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O conhecimento 
constrói-se na 

diversidade 
do cotidiano 
universitário

Luciane Pinho de Almeida
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários

Às vésperas da Copa do Mundo a 
ser realizada no Brasil, momento este 
histórico no país, e ainda no contur-
bado cenário nacional e mundial, esta 
edição do Jornal UCDB apresenta 
algumas experiências significativas 
vivenciadas no cotidiano universitário. 
O conhecimento constrói-se na coti-
dianidade e dialética da vida univer-
sitária, sendo mediado nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Assim, 
destacamos nesta edição alguns resulta-
dos de vivências produtivas no âmbito 
das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.   

Ressaltamos inicialmente a par-
ticipação dos acadêmicos de Design 
e de Publicidade e Propaganda, que 
conquistaram durante o XVI Con-
gresso de Ciências da Comunicação da 
Região Centro-Oeste (Intercom) nove 
prêmios na Exposição de Pesquisa 
Experimental em Comunicação (Expo-
com), além destes, o Prêmio Morena 
de Criação Publicitária, o qual demons-
tra o talento dos futuros profissionais 
da área de Publicidade e Propaganda 
da UCDB. Falando ainda de conquis-
tas, a equipe de Basquete Masculino do 
esporte universitário UCDB repre-
sentando o Estado de Mato Grosso 
do Sul conquistou o terceiro lugar na 

Copa Centro-Oeste de basquete. Dessa 
forma, parabenizamos a todos pelas 
vitórias e prêmios recebidos, que são 
uma demonstração de que a UCDB 
contribui qualitativamente no despertar 
de novos talentos e na formação de 
profissionais competentes. 

No campo dos eventos, o curso de 
Engenharia Civil promoveu o Concur-
so Pontes de Macarrão, com o objetivo 
de incentivar a produção prática dos 
acadêmicos.  O título desse evento 
nos desperta curiosidade, afinal o que 
é um concurso de macarrão? Apesar 
de parecer uma brincadeira de criança, 
podemos dizer que esse concurso prevê 
a construção criativa de modelos de 
pontes usando massa crua de macarrão, 
na qual aquele que montar a ponte que 
suporte mais peso vence o concur-
so, de forma que o que parece muito 
simples é uma atividade que envolve 
habilidades manuais e muitos cálculos. 
É importante destacar que atividades 
como estas colocam em prática teorias 
apreendidas em sala de aula provocan-
do maior desenvolvimento e compre-
ensão da aprendizagem dos alunos. 
Assim, é interessante destacar como o 
processo de aprendizagem faz-se forte 
e significativo, pois na diversidade de 
atividades vivenciadas no âmbito acadê-

mico é que se imprime à educação uma 
fonte criadora, criativa e inovadora para 
a construção de profissionais compe-
tentes, humanizados e comprometidos 
com o tempo presente.

Ainda gostaria de destacar que, no 
próximo mês de junho, a UCDB realiza 
a sua já tradicional Festa Junina, que 
acontecerá no dia 7.  Neste ano, haverá 
show com os cantores Loubet, Max 
Moura & Cristiano e Victor & Vinícius, 
além de concurso de quadrilhas, bar-
racas e outras atrações. Tenho certeza 
de que haverá grande participação de 
pessoas neste evento, que já se faz 
expressivo e uma interessante atração 
cultural para a cidade de Campo Gran-
de. Prestigiem!!

Ainda lembramos a todos aqueles 
que gostariam de estudar na UCDB 
que nosso vestibular de Inverno será 
realizado no dia 22 de junho. Fiquem 
atentos aos prazos descritos neste 
número.

Enfim, para encerrar convido a 
todos para uma agradável leitura do 
Jornal UCDB.
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SILVIA TADA

Com vagas para cursos pre-
senciais e para graduações a 
distância, a Universidade Ca-
tólica Dom Bosco (UCDB) 
está com inscrições abertas 
para o Vestibular de Inverno 
2014 até dia 17, e a prova 
acontece no dia 22 de junho, 
no campus da UCDB, em 
Campo Grande. Nas avalia-

ções do Ministério da Educação, 
a melhor universidade particular 
de Mato Grosso do Sul é a Ca-
tólica, que tem mais de 50 anos 
de tradição no ensino superior.

Entre os cursos presenciais 
estão Administração, Agrono-
mia, Ciências Biológicas (Licen-
ciatura e Bacharelado), De-
sign, Direito, Educação Física 
(Licenciatura e Bacharelado), 
Engenharia Civil, Engenharia 
de Computação, Engenharia de 
Controle e Automação, En-
genharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Filosofia, História, 
Jornalismo, Letras, Pedagogia, 
Publicidade e Propaganda, Ser-
viço Social, Zootecnia e Tecno-
logia em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas.

Do total de vagas oferecidas, 
20% são reservadas aos candi-
datos que optarem em utilizar 
os resultados do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). 
A nota, obtida nos exames de 
2012 ou 2013, deverá ser maior 
que 400 pontos.

No Vestibular UCDB, é 
exigido atingir 50% dos pon-
tos da prova de redação e 10% 
de aproveitamento global das 

Processo seletivo de 
Inverno da UCDB está 
com inscrições abertas
Provas serão aplicadas no dia 22 de junho

demais provas, conforme edital. 
As inscrições devem ser feitas 
por meio do site www.ucdb.br.

ViRTUAL
O processo seletivo da 

UCDB Virtual oferece vagas nos 
cursos de bacharelado em Admi-
nistração, Ciências Contábeis e 
Teologia e nos tecnológicos em 
Comércio Exterior, Gestão Am-
biental, Gestão de Cooperativas, 
Gestão em Recursos Huma-
nos, Gestão Financeira, Gestão 
Pública, Logística, Marketing, 
Negócios Imobiliários, Proces-
sos Gerenciais e Secretariado.

