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FRASE DE DOM BOSCOFRASE DE DOM BOSCO
“Lembrai-vos que a 

santificação do domingo traz as 
bênçãos do Senhor para todos os 

dias da semana.”

Novidades na 
pós-graduação

Luis Carlos Vinhas
Coordenador do Programa de Mestrado e 

Doutorado em Ciências Ambientais 
e Sustentabilidade Agropecuária da UCDB 

Saiba um pouco mais da história do Pe. Leonardo Jacuzzi, oitavo inspetor 
da Missão Salesiana de Mato Grosso

A introdução das novas tecnologias na 
agricultura e agropecuária, a adoção dos novos 
processos de produção e a expansão da capaci-
dade produtiva foram as principais estratégias 
de negócios priorizados pelo setor industrial 
nos últimos anos. 

A carência de cursos de pós-graduação na 
região, especialmente em novas tecnologias, e 
a demanda por profissionais qualificados pelas 
instituições de ensino e pelas indústrias locais 
para atuar nessa área levaram a Universidade 
Católica Dom Bosco a propor a implantação 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária, 
sendo a principal justificativa sua importância 
para o Estado do Mato Grosso do Sul em que  
se incluem os ecossistemas: Cerrado e Panta-
nal.

O caráter multidisciplinar do corpo do-
cente e de pesquisadores permitirá que o novo 
programa possa enfatizar a sustentabilidade e 
as dinâmicas socioambientais dos sistemas agrí-
colas de produção e dos meios de produção 
introduzidos, os estudos dos recursos naturais 
para aproveitamento e a avaliação da riqueza da 
diversidade local, o que resultou na escolha da 
área de concentração em Sustentabilidade Am-
biental e Produtiva.

Mesmo com a vocação em agronegócios, 
há ainda poucos doutores no Estado e menos 
ainda no setor das Ciências Agrárias e Am-
bientais. Muitos dos Mestres e Doutores que 

ingressam nas Universidades do Estado do 
Mato Grosso do Sul são originários de outros 
Estados brasileiros.

A proposta é uma forma de corrigir dis-
torções e foge do foco acanhado para visuali-
zar um profissional em Mestrado e Doutorado 
com visão mais ampla de produção vegetal e 
animal, de processamento, uso sustentável do 
meio ambiente, uso e tratamento de resíduos 
e foco no produtor, de pequeno ou de gran-
de porte. A forma de conseguir essa visão 
mais ampla é uma Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária, 
integrada na área Interdisciplinar da CAPES, 
com objetivo de complementar as formações 
em Graduação existentes no Estado e formar 
profissionais com uma visão sistêmica do agro-
negócio sustentável.

A proposta baseia-se na visão moderna de 
sustentabilidade, plurifocal, da sustentabilidade 
econômica, ambiental à sustentabilidade social, 
sempre no eixo das Ciências Ambientais e Sus-
tentabilidade Agropecuária, o que privilegia a 
Interdisciplinaridade. 

O Programa proposto deverá focar a pro-
dução agropecuária, mas sem perder de vista os 
principais critérios de sustentabilidade, entre eles 
a preservação do meio ambiente e o bem-estar 
social, sem esquecer a rentabilidade econômica. 
Essa abordagem é perfeitamente compatível 
com a prática de uma agropecuária racional, cri-
tério que amplia a noção de agricultura de preci-
são adotada e muito valorizada no Brasil. 

A proposta de linhas de pesquisas que 
envolvem os projetos e ações desenvolvidas 
no Programa foram denominadas: (1) Agro-
negócio e produção sustentável, e (2) Saúde, 
ambiente e sustentabilidade. A introdução 
de conceitos inovadores neste momento é 
prioritária para o Estado. No entanto o su-
cesso na implantação desse Programa parte 
das características professores-pesquisadores 
envolvidos. Dois critérios devem ser valo-
rizados no corpo docente de um Programa 
de alta qualidade, a produção científica e as 
relações desses pesquisadores entre si e com 
pesquisadores de outras entidades, no Brasil 
e no exterior. Enfim, parabéns à UCDB por 
mais essa iniciativa de sucesso.
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Como parte das ações da Campanha da Fraternidade, a UCDB levou para os altos da Avenida Afonso Pena 17 projetos de extensão

CF 2012

Acadêmicos da Católica atendem a 
população na Cidade da Sáude

  GABRIEL MACHADO

Diversas atividades foram promovidas, como entrega de mudas, orientações de saúde e brincadeiras com crianças, jovens e adultos

Gabriel Machado

Contando com 17 Projetos de 
Extensão da Universidade Ca-
tólica Dom Bosco (UCDB) e 

uma estimativa de 8 mil visitantes, a “Ci-
dade da Saúde” foi palco do evento que 
marcou o encerramento das atividades 
da Campanha da Fraternidade de 2012, 
organizado pela Arquidiocese de Campo 
Grande, no dia 15 de abril.  

