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expedientePe. José Marinoni 
reassume Reitoria 
da UCDB após quatro anos

O novo Reitor da Universidade 
Católica Dom Bosco já é conhecido 
da comunidade acadêmica: Pe. José 
Marinoni, que esteve à frente da Ins-
tituição entre 1993 e 2015, reassu-
miu oficialmente o posto no dia 12 
de fevereiro, em cerimônia realizada 
no Pátio UCDB. 

O ex-Reitor Pe. Ricardo Carlos 
foi quem presidiu o evento, agora 
como Chanceler da UCDB e como 
Presidente da Missão Salesiana de 
Mato Grosso, cargos assumidos no 
dia 1º de fevereiro. Ele destacou 
a importância da Católica precur-
sora do ensino superior em Mato 
Grosso do Sul: “A nossa Universi-
dade se singulariza pelo compro-

misso com os jovens. Ao longo de 
quase seis décadas, mantemos os 
ensinamentos de Dom Bosco, que 
é formar bons cristãos e honestos 
cidadãos”.

Nos últimos quatro anos e meio, 
Pe. José Marinoni atuou como dire-
tor-executivo da Conferência das Ins-
petorias dos Salesianos de Dom Bosco 
no Brasil (CisBrasil), em Brasília (DF).

NOVO PRÓ-REITOR
Outro novo nome a compor o 

Conselho de Reitoria da UCDB é Pe. 
Idenilson Lemes da Conceição, que 
tomou posse oficialmente como 
Pró-Reitor de Pastoral e Assuntos 
Comunitários no dia 14 de fevereiro. 

“Todos devemos ser comprometidos 
com o processo de procura e de 
transmissão da verdade. E não podemos 
abdicar de três dimensões: a visão de 
mundo, a investigação e a formação. 
Conclamo a todos que trabalhem juntos 
pelo melhor da nossa universidade: com 
transparência, com simplicidade e com o 
máximo das nossas energias.” 

Pe. José Marinoni, 
Reitor da UCDB
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Acolhida UCDB 
acontece com diversão, 
música e sem trote

O início das aulas na Universidade 
Católica Dom Bosco foi marcado por 
muita informação, música e confra-
ternização entre calouros, veteranos 
e corpo docente e administrativo. A 
Acolhida foi dividida em duas etapas: 
no dia 12, apenas os calouros parti-
ciparam do evento, iniciado no Pátio 
UCDB e concluído com a recepção e 
apresentação dos professores e da in-
fraestrutura disponível para os novos 
alunos; no dia 13, a comunidade aca-
dêmica se reuniu em um show musical 
inspirado no festival Tomorrowland.

A animação da festa ficou por conta 
da banda Trinka. A recepção realizada 
no bosque integrou os acadêmicos, 
professores, coordenadores de cursos, 
pró-reitores e também contou com a 
presença do Reitor, Pe. José Marinoni.

“Nunca concordei com aquele 
tipo de trote, que infelizmente não 
respeita a dignidade do ser huma-
no. Agora, ter uma acolhida como 

essa, alegre, de respeito, em que 
os veteranos acolhem, isso real-
mente é maravilhoso. Quero pa-
rabenizar aqueles que pensaram, 
que realizaram essa acolhida, e 
parabenizar também não só os ca-
louros, mas sobretudo os vetera-
nos, por entenderem que acolhida 
é isso: alegria, respeito e conheci-
mento mútuo”, destacou o Reitor 
da UCDB.

O momento foi de muita integra-
ção entre calouros e veteranos. “Eu 
achei que fosse ter trote e fiquei até 
com medo. Mas chegando aqui teve 
essa festa linda, na qual pudemos 
nos integrar mais com os colegas”, 
disse a caloura Ingrid Messias. Já a 
caloura Júlia Schinaider não espe-
rava essa festa. “Foi realmente uma 
surpresa. É muito legal, pois recebe-
ram os calouros de uma forma muito 
agradável e a gente se sentiu muito 
acolhido mesmo.”