O sistema de ensino a dis-
tância da UCDB marca-se pela 
qualidade do ensino, o que é 
reconhecido entre os próprios 
alunos, que usufruem da flexi-
bilidade de tempo para estudar 
ou até mesmo ter acesso a um 
curso de nível superior, mesmo 
estando em locais mais distan-
tes dos grandes centros. 

A proposta pedagógica é 
fundamentada no estímulo ao 
aprendizado interativo, coope-
rativo e na autoaprendizagem. 
Utiliza-se para isso uma combi-
nação de mídias, priorizando a 
Internet e promovendo a auto-
nomia acadêmica de forma res-
ponsável, criativa e com avalia-
ções presenciais. Essas provas 
podem ser feitas em um dos 13 
polos da UCDB no Brasil

Os interessados devem 
enviar documentação, confor-
me informações do site www.
virtual.ucdb.br
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entrevista

O entrevistado do mês do Jornal 
UCDB é o professor Dr. Hemerson 
Pistori, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação da Católica, que destaca 
as produções científicas, os projetos 
do PIBIC e PIBITI e as experiências 
de intercâmbio com universidades 
de outros países, através do setor 
de Cooperação Internacional, que 
tem buscado diversas parcerias que 
beneficiam a formação completa 
dos estudantes da Católica.

A UCDB é reconhecida e 
respeitada pela 
produção constante de 
seus pesquisadores “

Hemerson
Pistori

JORNAL UCDB: Quais são as atribui-
ções da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e qual sua importância dentro 
do ambiente universitário?
HEmERSON PiSTORi: A Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPP, é 
responsável por todos os cursos de especia-
lização, mestrado e doutorado da UCDB e 
pelos setores e programas envolvidos com a 
produção de conhecimento e desenvolvimen-
to tecnológico, que incluem o Programa de 
Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação (PIBITI). Também estão ligados 
à PROPP o setor de relações internacionais, 
o biotério, a editora, o museu das culturas 
Dom Bosco, além de grupos, centros e 
núcleos de pesquisa, como o CeTeAGRO 
e o NEPPI. Todas essas unidades foram 
fundamentais na consolidação da UCDB 
como uma universidade de fato, respeitada 
nacionalmente e com produção constante 
e qualificada de novos conhecimentos e 
tecnologias, através de seus pesquisadores e 
com participação de estudantes de graduação 
e pós-graduação.

JORNAL UCDB: Cada dia aumenta 
mais o incentivo a produções científi-
cas, porém há algumas áreas que ainda 
estão carentes de pesquisadores.  Qual 
dificuldade o estudante sofre para iniciar 
no mundo das pesquisas?
PiSTORi: Infelizmente, por estarmos longe 
dos grandes centros e sermos um estado 
pouco conhecido, não é fácil atrair pesquisa-
dores para a nossa região. Em algumas áreas, 
essa dificuldade é ainda maior, pois, mesmo 
em nível nacional, a quantidade de doutores 
é bastante baixa por serem áreas que contam 
com pouquíssimos programas de doutorado e, 
portanto, formam poucos pesquisadores. Nes-
ses casos, nossa recomendação para o aluno é 
buscar professores que, mesmo não sendo es-
pecialistas na sua área de interesse, trabalhem 
em projetos multidisciplinares e com parceiros 
externos. Contamos com muitas parcerias 
nacionais e internacionais e, ao entrar em 
um projeto multidisciplinar, o aluno poderá 
ter a oportunidade de interagir também com 
pesquisadores de outras instituições.

JORNAL UCDB: O PiBiC é grande 
incentivador dentro das instituições. 
Como a participação no programa pode 
alavancar a carreira dos estudantes?
PiSTORi: O PIBIC e também o PIBITI 
são modelos excelentes de educação voltada 
para o desenvolvimento de habilidades (e não 
apenas aquisição de conhecimento). Nesses 
programas, o aluno aprende fazendo e ad-
quire habilidades que são muito importantes 
para qualquer área de trabalho, como capaci-
dade de síntese, comunicação, planejamento, 
trabalho em equipe, análise, entre outras. Para 
a carreira acadêmica, a contribuição é direta, 
pois a participação no PIBIC e no PIBITI 
aumenta bastante a possibilidade de ingresso 
no mestrado e posteriormente no doutorado, 
mas, cada vez mais, profissionais de outras 

carreiras também estão tendo seu histórico 
de participação neste tipo de programa va-
lorizado, pois as empresas e outros tipos de 
instituições começam a perceber as vanta-
gens de receber profissionais que passaram 
por esse tipo de  experiência.

JORNAL UCDB: Quais são as dificul-
dades encontradas pelas instituições 
para criação de cursos de mestrado e 
doutorado? Na UCDB, existe previsão 
para novos programas?
PiSTORi: O sistema de avaliação de 
mestrado e doutorado brasileiro, realizado 
através da CAPES, é um dos mais rigorosos 
do mundo, e isso se reflete na qualidade 
reconhecida mundialmente dos nossos 
programas de mestrado e doutorado. Para 
criar um novo programa, precisamos de 
uma quantidade mínima de doutores (de 
8 a 12, dependendo da área), todos eles 
com boa produção científica, e, como dito 
anteriormente, é muito difícil conseguir 
isso em um estado que ainda não atrai 
muitos pesquisadores. A UCDB realiza um 
grande investimento em capacitação, mas 
nem sempre os docentes que saem para 
realização de mestrado e doutorado, fora 
do estado, retornam e, com isso, acabamos 
não conseguindo formar uma massa crítica 
de pesquisadores em uma determinada 
área para podermos construir uma nova 
proposta de programa. Cursos de mestrado 
e doutorado exigem investimentos altos e 
contínuos que não são cobertos pelas men-
salidades. Mais da metade dos custos neste 
tipo de programa é subsidiado e, portanto, 
apenas instituições que realmente prezam 
pela qualidade, como a UCDB, investem 
nesse nível de formação, fundamental para 
a constituição de uma universidade de 
fato, onde as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão ocorrem sistematicamente. 
Infelizmente, por todos esses fatores, não é 
possível ter programas em todas as áreas do 
conhecimento, mas existe sim previsão de 
criação de mais alguns cursos de mestrado e 
doutorado para os próximos anos.