Na abertura do evento, Dom Di-
mas Lara Barbosa, arcebispo de Campo 
Grande, explicou a importância do tema 
da campanha deste ano. “Queremos que 
a saúde seja tema de debate. Esse evento 
é uma grande mostra, um grande painel 
da saúde pública de Campo Grande”, 
enfatizou. 

“Estamos presenciando um espetá-
culo maravilhoso. Ver esses jovens par-
ticipando nos faz acreditar e esperar 
dessa juventude. Que o exemplo dado 
por eles possa ser um estímula para a 
Saúde”, disse o Reitor da UCDB, Pe. 
José Marinoni, sobre os acadêmicos 
que fizeram parte dos vários estandes 
da Católica. O Reitor falou ainda sobre 
a participação dos projetos da Católi-
ca. “A UCDB vem responder aos ape-
los da campanha, mas vem também 
suscitar na população uma preocupa-
ção que todos devemos ter. A Saúde 
e a Educação é que vão mudar esse 
país”, concluiu.

A abertura oficial contou com a 
presença de diversas autoridades, den-
tre as quais o prefeito Nelson Trad Fi-
lho e o governador André Puccinelli. 
A Pró-Reitora de Extensão e Assuntos 
Comunitários da UCDB, professora 
Dra. Luciane Pinho de Almeida, tam-
bém participou do evento. 

Acadêmicos
Os acadêmicos da UCDB levaram 

para a Cidade da Saúde diversos proje-
tos, dentre eles o Biotério, com os ex-
tensionistas fazendo orientações, expo-
sição dos animais e explicando sobre os 
cuidados e a importância do veneno das 
serpentes. Os acadêmicos de Educação 
Física, por sua vez, estavam no evento 
com o Laboratório de Avaliação de Ap-
tidão Física (LAF), realizando avaliações 
nos visitantes. 

O projeto Pulsar abordou a pre-
venção de doenças como hipertensão e 
diabetes. Também realizaram atividades 
como danças circulares, exercícios psi-
comotores e atividades lúdicas. Ainda na 
área da Saúde, os acadêmicos de Fono-
audiologia da Católica orientaram sobre 
uso e cuidados com a voz e, em especial, 

eles também abordaram o mau uso dos 
fones de ouvido.

Cerca de 130 acadêmicos parti-
ciparam do evento, e os cursos de 
Psicologia, Enfermagem, Medicina 
Veterinária, Fonoaudiologia, Fisio-
terapia, Educação Física, Biologia, 

Farmácia, Letras, Pedagogia, His-
tória, Filosofia, Engenharia Sanitá-
ria Ambiental, Agronomia estavam 
inseridos nos diversos projetos de 
extensão, mostrando que saúde e 
educação são trabalhos conjuntos na 
Católica. 

Pe. José Marinoni, arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa e professora Dra. Luciane Pinho

Gabriel Machado
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“Com a Lei da Ficha Limpa partidos políticos 
terão mais cuidado para definir candidatos”

Desembargador Josué de Oliveira

Desembargador Josué de Oliveira preside o TRE-MS no biênio 2011/2013

Eleitores de todo o País vão às 
urnas, em outubro, para escolher 
prefeitos e vereadores. O Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso 
do Sul (TRE-MS), presidido pelo 
desembargador Josué de Oliveira, de 
67 anos, prepara-se para a realização 
do pleito.

Natural de Pereira Barreto (SP), 
o desembargador é magistrado desde 
1980, quando assumiu a comarca de 
Maracaju, passando depois por Ponta 
Porã, Dourados e Campo Grande. As-
sumiu, em1991, uma vaga no Tribunal 
de Justiça de MS, onde já foi correge-
dor-geral de Justiça por duas vezes. É 
presidente do TRE-MS para o biênio 
2011/2013.

