
UCDB
jornal

Informativo mensal - Ano XVIII nº 329 - Campo Grande - Outubro/2019

PESQUISA DA 
FOLHA DE S.PAULO 
CONSOLIDA A UCDB 
ENTRE AS 100 
MELHORES 
DO PAÍS



  OUTUBRO  |  2019
2

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 e Assuntos 
Comunitários: 
Pe. João Marcos Araújo Ramos
Pró-Reitora de Graduação e Extensão: 
Rúbia Renata Marques 
Pró-Reitor de Pes quisa e Pós-Graduação:  
Cristiano Marcelo Espinola Carvalho

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) 
Repórteres: Gilmar Hernandes (082 MTB/MS) e 
Natalie Malulei (MTE 1145/MS)
Estagiárias: Carine Ferrari e Marina Romualdo
Diagramação: Maria Helena Benites 
Revisão: Maria Helena Silva Cruz
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

A evolução constante da Uni-
versidade Católica Dom Bosco foi 
confirmada, mais uma vez, pelo 
Ranking Universitário Folha (RUF), 
divulgado no início deste mês. Na 
classificação realizada anualmente 
pelo maior jornal do País, a UCDB 
aparece em 87º lugar — é a me-
lhor universidade particular de 
Mato Grosso do Sul. Entre as cinco 
primeiras do Estado, a UCDB é a 
que apresentou maior crescimen-
to geral na avaliação.

Nos quesitos avaliados (ensino, 
pesquisa, mercado, inovação e in-

ternacionalização), a UCDB avan-
çou significativamente em todos 
eles. O maior destaque é a inter-
nacionalização: em 2016, o mes-
mo ranking apontava a UCDB em 
167º lugar; hoje, está em 62º, um 
avanço de mais de 100 posições, 
ocupando o melhor posto entre 
as instituições de MS. 

Outra melhora constante apa-
rece no ensino que, há quatro 
anos, configurava em 162º lugar 
e, em 2019, está em 96º. A pes-
quisa, por sua vez, saltou da 146ª 
posição para a 98ª.

Internacionalização da 
UCDB é destaque no 
Ranking Universitário Folha 

O que e O RuF?
É uma avaliação anual de todas as universidades 

brasileiras que utiliza dados nacionais e internacio-
nais e pesquisas de opinião aplicadas pelo DataFo-
lha. São levados em conta, por exemplo, avaliações 
do Ministério da Educação, quantidade de publi-
cações científicas, citações nacionais e internacio-
nais, titulação de professores, patentes, parcerias, 
opinião de empregadores com base na preferência 
de contratação, entre outros aspectos.
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UCDB recebe mais de mil 
estudantes do ensino médio

A UCDB foi palco 
para o Campus Day 
no dia 24 de setem-
bro. Nessa primei-
ra edição do evento 
gratuito, mais de mil 
estudantes de esco-
las públicas e priva-
das de Campo Gran-

de e também do interior de Mato 
Grosso do Sul puderam assistir a 
aulões preparatórios para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de Matemática e de Reda-
ção, além de conhecer mais a res-
peito dos cursos de graduação.   

Os macetes e dicas a respeito 
das disciplinas mais temidas da 
prova foram passadas por pro-
fessores do ProEnem — portal de 
ensino a distância especializado 
na prova que dá acesso às prin-
cipais universidades do País. Um 
deles foi o Vitor Israel, que abriu 
a programação pela manhã com 
o aulão de Matemática. Já para 
abordar a disciplina com maior 

peso no Enem, a Redação, o pro-
fessor Rômulo Bolivar esteve no 
Pátio UCDB, no período noturno. 
Na data, os estudantes também 
participaram de uma palestra 
com professores da UCDB Idio-
mas sobre o conteúdo de Inglês e 
Espanhol cobrado na prova.

Trilhas do conhecimento
Para que o estudante pudes-

se ter a vivência universitária e 
conhecesse mais a respeito dos 
cursos de graduação, a UCDB 
trouxe uma programação diferen-
ciada, denominada “trilha”, quan-
do acadêmicos e docentes apre-
sentaram todas as possibilidades 
e atrativos de cada profissão. Os 
participantes, divididos por área 
do conhecimento, puderam per-
correr entre as seis opções de 
mostra: Agrárias e Medicina Ve-
terinária; Biológicas e da Saúde; 
Comunicação e Design; Engenha-
rias e Computação; Licenciaturas; 
e Sociais Aplicadas.