JORNAL UCDB: A UCDB hoje conta 
com um setor de Cooperação inter-
nacional. Qual a importância deste 
trabalho de internacionalização para as 
Universidades?
PiSTORi: A experiência no exterior e o 
contato com alunos e professores estran-
geiros que visitam regularmente a nossa ins-
tituição servem para ampliar nossa visão de 
mundo e estabelecer redes de cooperação, 
que são fundamentais em um mundo cada 
vez mais globalizado. Além do aprendizado 
de novas línguas e culturas, muito úteis 
hoje em dia em praticamente qualquer 
área de atividade, o aluno com experiência 
internacional, através de programas como 
o Ciências Sem Fronteiras e o Santander 
Universidades, carrega em seu currículo um 
diferencial importante e que pode lhe abrir 
portas em diversas empresas e instituições 
que atuam em nível mundial.

“
JAKSON PEREIRA
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Principal festa junina de Mato 
Grosso do Sul, o Arraial da 
UCDB está marcado para o dia 
7 de junho, no estacionamento 
do Bloco A e, além das comidas 
típicas e tradicionais quadrilhas, 
tem uma programação musical 
especial para o público.

Nos últimos anos, a Institui-
ção tem alcançado recordes de 

público e, neste ano, não será dife-
rente, pois a grande atração da noite 
será a volta de Loubet ao palco para 
lançar o seu DVD. O artista esteve 
na edição do ano passado, quando 
dividiu o histórico show duplo com 
Conrado e Alekssandro.

Além de Loubet, neste ano, 
também haverá outras atrações, 
Max Moura e Cristiano, explosão 
do sertanejo universitário, e Victor 
e Vinícius, que já participaram de 

seis edições, mas ficaram fora no 
ano passado.

“Foi um sentimento estranho 
não cantar na festa do ano passado, 
mas, por problemas de agenda, aca-
bamos tendo um compromisso no 
dia. Mas deixamos claro que neste 
ano estaríamos de volta e, antes de 
marcar qualquer coisa para junho, 
ficamos aguardando a definição da 
UCDB”, disse Vinícius.

“Para voltar, preparamos algu-
mas coisas bacanas em nosso show 
e, como estamos lançando um novo 
CD, apresentaremos com certeza 
alguma novidade para o público”, 
complementou Victor.

Os ingressos estão sendo vendi-
dos no Gugu Lanches, e o primeiro 
lote tem valor de R$ 25 inteira e 
R$ 12,50 meia. Já os acadêmicos da 
UCDB terão um valor diferenciado 

8ª Festa Junina da UCDB 
será dia 7 de junho com 
três atrações musicais

Quadrilhas também 

irão animar o público

evento

JAKSON PEREIRA

Loubet volta ao palco da Festa Junina da UCDB para lançar DVD

e poderão adquirir os ingressos 
na Agência do Futuro Acadêmico 
(AFA) por R$ 10 até dia 4 de junho. 

“Fazemos essa festa para nossos 
estudantes, então além de eles 
poderem arrecadar dinheiro para 
formatura com as barracas, quadri-
lhas e prêmios de animação, podem 
adquirir ingresso com valor um 
pouco abaixo”, ressaltou Ir. Altair 
Monteiro da Silva, Pró-Reitor de 
Administração da UCDB.

E os acadêmicos também estão 
ansiosos pela festa. No último dia 

7, aconteceu o lançamento oficial 
do evento na Instituição, com show 
da dupla Victor e Vinícius e, com 
isso, os alunos começaram a viver o 
clima da Festa Junina, como relata 
Tacielia de Oliveira, do curso de 
Fisioterapia. “Já estou esperando a 
festa da UCDB e, neste lançamento, 
foi bom conhecer mais as músicas 
da dupla; já gostava deles e acho 
que motivou aquelas pessoas que 
ainda não tinham certeza de partici-
par da festa da UCDB”, destacou a 
acadêmica.
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comunicação

SILVIA TADA

Produções acadêmico-científi-
cas desenvolvidas nos cursos 
de Design e Publicidade e 
Propaganda da Universidade 
Católica Dom Bosco foram 
reconhecidas pela Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdis-
ciplinares da Comunicação (In-
tercom), e os alunos ganharam 
nove prêmios nas categorias 

Publicidade e Propaganda e Pro-
dução Transdisciplinar, durante 
o XVI Congresso de Ciências da 
Comunicação na Região Centro-
Oeste.

O evento aconteceu na Univer-
sidade Católica de Brasília, de 8 a 
10 de maio. A UCDB foi finalista 
em doze modalidades na Exposi-
ção de Pesquisa Experimental em 
Comunicação (Expocom), na qual 
acadêmicos da graduação apresen-
taram seus trabalhos. 

Dos nove prêmios conquistados, 
cinco foram na categoria Publicida-
de e Propaganda, nas modalidades: 
Agência júnior de Publicidade e 
Propaganda — pelo quarto ano 
consecutivo —, Campanha promo-
cional, Jingle, Outdoor e Publicidade 
em outros meios. 

Os outros quatro prêmios vieram 

na categoria Produção Transdisci-
plinar, com trabalhos nas modalida-
des Embalagem (com acadêmicos 
de PP), Comunicação e inovação, 
Design gráfico e Fotografia artística, 
estes representados por alunos de 
Design. Vencedores da etapa regio-
nal disputam, agora, a premiação 
nacional, em setembro, em Foz do 
Iguaçu (PR).

