2ª colocação, 
e o feminino, a 3ª. A disputa acon-

teceu em Maringá (PR), no mês de 
agosto. “É muito importante chegar 
com duas equipes na fase final dos 
jogos nacionais, a principal competi-
ção universitária do País”, destaca o 
treinador das equipes, professor Luiz 
Fernando Borges Daniel.

A equipe feminina também venceu 
a Copa Campo Grande de Futebol no 
dia 26 de agosto, ao derrotar o Ope-
rário por 4 a 3.

Equipes de futsal 
da UCDB disputam o JUBs
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JORNAL UCDB

   FEVEREIRO  |  2018

JORNAL UCDB
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Grupo de dança Ararazul da Universida-
de Católica Dom Bosco recebeu dois prê-
mios durante a 6ª edição do Festival Inter-
nacional Onça Pintada 2019, realizado em 
Campo Grande entre os dias 6 e 8 deste 
mês. Pela terceira vez consecutiva, o grupo 
da Católica saiu premiado do evento.

As coreografias vencedoras foram no 
Jazz Conjunto Sênior, “Para todo fim, um 
novo começo”, e, na Dança Contemporâ-
nea Conjunto Sênior, “Moer”.

Formado exclusivamente por acadêmi-
cos da Católica, o grupo Ararazul, dirigido 
pela coreógrafa Jéssica Bellincanta, integra 
a Área de Cultura e Arte da UCDB. No Fes-
tival Onça Pintada deste ano, os bailarinos 
participaram do encontro de dança junto 
com cerca de mil bailarinos de grupos de 
danças regionais e também internacionais, 
como Bolívia e Argentina. O evento é reali-
zado desde 2012 e contempla diversos esti-
los dentro da dança contemporânea.

ARARAZUL
Grupo de dança

conquista dois prêmios no 
Festival Onça Pintada 2019

Ararazul é formado exclusivamente 
por acadêmicos da Católica e integra 
a área de Cultura e Arte 
da Instituição
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UCDB
Pastoral

Acadêmicos e colaboradores da Pró-Reitoria 
de Pastoral e Assuntos Comunitários da Uni-
versidade Católica Dom Bosco participaram, 
nos dias 7 e 8 de setembro, do Retiro das IUS, 
com o tema “Para que a minha alegria esteja 
em vós” (Jo 15, 11), realizado na Casa São Pau-
lo, em Araçatuba (SP). O evento, que contou 
com palestras formativas, animação e momen-
tos de oração pessoal, reuniu 50 jovens da ins-
petoria da Missão Salesiana de Mato Grosso.

“Para nós, é importante ter um momento as-

sim, de troca de experiências e espiritualidade 
entre os universitários salesianos das diferen-
tes casas. É um processo que vem sendo pen-
sado há muito tempo aqui em nossa Inspeto-
ria e, agora, conseguimos colocar em prática”, 
destacou a colaboradora da Pastoral Andressa 
Eloisa de Oliveira. O encontro foi planejado pe-
las equipes de Pastoral das casas de Lins e Ara-
çatuba (SP) e para o primeiro semestre do ano 
que vem, a proposta é que o retiro seja realiza-
do em Campo Grande.

Missão salesiana 
promove retiro para 
comunidade acadêmica

Evento reuniu 
integrantes das 
instituições de ensino 
superior em Araçatuba
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