Campus Day
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As inscrições para o Desafio UCDB 

seguem abertas até o dia 21 de ou-

tubro e os interessados podem se 

inscrever pelo site www.ucdb.br/

desafio, com o investimento de R$ 

15. A tradicional prova, que será 

realizada no dia 27 de outubro, às 

13h, no campus Tamandaré, ofere-

ce aos alunos do 3º ano do ensino 

médio que obtiverem o melhor de-

sempenho, bolsas de estudos de até 

100% para um curso de graduação 

presencial.

Serão ofertadas 12 bolsas, sendo 

seis para estudantes oriundos de es-

colas públicas (duas de 100%, duas 

de 75% e duas de 50%) e a mesma 

quantidade para alunos de institui-

ções privadas (com a mesma distri-

buição já citada, do primeiro ao sexto 

colocado). A bolsa fornecida é de ca-

ráter pessoal e intransferível e deve 

ser utilizada especificamente pelo 

candidato contemplado, conforme a 

classificação obtida na prova. Aqueles 

que não forem contemplados podem 

utilizar a nota do Desafio UCDB para 

ingressar em um curso de graduação 

presencial sem a necessidade de fa-

zer um novo vestibular. Mais informa-

ções podem ser obtidas pelo número 

(67) 3312-3300.DesaFiO uCDB

Prazo de inscrição vai até
OUTUBROde

21
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A carreta do Hospital do Amor es-
tará no dia 8 de novembro, das 7h30 
às 17h, no estacionamento do bloco A 
da UCDB, para a realização de mamo-
grafias e preventivos gratuitos previa-
mente agendados na Clínica-Escola da 
Católica, pelo telefone (67) 3312-3705. 
Podem participar mulheres de toda a 
comunidade local. 

Segundo uma das organizadoras, 
professora Úrsula Vilella Andrade, na 
data, só serão atendidas as pessoas que 
efetuaram o agendamento pelo telefo-

ne. “São 49 vagas para a realização de 
mamografia, destinado exclusivamen-
te para mulheres entre 40 e 69 anos e 
80 vagas para realização de preventivo, 
destinado para mulheres de 25 a 65 
anos”, explicou.

Paralelamente ao atendimento das 
mulheres, os homens também serão 
convidados a participarem de uma pa-
lestra com um urologista e poderão ain-
da agendar exame PSA (Prostate-Speci-
fic Antigens), popularmente chamado 
de exame da próstata.

HOspital DO amOR
Carreta do

vai fazer mamografias e preventivos 
gratuitos na UCDB

Comunidades interna e externa 
da UCDB podem agendar os 
exames preventivos
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Neste mês, a equipe feminina 
de vôlei da UCDB foi a campeã 
da 4ª Copa Open de Voleibol e o 
time de futsal masculino da Ca-
tólica conquistou o primeiro lu-
gar do campeonato Metropolita-
no de Futsal 2019. A disputa final 
das duas competições foi no dia 

6 de outubro, em Campo Grande. 
As atletas de vôlei da UCDB jogaram 
contra o “Dourados”, no ginásio El 
Kadri, e venceram por dois sets a 
zero. Já o time de futsal masculino 
enfrentou a equipe “Meninos da 
Vila”, no ginásio do Colégio ABC, e 
garantiu a vitória por 2X0. 

Times da UCDB 
são destaques em 

campeonatos

Equipe de 
vôlei garantiu 
o título  da 4ª 
Copa Open 
ao derrotar 
Dourados na 
final

Campeonato 
Metropolitano  

de futsal 
masculino foi 
vencido pelo 

time da Católica
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staRtup WeekenD CampO GRanDe aGRiteCH
Acadêmicos da UCDB são premiados no 

1º LUGAR

Onze acadêmicos da Universidade 
Católica Dom Bosco foram premia-
dos na edição 2019 do Startup We-
ekend Campo Grande Agritech, rea-
lizada no Living Lab Mato Grosso do 
Sul (MS), disputado de 4 a 6 de outu-
bro. Os alunos integraram as equipes 
classificadas nos três primeiros luga-

res da competição, que é promovida 
pela Techstars, com apoio da Google 
for Entrepreneurs e está presente 
em 150 países.