Esta foi a primeira vez que o cur-
so de Design inscreveu trabalhos no 
evento. O material foi produzido em 
sala de aula para as disciplinas de Se-
miologia e Representação, Branding 
e Fotografia, e os professores Elton 
Tamiozzo e Eduardo Biagi incentiva-
ram os acadêmicos a participarem.

Para o coordenador do curso de 
Design da UCDB, José Francisco 
Sarmento, o reconhecimento por 
meio de premiações como esta é 
muito importante. “Muitas vezes, 
a distância de nossa cidade dos 
grandes centros cria uma percep-
ção em nossos alunos de que o que 
produzimos não tem o devido valor 
e que suas criações ficam a dever 
aos trabalhos produzidos naquelas 
cidades. Logo, a oportunidade de 
participar desses eventos mostra a 
eles mesmos do que são capazes e 

quanto seus trabalhos estão no mes-
mo nível e muitas vezes melhores 
do que o de acadêmicos de grandes 
centros; a prova disso é a conquistas 
destes prêmios”, enfatizou.

TETRACAmPEã 
De acordo com o coordenador 

da Agência Mais Comunicação, 
professor Elton Tamiozzo, desde 
2008 a UCDB vem participando 
da Intercom e ganhando prê-
mios importantes regionalmente 
e nacionalmente. “Os eventos 
científicos são importantes, pois 
valorizam o acadêmico que pesqui-
sa, que pensa cientificamente antes 
de produzir as peças publicitárias. 
Para inscrição no evento, primeiro 
é feita uma seleção dos melhores 
trabalhos na própria universidade, 
já que só pode ser inscrito um por 
modalidade. Caso o trabalho envia-
do fique entre os finalistas, durante 
o Intercom os acadêmicos preci-
sam realizar a defesa do projeto 
para uma banca, em 15 minutos”, 
explicou o docente.

Dentre os prêmios conquis-
tados na categoria Publicidade e 
Propaganda, o destaque é para a 
escolha da Agência Experimental 

Mais Comunicação como a melhor 
do Centro-Oeste pela quarta 
vez consecutiva. A agência é um 
projeto de extensão da UCDB, que 
conta com alunos extensionistas 
bolsistas e voluntários, que encon-

Design e Publicidade e 
Propaganda ganham nove 
prêmios no Intercom

Produção dos acadêmicos da Católica foi 

destaque na premiação

CATEGORiA: PUBLiCiDADE 
E PROPAGANDA

Modalidades:

PP 01 - AGÊNCIA JR DE PUBLICIDADE 
E PROPAGANDA
Gabriel Augusto Ferreira Roque 
Flavio Domeniche Bastos 
Felipe Rezende Mota 
Francisco Jonathan de Lima Joaquim 
Gustavo Leite Malheiros 
João Vítor Henning Sodré 
Lays Mendonça Giuseppin 
Leticia Monteiro Rocha 
Martin D’Estefani Martinelli 
Tatiana da Silva Muniz 

PP 02 - CAMPANHA PROMOCIONAL
Letícia Monteiro Rocha

PP 05 - JINGLE
Lays Mendonça Giuseppin 
Letícia Monteiro Rocha 

PP 11 - OUTDOOR
Letícia Monteiro Rocha
Felipe Rezende Mota 

PREMIAÇÕES

Professores de 
Comunicação e 
Design e acadêmicos 
vencedores do 
Expocom, durante o 
evento em Brasília
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comunicaçãoDesign e Publicidade e 
Propaganda ganham nove 
prêmios no Intercom

Produção dos acadêmicos da Católica foi 

destaque na premiação

PP, e Bruna Ojeda e Guilherme 
Padovan, do 3º semestre. Este 
foi o quarto Prêmio Morena 
conquistado pela Católica. 
Acadêmicos da Instituição já 
subiram ao palco nas edições de 
2007, 2011 e 2012.

A peça vencedora, com 25 
segundos de duração, desen-
volvida como atividade de aula, 
será veiculada durante a progra-
mação da TV Morena, afiliada 
da Rede Globo em Mato Gros-
so do Sul. O professor Eduardo 
Biagi ressalta o empenho dos 
acadêmicos no desenvolvimento 
dos trabalhos para a premiação. 
“Houve um esforço grande para 
inscrevermos as peças e, com 
o resultado, todos ganham: os 
alunos começam a ser vistos no 
mercado, incentivando os cole-
gas e mostrando que são capa-
zes de competir de igual para 

PP 13 - PUBLICIDADE EM OUTROS 
MEIOS
Francisco Jonathan de Lima Joaquim 
Letícia Monteiro Rocha

CATEGORiA: PRODUÇãO 
TRANSDiSCiPLiNAR

Modalidades:

PT 02 - DESIGN GRÁFICO 
Leonardo Rodrigues Moretti 
Adrielle Vieira Valle
Ana Carolina Pereira Cabral 

PT 04 - FOTOGRAFIA ARTÍSTICA
Adrielle Vieira Valle 

PT 07 - EMBALAGEM
Gabriel Augusto Ferreira Roque 
Letícia Monteiro Rocha 

PT 13 - COMUNICAÇÃO E INOVA-
ÇÃO
Larissa Tiemi Fujii Ishibashi
Rayanne Viegas Rodrigues
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Alunos do curso de 
Publicidade e Propaganda 
da Universidade Católi-
ca Dom Bosco (UCDB) 
foram os vencedores 
do Prêmio Morena de 
Criação Publicitária, na 
categoria Acadêmica. An-
dré Nicolau dos Santos, 
Deivison Pedrê e Francis-
co Joaquim, todos do 3º 
semestre, foram os res-
ponsáveis pela campanha 
“Depende de você”, que 
tinha como tema “Inter-
net, afastando quem está 
perto, aproximando quem 
está longe”.