Pelo quinto ano, início das aulas na Instituição 
é temático e une calouros e veteranos 
em uma grande confraternização
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Uma trilha 
pra cada um

Acadêmicos veteranos da UCDB e 
egressos da Instituição que querem 
ampliar o conhecimento já podem 
fazer a inscrição nas Trilhas UCDB. O 
procedimento deve ser feito pela in-
ternet, por meio do site https://tri-
lhas.ucdb.br/. O projeto, inédito no 
País, permite ao interessado cursar 
um conjunto de disciplinas em dife-
rentes cursos de graduação presen-
ciais e a distância e receber uma cer-
tificação.

Esse procedimento pode ser feito 
já na graduação, a partir do segundo 
semestre do curso, permitindo uma 
“customização” do ensino, conforme 
as áreas de interesse dos acadêmicos. 
Um exemplo é um acadêmico de Tec-
nologia em Análise e Desenvolvimen-

to de Sistemas que já tem a ideia de 
iniciar uma startup. Além das discipli-
nas regulares da sua graduação, ele 
pode optar por uma trilha e ter aulas 
de Gestão e Empreendedorismo, em 
Administração; Branding, em Design; 
e Cibercultura, em Publicidade e Pro-
paganda, e terminar o curso como 
analista de sistemas com certificação 
em Empreendedorismo.

Ao todo, são 33 opções de trilhas 
divididas em seis grupos: “Trilhas Co-
municativas”; “Trilhas Humanísticas”; 
“Trilhas do Empreendedorismo”; “Tri-
lhas do Líder”; “Trilhas do Amanhã” 
e “Trilhas de Políticas Públicas”. Para 
saber mais sobre o projeto, assista ao 
vídeo disponível no site www.ucdb.br 
e nas redes sociais da UCDB.

!
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Edgar de Queirós e Matheus de 
Lima Aranda, acadêmicos de Jorna-
lismo da Universidade Católica Dom 
Bosco, conquistaram o primeiro lu-
gar no 2º Prêmio de Jornalismo do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
do Sul (TJMS), na categoria univer-
sitária. A dupla realizou uma repor-
tagem audiovisual especial, com o 
tema “Masculinidades positivas no 
enfrentamento à violência contra a 
mulher”, e o resultado do concurso 

foi divulgado no dia 12 de feverei-
ro, por meio do Diário da Justiça. Os 
vencedores serão premiados em so-
lenidade no TJMS no dia 2 de abril. 
A reportagem vencedora pode ser 
conferida na página do curso de 
Jornalismo da UCDB no Facebook. 
Acesse:

Acadêmicos da UCDB 
vencem prêmio de 
Jornalismo do TJMS
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Acadêmicos do curso de Ciên-
cias Biológicas da Universidade 
Católica Dom Bosco participaram, 
em fevereiro, de um curso de Ta-
xidermia ministrado pela Polícia 
Militar Ambiental (PMA). A técni-
ca, ensinada para os alunos pelo 
subtenente Cleiton Lima, é um 
método para evitar a decompo-
sição de animais mortos e con-
servá-los intactos, preservando 
as características de cada espécie 
de modo que elas possam ser ex-
postas para o público em espaços 
como um museu.

A capacitação foi organizada 
pelo coordenador do curso de Ci-
ências Biológicas, Ricardo Martins. 

Curso de Taxidermia é 
ministrado para acadêmicos 
de Ciências Biológicas

Segundo o docente, esse tipo de 
conhecimento é importante para 
a formação acadêmica: “É uma 
oportunidade de eles verem de 
perto a anatomia animal, tanto ós-
sea quanto de musculatura. Além 
disso, os alunos conseguem com-
preender a relevância desse traba-
lho para fomentar o cuidado com 
o meio ambiente e conscientizar 
as pessoas em relação ao impacto 
provocado no ecossistema quando 
não há mais determinadas espé-
cies na natureza”.