    SILVIA TADA
Silvia Tada

Jornal UCDB: O TRE-MS vem rea-
lizando reuniões com os juízes elei-
torais e chefes de cartórios. Qual a 
orientação principal que vem sendo 
repassada?
Desembargador Josué: Fizemos, no 
ano passado, o planejamento para as 
eleições 2012. Estamos, agora, cha-
mando os juízes, passando a eles nossas 
preocupações, principalmente com a 
segurança (dos juízes, promotores, dos 
servidores dos cartórios, dos eleitores e 
dos próprios candidatos). Também tem 
a questão da logística: queremos trans-
mitir as limitações de ordem financeira 
para a realização das eleições. 

Jornal UCDB: Como está o fecha-
mento do cadastro eleitoral e até 
quando o eleitor pode procurar o 
TRE para garantir o direito ao voto 
nas eleições de outubro? Haverá es-
trutura especial de atendimento?
Desembargador Josué: Pelo calendá-
rio eleitoral, o dia 9 de maio é o último 
dia para que aquele que não tem título 
possa fazê-lo, e aquele que precisa de al-
guma alteração, também o faça. Aque-
les que são portadores de necessidades 
especiais devem pedir que sejam colo-
cados em seção especial, com acessibi-
lidade. Sempre que temos oportunida-
de, temos alertado as pessoas para não 
deixarem para a última hora, porque vai 
formar fila. Estamos dispostos a aten-
der, mas é preciso que os cidadãos se 
conscientizem de que há esse prazo e 

não pode ser prorrogado, pois faz parte 
do calendário editado pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). Aqueles que per-
derem o prazo, ficam impedidos de exer-
cer o direito de voto no dia 7 de outubro.

Jornal UCDB: O TRE-MS iniciou 
o cadastramento biométrico em al-
guns municípios. Quando esse tipo 
de identificação estará disponível em 
todo o Estado? A primeira experiên-
cia (em Fátima do Sul) foi positiva?
Desembargador Josué: Em 2008, Fáti-
ma do Sul foi um município piloto, que 
deu início ao sistema de biometria, que é 
a identificação do eleitor pelas impressões 
digitais, um sistema muito seguro, que 
evita que uma pessoa se passe por outra 
no momento de votar. Desde então, não 
houve continuidade ao recadastramento. 
Quando assumi, em janeiro de 2011, um 
dos objetivos da administração era a reto-
mada do cadastramento biométrico. Para 
isso, dependíamos de autorização do TSE 
e do fornecimento de kits biométricos 
para realização do trabalho. Conseguimos 
45 kits em novembro do ano passado e, 
com isso, iniciamos em janeiro deste ano 
o trabalho em Sidrolândia, passando por 
Jateí, Vicentina, Ribas do Rio Pardo e 
Camapuã. Antes, tínhamos 14 mil eleito-
res cadastrados; agora são 73 mil nessas 
comarcas. Até 2018, devemos ter todo o 
eleitorado brasileiro cadastrado.

Jornal UCDB: Como o Sr. avalia a 
participação dos eleitores na escolha 

de seus representantes? Muitos ma-
nifestam insatisfação e decepção com 
os políticos eleitos. Esse sentimento 
não prejudica na hora de escolher os 
candidatos?
Desembargador Josué: Houve um 
avanço muito grande, que estamos ex-
perimentando em todas as áreas do 
País. Tivemos a criação de um contro-
le interno do Judiciário, isso veio dar 
transparência, e o próprio Executivo 
tem demonstrado ações no sentido de 
dar transparência, melhorar.  A classe 
política está experimentando essa modi-
ficação que foi implementada por uma 
ação de origem popular: a Lei da Ficha 
Limpa. Esse projeto não foi apresenta-
do por nenhum agente político, mas foi 
criado por manifestações populares, que 
fizeram um abaixo-assinado com mais 
de dois milhões de assinaturas. Para os 
eleitores que antes se consideravam de-
cepcionados, isso significa que, com a 
aplicação desta lei, em 2012 terão, pelo 
menos, o cuidado dos partidos políticos 
na escolha de seus candidatos. Já melho-
ra bem. Então, estamos verificando um 
avanço nesse sentido, e creio que isso é 

muito salutar. 
Jornal UCDB: Alguns candida-
tos divulgam a pré-candidatura 
em entrevistas, nas redes sociais 
e microblogs. O Sr. entende que 
esse tipo de manifestação é per-
mitida? Como será a fiscalização 
das regras eleitorais, neste ano? 
Desembargador Josué: A ques-
tão de a pessoa se colocar à dispo-
sição é permitida. O que não pode 
é pedir voto antecipadamente. Mas 
dizer “pertenço a tal partido e colo-
co meu nome à disposição”, pode. 
Nós vemos, no Estado de São Pau-
lo, por exemplo, os jornais publicam 
matérias diariamente e, inclusive, os 
pré-candidatos fazem debates. Isso é 
permitido. O que não pode é fazer 
campanha antecipada, pedir voto, fa-
zer reuniões, porque o que interessa 
para a Justiça Eleitoral é o equilíbrio. 
Temos que dar oportunidades iguais 
a todos os que vão concorrer. E, se 
permitir que um faça campanha por 
ter mais recursos econômicos que o 
outro, nós permitimos um desequilí-
brio, o que não é correto.
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Pesquisas do CeteAgro também foram levadas para o evento