A UCDB concorria 
com mais dois grupos 
entre os finalistas da 
competição — Gustavo 
Malheiros e Felipe Re-
sende, do 5º semestre de 

tram suporte para produção de tra-
balhos. O local atende instituições 
sem fins lucrativos, os cursos de 
graduação da UCDB e a comuni-
dade, para produção de campanhas 
e peças publicitárias.

igual com os outros”, afirmou.
A coordenadora do curso 

de Publicidade e Propaganda, 
Claudia Ruas, lembra que o 
resultado do Prêmio Morena 
deve-se ao talento, à criati-
vidade dos alunos e também 
reflete uma mudança na grade 
do curso, que traz um pouco da 
prática já a partir do 1º semes-
tre da graduação. “Outro ponto 
que destaco é o investimento da 
universidade na extensão, com 
equipamentos e professores que 
dão suporte aos acadêmicos. O 
resultado disso são trabalhos e 
pesquisas que não deixam nada 
a desejar no mercado de traba-
lho, o que é comprovado nessas 
premiações e nas avaliações, 
como a do Guia do Estudan-
te, que considerou o curso de 
Publicidade da UCDB o melhor 
do Centro-Oeste”.

Pela quarta vez, 
acadêmicos da UCDB 
vencem Prêmio Morena
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esporte

Equipe de basquete masculino é 
bronze em competição regional

JAKSON PEREIRA

Torneio aconteceu em 
Goiânia, no mês de abril

O time de basquete masculino da 
Universidade Católica Dom Bosco 
destacou-se na disputa da Copa 
Brasil Centro-Oeste, em Goiânia, 
e faturou a medalha de bronze ao 
bater a APAP, do Distrito Federal, 
por 68 a 44.

A Católica foi apontada como 

principal surpresa do evento ao 
garantir o lugar no pódio, mas o 
técnico Ronaldo Pocker discorda. 
“Temos um trabalho de muitos 
anos e não acho que fomos uma 
surpresa, pois nossos resultados são 
consistentes sempre”, argumentou o 
treinador.

Apesar do bronze, a UCDB 
não garantiu a vaga para a Copa 
Brasil, que era a meta do time e que 
ficou com os finalistas Ceub (DF), 
campeão, e ABA (GO), vice. “Era 
uma competição com três equipes 
profissionais e temos que ficar satis-
feitos por fica à frente de uma. Claro 
que nosso objetivo era chegar à fase 
final, mas infelizmente não deu”, 
argumentou o treinador.

Agora a Católica muda o foco 
para as próximas três competições 
da temporada: Jogos Abertos de 
Campo Grande, Jogos Abertos de 
Mato Grosso do Sul e também os 
Jogos Universitários.

FUTSAL
As equipes de futsal da UCDB 

também estiveram em quadra. No 

masculino, a Católica caiu na segun-
da fase da Copa Morena, ao perder 
em Aral Moreira para o time de 
Dois Irmãos do Buriti, enquanto na 
Copa Guanandi foi até a semifinal, 
quando foi eliminado nos pênaltis 
pelo Amigos do Patrick.

“Infelizmente o calendário dos 
torneios não ajudou. Jogamos na 
Copa Morena no sábado à noite 
e viajamos para Campo Grande, 
onde chegamos às 3h da madru-
gada e 9h já tinha jogo. Cansados, 
ainda lutamos muito, mas não deu”, 
comentou o coordenador do setor 
de Esporte e Lazer da UCDB, Luiz 
Magalhães.

Por sua vez, o time feminino 
ganhou mais uma edição da Copa 
Pelezinho ao bater na final a Funlec 
por 5 a 0. 

Atletas da Universidade bri-
lharam na competição

Equipe feminina de futsal venceu a Copa Pelezinho
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ROSANA LEMES

nononnonon

Construir uma maquete 
utilizando macarrão e cola 
não deve ser nada fácil. Mas 
muitas instituições criaram 
uma competição na qual 
uma ponte feita por esses 
materiais é testada para 
saber o quanto de peso ela 
suporta sem se romper. O 

mais importante de tudo isso é 
que, com o desafio proposto, o 
aluno acaba aprendendo mais 
os conceitos básicos da área de 
estruturas.

O curso de Engenharia Civil 
da Universidade Católica Dom 

Alunos de Civil constroem 
estruturas com macarrão

Bosco (UCDB) também aderiu 
ao evento e, pela segunda vez, 
promoveu o Concurso de Ponte 
de Macarrão, no qual 12 traba-
lhos foram inscritos, incluindo 
todos os semestres do curso.

A ideia do concurso teve 
início no ano passado, quan-
do uma acadêmica pensou em 
montar pontes com palitos de 
picolé. A ideia foi aprovada, 
mas os acadêmicos considera-
ram que, com os palitos, seria 
mais difícil montar a ponte; 
optaram, então, pelo macarrão 
como material.

Segundo um dos organiza-
dores do evento, o acadêmico 
Eduardo Ribeiro, do 7° se-
mestre de Engenharia Civil, a 
disputa exigiu muita dedicação 
e estudo. “Os participantes 
entraram de cabeça no mundo 
da construção, o que pra nós 
é muito importante. O evento 
superou, e muito, a expectativa 
dos organizadores”, ressaltou.

Os professores também 
foram fundamentais na elabo-
ração das pontes. “Em uma 
competição, os alunos acabam 
aprendendo mais na prática, e o 
estímulo deles é muito impor-
tante pelo fato de buscarem o 
melhor do seu trabalho”, falou 

a coordenadora do curso, Me. 
Rocheli Carnaval.