Para obter mais informações 
sobre o curso de Ciências Biológi-
cas da UCDB, entre em contato por 
meio do número (67) 3312-3468.
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A Universidade da Melhor Idade (UMI) 
da Universidade Católica Dom Bosco está 
com matrículas abertas para 2020, com 
oferecimento de seis atividades diferentes 
destinadas às pessoas acima de 50 anos. 
São oferecidos cursos de Informática, Es-
panhol e Musculação, cada um por R$ 50 

por mês, além de Natação e Hidroginásti-
ca (R$ 60,00 cada um) e Hidroterapia (R$ 
70,00 ao mês). 

As atividades começaram no dia 18 de fe-
vereiro, com a Acolhida e a presença do Pró-
-Reitor de Pastoral e Assuntos Comunitários, 
Pe. Idenilson Lemes da Conceição.

Matrículas abertas para atividades 
da Universidade da Melhor Idade

Mais informações 
podem ser obtidas 

por meio do telefone 
(67) 3312-3427. 
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Acadêmicos de Agronomia, Zootecnia e 
Ciências Contábeis da Universidade Católica 
Dom Bosco vivenciaram um Dia de Campo so-
bre o cultivo da soja. O evento realizado pelo 
curso de Agronomia aconteceu no dia 19 de 
fevereiro, na Fazenda-Escola da Católica, em 
parceria com o laboratório de extensão Vivên-
cia em Ciências Agrárias e a Agência de Inova-
ção e Empreendedorismo (S-Inova).

“O objetivo do evento é demonstrar o cam-
po de produção da cultura da soja em diferen-
tes condições de adubação, ataque de pragas e 

novidades na fitotecnia”, destacou o coorde-
nador do curso de Agronomia da UCDB, Cle-
ber Jadoski. No local, eles visitaram o plantio 
de soja efetuado em novembro do ano pas-
sado, feito por técnicos de manutenção sob 
instruções de acadêmicos e orientados por 
professores. Os participantes receberam in-
formações sobre forrageiras, a importância 
da soja na alimentação animal, variedades 
da soja, monitoramento de doenças e pra-
gas, descarte correto de embalagens, entre 
outros assuntos relacionados.

Curso de Agronomia 
promove 1º Dia de Campo 
da Cultura da Soja na 
Fazenda-Escola UCDB
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QUARESMA
“A Quaresma se caracteriza por 
um período de preparação para o 
grande dia da Páscoa, onde Jesus 
venceu a morte! São 40 dias que 
evidenciam a conversão na vida 
por meio da oração, do jejum e 
da caridade. São dias de fazer 
um ‘detox’ da alma, em vista da 
mudança de postura, que leva à 
conexão e configuração com Jesus 
Cristo.”

Pe. Idenilson Lemes da Conceição, 
Pró-Reitor de Pastoral e Assuntos 

Comunitários da UCDB.

Confira a programação da Semana Santa  na Paróquia Universitária

5 de abril (domingo) - 19h15
Procissão de Ramos e missa
6 de abril (segunda-feira) - 19h15
Ofício de Trevas
7 de abril (terça-feira) - 19h15 
Terço Luminoso
8 de abril (quarta-feira) - 19h15
Via-Sacra e Procissão do Silêncio
9 de abril (quinta-feira) - 19h15
Missa da Ceia do Senhor com o Rito do Lava-Pés

10 de abril (sexta-feira) - 15h
Ação litúrgica
11 de abril (sábado) - 19h15
Celebração da Vigília Pascal  
12 de abril (domingo) - 19h15
Missa de Páscoa

Missas nos intervalos das aulas 
serão retomadas em março

A Paróquia Universitária São João Bosco da UCDB retoma 
no dia 3 de março as missas realizadas nos intervalos das 
aulas, todas as terças e quintas-feiras (9h e 20h30). As 
missas diárias também estarão de volta, sendo segundas, 
quartas e sextas, sempre às 18h30. Aos domingos, as 
celebrações continuam às 19h15, com entrada gratuita no 
estacionamento.
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