Na capital sul-mato-grossense, os 
competidores tiveram de desenvol-
ver soluções inteligentes para um 
agronegócio mais produtivo e susten-
tável. A iniciativa que garantiu o pri-
meiro lugar foi a “ValidAgro” — uma 
plataforma que aproxima o produtor 

rural de quem está à procura de em-
prego na área. Já em segundo lugar se 
classificou o “Ceasa Up”, um aplicati-
vo que integra os donos de restau-
rantes dos fornecedores que atuam 
na Central de Abastecimento de 
Mato Grosso do Sul 
(Ceasa) para facili-
tar as compras de 
frutas e hortaliças. 
Por fim, em tercei-

ro lugar, foi escolhida a plataforma 
digital “Green House” voltada para 
o gerenciamento de práticas e dados 
para produções em estufas.

2º LUGAR

3º LUGAR

Entre os integrantes das equipes que se destacaram, nove cursam 

Agronomia na UCDB: Rayane Kurose, Gilson Roque Matvenbacher, Ingrid 

Nayanne Pereira Gomes, Fabíola Abreu, Marcos Augusto Weiss Rodrigues, 

Riquiette Gomes de Azevedo, Jennifer Vaz Paulino, Fábio Carvalho e Carlos 

Eduardo Araújo. Além deles, a engenheira agrônoma egressa da Católica 

Denielle Fuzer Gonçalves também esteve entre os premiados junto com a 

aluna de Design Isadora Simone Pereverzieff.

venCeDORes
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PROFESSORES

UCDB
são homenageados
pela

A Universidade Católica Dom Bosco homenageou 64 professores 
que neste ano completam ou completaram 5, 10, 15, 20, 25 e 40 
anos de serviços prestados à Instituição com um bóton comemora-
tivo, um singelo reconhecimento institucional para as pessoas que 
constroem a história da UCDB.

“A satisfação em receber essa homenagem é saber que você tra-
balhou de forma árdua, com bastante fé, amor e dedicação. Agrade-
ço pelo reconhecimento”, destacou o professor, Hélio Antônio Dos 
Santos Filho, que está há 15 anos na UCDB.

As homenagens tiveram início no ano passado, quando 132 cola-
boradores docentes e administrativos foram agraciados pelo tempo 
de trabalho na Universidade. A iniciativa estava prevista na Carta de 
Navegação da UCDB (planejamento estratégico institucional para os 
próximos cinco anos). Os colaboradores administrativos também re-
ceberão a condecoração no final deste ano.

Homenagens aconteceram após as 
missas em comemoração ao Dia do 

Professor, na Paróquia Universitária São 
João Bosco, com a presença do corpo 

docente da Católica 
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UCDB
Pastoral

A Pró-Reitoria de Pastoral e Assuntos Co-
munitários da UCDB realiza de 25 a 27 de 
outubro o Retiro Espiritual da Sociedade 
da Alegria (Resa), com novo formato e le-
vando o participante a uma experiência de 
fé. O início será no dia 25, às 13h30, na Ca-
tólica, e podem participar acadêmicos de 
todos os cursos, inclusive de outras insti-
tuições de ensino superior.

“Esse retiro terá um novo formato. A 
proposta é que seja um retiro ‘único’, 
em que a pessoa só possa participar uma  

vez, caso ela queira fazer novamente, 
entra na equipe de trabalho para servir”, 
explica a supervisora administrativa da 
Pastoral, Andressa Eloisa Rodrigues.

Ela destaca ainda que o encontro terá 
um pregador convidado, mas o nome só 
será revelado no início do retiro. As inscri-
ções podem ser feitas até segunda-feira 
(21) nas salas de pastoral, pelo whatsapp 
(67) 9 8114-4855 ou ainda pelo e-mail: 
pastoral@ucdb.br. O investimento é de 
R$ 35,00.

Pastoral promove retiro 
espiritual para acadêmicos

Inscrições podem ser feitas 
nas salas de Pastoral 
ou via WhatsApp