A ponte que mais suportou 
carga, o peso de 102,6 Kg, foi 
a do grupo integrado pelos 
acadêmicos Galileu Holsbach, 
Natália Santana e Mohamidy 
Felipe, todos do 5° semestre 
de Engenharia Civil, conquis-
tando o recorde estadual. Mas, 
por uma questão de edital, que 
previa uma relação entre o peso 
da ponte e a carga suportada, 
a estrutura vencedora foi a 
construída pelos acadêmicos 
Vinicius de Souza Marques, 
Laura Silveira Larrea e Elielton 
Portela, ambos do 3° semestre, 
com o peso de 84,6 Kg.

Jurados avaliaram vários quesitos, entre eles a estética

Acadêmicos 
acertaram os 
últimos deta-
lhes antes da 
competição
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PASTORAL
UNIVERSITÁRIA

A filha de Sião

Qual é o papel de Maria na vida da Igreja? 
Talvez essa seja uma pergunta oportuna para os 
nossos dias e também para o período do ano no 
qual estamos inseridos. Maria é na Igreja ícone, 
membro e modelo. 

É ícone porque a Igreja, olhando-a, des-
cobre a sua feminilidade como maternidade e 
como receptividade do dom de Deus dado ao 
seu povo por meio da graça. É membro porque 
ela, junto com os apóstolos, constitui o núcleo 
fundamental daqueles, que ouvindo o Senhor e 

com Ele convivendo, aprenderam e transmi-
tiram as verdades reveladas por meio dos 
gestos e das palavras. E, por fim, é modelo 
porque representa a ternura e a docilida-
de necessária ao acolhimento do dom de 

Deus na própria vida.
Por isso, Maria se torna exemplo e compa-

nheira de caminhada neste nosso peregrinar 
pelo mundo. É na escola dela, no silêncio da 
maternidade de Nazaré, que descobrimos a 
grande filha de Sião anunciada pelos profetas; 
é com ela que encontramos o menino, deitado 
numa manjedoura, o mesmo que logo após dia-
loga com os doutores no templo, faz milagres e, 
por fim, doa a sua vida na cruz. 

A grandiosidade de Maria só pode ser en-
tendida quando olhada a partir do crivo do seu 
Filho e pelos méritos dEle; é somente aí que 
entenderemos o porquê de ela receber como 
título: Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, 
Imaculada.   

Esporte, leitura, recreação e 
lazer são algumas das atividades 
desenvolvidas pelo Programa 
de Convivência, Fortalecimento 
de Vínculos Socioassistenciais 
e de Lazer e Esporte para a 
comunidade do Aero Rancho 
e adjacentes, da Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB), 
que acontece no Parque Ayrton 

Senna, em Campo Grande.
Coordenado pelo professor Me. 

Felipe Soligo Barbosa, o programa 
de extensão tem a participação de 
professores e alunos, que buscam 
oportunizar, por meio de oficinas 
e atividades sociais, recreativas e 
esportivas, a convivencialidade dos 
frequentadores e participantes das 

extensão
PCEL atende população 
da região do Aero Rancho

ROSANA LEMES atividades no parque. 
Entre as atividades desenvolvi-

das estão: natação adulta e infan-
til, hidroginástica, basquetebol, 
voleibol, futsal, jump, step, esportes 
alternativos (slackline, tênis de 
mesa e badminton), espaço de 
leitura, jogos e recreação e oficinas 
de alimentação saudável. Todas as 
atividades são planejadas, realizadas 
pelos acadêmicos extensionistas 
(bolsistas e voluntários) e avaliadas 
pelos professores responsáveis 
pelas áreas.

O coordenador ressaltou a 
importância do programa: “Além 
de as pessoas que frequentam o 
parque terem a oportunidade de ter 
acesso a atividades diferenciadas, os 
alunos que as desenvolvem obtêm 
uma formação cidadã e profissional 

de qualidade”.
A equipe de professores respon-

sáveis pelo Programa é formada, 
ainda, pelos supervisores na área 
de Esporte/Ginástica, Me. Valmir 
Moisés Rabel e Me. Vera Lícia de 
Souza Baruki, pela supervisora 
na área de Nutrição, Me. Marcela 

Grisólia Grisoste, e pela assistente 
social Zuleika Gonçalves.

As atividades são realizadas de 
terça a sexta-feira, no período da 
manhã, das 7h às 11h, e à tarde, 
das 14h às 18h e, na segunda-feira, 
às 15h, são realizadas reuniões e 
capacitações.

Diversas atividades são promovidas, com a participação de acadêmicos
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eventos

DE
DICAS

LIV
RO

S TíTULO: iNTERAÇõES - REViSTA iNTERNA-
CiONAL DE DESENVOLVimENTO LOCAL , V. 
14, N. 2 (JUL./DEz. 2013)
AUTOR: VVAA

A revista Interações neste número conta mais uma vez com o 
auxílio financeiro do CNPq via Programa Editorial – Edital /
Chamada n. 09/2012 MCTI/CNPq/CAPES – Processo n. 
406647/2012-7 – Editoração e Publicação de Periódicos Cientí-
ficos Brasileiros, comunicando aos seus leitores que os exempla-
res serão distribuídos gratuitamente e por meio de permutas.
Os temas destacados neste número da revista abordam aspectos 
teórico-metodológicos/práticos de desenvolvimento local em 
territorialidades constituídas em ambientes de vida e ambientes 
de trabalho, com especial atenção às comunidades tradicionais e 
aos micro e pequenos empreendimentos.

maria Augusta de Castilho
Editora da revista

TíTULO: REViSTA TELLUS, ANO 13, N. 24 (JAN./
JUN. 2013)
AUTOR: VVAA

Neste número temos todas as seções com conteúdos relati-
vos direta ou indiretamente à obra de Curt Unkel Nimuen-
dajú, pois sua etnografia As lendas da criação e destruição do 
mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Gua-
rani completará 100 anos de publicação. Agradeço imensa-
mente a Pablo Barbosa, Graciela Chamorro e Elena Welper 
pela pesquisa cuidadosa dos materiais e pela dedicação a 
todos os detalhes para a composição dessa homenagem. Sem 
dúvida, os textos aqui publicados são fundamentais para 
quem trabalha com os Guarani ou tem interesse em conhecer 
melhor a produção etnográfica de Nimuendajú.

Nádia  Heusi Silveira
Editora da revista

Acontece nos dias 18 e 19 de setembro a terceira edição do Seminário 
Integrado de Projetos de Pesquisa, parceria da UCDB com a UFMS, 
e que visa proporcionar a construção coletiva do conhecimento sobre 
a temática “Políticas de Educação Superior”. O evento vai reunir uma 
rede de pesquisadores para socializar os resultados da pesquisa e desen-
volver análises com base no referencial teórico do grupo. O encontro 
está agendado para acontecer das 7h30 às 12h reunindo, além dos pes-
quisadores, pós-graduandos e acadêmicos de iniciação científica. Mais 
Informações podem ser obtidas pelo e-mail brosto@ucdb.br ou pelo 
telefone (67) 3312-3753.

3º SEMInáRIo IntEgRAdo PRojEtoS dE PESquISA: FundECt; 
CnPq; CAPES-InEP (obSERvAtóRIo dA EduCAÇão)

AtIvIdAdES IntEgRAdAS nAtAÇão

Acontece no dia 7 de junho mais uma edição das Atividades Integradas 
de Natação, que tem como objetivo avaliar as atividades a serem aplicadas 
com crianças, propostas pelos acadêmicos. O evento terá presença dos 
acadêmicos do 1º semestre do curso de Educação Física da UCDB e crian-
ças da região da UCDB e será realizado das 7h30 às 16h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-mail ef@ucdb.br ou pelo telefone 3312-3464.

unIvERSo PAulo FREIRE

3º ColóquIo IntERnACIonAl dE EStudoS lInguíStICoS E 
lItERáRIoS – CIEllI

vIII SEMInáRIo dE lItERAtuRA bRASIlEIRA 

XI EnContRo IntERnACIonAl ESPoRtE E AtIvIdAdE FíSICACom o objetivo de apresentar abordagens da pedagogia de Paulo Freire 
no universo da Educação em Saúde e realizar uma atividade formação dos 
acadêmicos para apropriação de conceitos e metodologias de trabalho na 
educação em saúde, acontece no dia 26 de maio, no anfiteatro do bloco 
B, o evento Universo Paulo Freire, voltado para acadêmicos dos cursos de 
saúde da UCDB. A atividade será das 7h25 às 11h, e mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone  3312-3452 ou pelo e-mail farm@ucdb.br.

Nos dias 27, 28 e 29 de agosto acontece, na Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), o 3º Colóquio Internacional de estudos linguísticos e literários (CIELLI), e 
está a aberta a participação  de alunos de pós-graduação, professores com gradua-
ção e pós-graduação, e cada participante poderá inscrever apenas um trabalho (au-
toria ou coautoria). No caso dos trabalhos em coautoria, serão aceitos apenas dois 
autores.  Mais informações podem ser obtidas pelo site  http://www.cielli2014.
com.br/.

Estão abertas as inscrições para VIII Seminário de Literatura Brasileira, evento que 
pretende reunir professores, críticos de literatura brasileira e alunos da graduação e 
da pós-graduação em Letras, com o objetivo de discutir os diálogos com a tradição 
e os diversos movimentos das traduções entre línguas ou entre linguagens. O even-
to possibilitará o intercâmbio cultural de professores e alunos da graduação e da 
pós-graduação de diversas instituições brasileiras. O evento será na Unimontes, em 
Montes Claros (MG), e mais informações sobre inscrições e programação estão 
no site http://www.cch.unimontes.br/seminariodeliteratura2014/.

O 11º Encontro Internacional Esporte e Atividade Física acontece em São 
Paulo, entre os dias 23 e 27 de julho, no Instituto Phorte,  e trata-se de um 
Seminário que apresenta em seu programa nomes de relevância da área 
de Educação Física e Saúde e com produções acadêmicas reconhecidas 
e aplicadas em sua prática de trabalho. As inscrições estão abertas e mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 92714-5677 ou pelo 
e-mail ope@institutophorte.com.br.
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Miguel Rua nasceu em 
Turim, Itália, em 9 

de junho de 1837. Último 
de nove filhos, perdeu o pai 
quando tinha 9 anos de ida-
de. Estudou com os Irmãos 
das Escolas Cristãs até a ter-

MIGUEL RUA

1837 - 1910

LUIS GUANELLA

1842 - 1915

Luís Guanella nasceu 
em Fraciscio di Cam-

podolcino em Val San 
Giacomo, na província 
de Sondrio, Itália, no dia 
19 de dezembro de 1842. 
A particular situação ge-
ográfica da terra em que 

santidade salesiana
ceira série elementar.

Deveria ter começado a 
trabalhar na Régia Fábrica 
de Armas de Turim, onde o 
pai era operário, mas Dom 
Bosco – que aos domingos 
confessava naquela escola 
– lhe propôs continuar os 
estudos com ele, garantin-
do-lhe que a Providência 
pensaria nas despesas.

Um dia, Dom Bosco 
distribuía medalhas a seus 
meninos. Miguel era o últi-
mo da fila e chegou tarde, 
mas o ouviu dizer: “Toma, 
Miguelzinho!”. O padre, po-
rém, não lhe deu nada. En-
tretanto, acrescentou: “Nós 
dois faremos tudo à meia”, 
e assim realmente foi.

Colaborador na Com-
panhia da Imaculada junto 
com Domingos Sávio foi 
aluno modelo, apóstolo en-
tre os colegas. Dom Bosco 

lhe disse: “Preciso de ajuda. 
Você vestirá a batina dos 
clérigos, está de acordo?”. 
“De acordo!”, respondeu. 
No dia 25 de março de 1855, 
no quarto de Dom Bosco, 
Miguel emitiu nas mãos do 
Fundador os votos de po-
breza, castidade e obediên-
cia. Era o primeiro salesiano.

Miguel começou a traba-
lhar intensamente: ensinava 
matemática e religião. As-
sistia no refeitório, no pátio, 
na capela. À noite, passava a 
limpo as cartas e as publica-
ções de Dom Bosco. Final-
mente, estudou para se tor-
nar padre. Tinha só 17 anos!

Foi-lhe entregue também 
a direção do Oratório Festi-
vo São Luís. Em novembro 
de 1856, morreu Mamãe 
Margarida. Miguel foi visitar 
sua própria mãe e lhe disse: 
“Mamãe, a senhora quer vir 

para o oratório?”. Joana Ma-
ria veio, e também nisso a 
família Rua fez meio-a-meio 
com a família Bosco. Ficou 
em Valdocco por vinte anos.

Em 1858, o clérigo Rua 
acompanhou Dom Bosco 
na audiência do Papa Pio IX 
para a aprovação das Cons-
tituições. Na volta, foi-lhe 
confiada a direção do pri-
meiro oratório em Valdoc-
co. No dia 28 de julho de 
1860 foi ordenado sacerdo-
te. Dom Bosco lhe escreveu 
um bilhete: “Você, mais do 
que eu, verá a Obra Sale-
siana atravessar os confins 
da Itália e estabelecer-se no 
mundo”. Pe. Rua foi posto à 
frente da primeira casa sale-
siana fora de Turim, em Mi-
rabello. Poucos anos depois 
voltou a Valdocco, substi-
tuiu e assistia a Dom Bosco 
em tudo.

Em novembro de 1884, 
Leão XIII nomeou Pe. 
Rua vigário e sucessor de 
Dom Bosco. Quatro anos 
mais tarde, o Santo mor-
reria em seus braços. A 
essa altura, Pe. Rua já era 
considerado uma Regra 
viva. Mostrava-se paterno 
e amável, como Dom Bos-
co. Consolidou as missões 
e o espírito salesiano.

Morreu no dia 6 de 
abril de 1910, com 73 anos. 
Com ele, a Sociedade Sa-
lesiana tinha passado de 
773 a 4 mil salesianos. E as 
inspetoras, de 57 a 345, em 
33 países. Paulo VI o beati-
ficou, dizendo: “Da fonte, 
ele fez um Rio”.

Paulo Vi Declarou-o venerá-
vel em 26 de junho de 1953 e 
beatificou-o em 29 de outu-
bro de 1972.

cresceu forjou nele um 
sólido caráter: firmeza, 
temperança, espírito de 
sacrifício. Distinguiu-se 
sempre pela sua grande 
fé, enriquecida e alimen-
tada pela piedade popular 
que aprendeu convivendo 
com os simples e os po-
bres. Estudou no Colégio 
Gallio de Como e em vá-
rios seminários diocesa-
nos.
Em 1866 foi ordenado sa-
cerdote e, pouco depois, 
nomeado pároco de Sa-
vogno. Dedicou-se com 
muito zelo aos jovens, 
preocupando-se com eles 
quanto à escola e revitali-
zando a Ação Católica.
Entrou em contato com 
Dom Bosco. Fascinado 
pelo carisma salesiano, 
tentou abrir um colégio 
para jovens, mas não teve 

êxito. Quis, de qualquer 
modo, ficar com Dom 
Bosco e em 1875 tornou-
se salesiano. Cuidou do 
Oratório São Luís, em 
Turim, e pouco depois foi 
nomeado diretor do Co-
légio Dupraz, em Trinità 
(Cuneo).
Ficou na Congregação so-
mente por três anos, por-
que Deus tinha disposto 
diversamente: de fato o 
bispo o chamou de volta 
para a diocese.
Luís não tinha medo de 
defender seus jovens e 
seus pobres, mesmo pe-
rante as pretensões dos 
poderosos e dos políticos. 
Também por este motivo 
foi obrigado a fechar a es-
cola para meninos pobres, 
aberta em Traona.
Enviado pelo bispo para 
dirigir um asilo de ido-

sos pobres, encontrou na 
obra um grupo de Ursu-
linas, que organizou em 
Congregação: as Filhas de 
Santa Maria da Providên-
cia. A nova Congregação 
se dedicava à educação da 
juventude, especialmen-
te a mais pobre e mar-
ginalizada, à assistência 
dos deficientes mentais 
e ao acompanhamento e 
à manutenção dos idosos 
abandonados.
Em Como, fundou a Casa 
da Divina Providência, 
em cujo centro erigiu 
o santuário do Sagrado 
Coração. Apoiado pelo 
bispo fundou também o 
ramo masculino: os Ser-
vos da Caridade, também 
eles com os mesmos ob-
jetivos.
Suas congregações flores-
ceram na Itália, na Suíça 

e nos Estados Unidos. 
Para apoiar os moribun-
dos, fundou a Pia União 
do Trânsito de São José. 
Construiu diversas igrejas 
e obras para os emigran-
tes e marginalizados.
O que ele aprendeu da ex-
periência feita com Dom 
Bosco não foi somente a 
predileção pelos jovens, 
que teve em toda a sua 
vida, mas em particular a 
obediência sacrificada aos 
superiores. Como Dom 
Bosco, foi obediente ao 
bispo, embora no sofri-
mento e na incompreen-
são. Morreu em Como 
no dia 24 de outubro de 
1915.

Paulo Vi declarou-o venerá-
vel em 6 de abril de 1062 e 
beatificou-o em 25 de outu-
bro de 1964.
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