EXPOGRANDE

Pesquisas são atrações do estande
Durante a feira agropecuária, dez mil pessoas passaram pelo espaço da UCDB e conheceram projetos

  ASSESSORIA DE IMPRENSA

Edyeld dos Santos

Os serviços oferecidos pela Univer-
sidade Católica Dom Bosco superaram 
a falta de shows, e o estande da Insti-
tuição, mais uma vez, foi um dos desta-
ques da Expogrande, realizada no mês 
passado no Parque Laucídio Coelho, 
em Campo Grande, recebendo mais de 
10 mil visitantes nos dias de feira.

Durante o evento, foram apresen-
tados alguns dos trabalhos realizados 
pelos cursos de graduação e pós-gradu-
ação da Instituição, como Biotério, car-
ro da Fórmula Universitária, Agência 
do Futuro Acadêmico, Ceteagro, FM 
UCDB, além dos grupos culturais.

A presença da Instituição no evento 
foi comentada pelo Reitor da UCDB, 
Pe. José Marinoni. “Temos muitos tra-
balhos que precisam ser mostrados, 
e não podem ficar apenas dentro da 
UCDB. Nossos acadêmicos precisam 
apresentar para a população o que fa-
zem dentro da Instituição e colocar 
esta produção científica a serviço da 
sociedade”, afirmou.

Entre os destaques do estande deste 
ano, estava o carro da Fórmula Univer-

sitária, construído por estudantes dos 
cursos de Engenharia. “Foi uma gran-
de oportunidade de divulgar a Fórmula 
Universitária, o trabalho desenvolvido 
pelos acadêmicos das Engenharias, 
além de mostrar aos visitantes que se 
interessam pela área o que produzimos 
enquanto alunos do curso”, explicou a 
acadêmica de Engenharia Mecatrônica, 
Rafaela Cabral.

Professores, acadêmicos e colaboradores participaram das atividades Carro da Fórmula Universitária e o Biotério chamaram a atenção do público

Maria Caroline Palieraqui

Além de apresentar projetos, a 
Agência do Futuro Acadêmico da Ca-
tólica, AFA esteve presente no local 
orientando futuros acadêmicos que 
passaram pelo local. “Nós fazíamos a 
abordagem apresentando os projetos 
e cursos, caso percebêssemos que o 
aluno tinha interesse ou que ele já era 
um pré-vestibulando, convidávamos a 
conhecer a Instituição”, explicou a su-

pervisora da AFA, Kelly Foresti Tosta.
Entre os visitantes, Vânia da Cos-

ta, que passeava com o filho, aprovou 
o conteúdo oferecido pelo estande da 
UCDB. “Todos os anos venho à Expo-
grande e achei que o estande da Uni-
versidade segue bem informativo. As 
crianças ficam bem empolgadas com a 
exposição, principalmente do carro de 
corrida e dos bichos”, argumentou.

Crianças viram animais de perto e tiraram dúvidas

Gabriel Machado Michelle Akamine
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Católica tem aprovado novo Mestrado e 
Doutorado em Ciências Ambientais e 
Sustentabilidade Agropecuária
As atividades começam no segundo semestre; serão oferecidas 15 vagas no Doutorado e 30 no Mestrado

NOVIDADE
Além do corpo docente qualificado, os novos mestrandos e doutorandos terão à disposição a infraestrutura da Instituição, como a Fazenda-Escola, Hovet e laboratórios

A comunidade acadêmica da Uni-
versidade Católica Dom Bos-
co comemora a autorização 

do Ministério da Educação para mais 
um programa de pós-graduação stricto 
sensu. O novo Mestrado e Doutorado 
em Ciências Ambientais e Sustentabi-
lidade Agropecuária é interdisciplinar e 
recebeu conceito 4 da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes). O edital para ingres-

so de novos alunos deve ser divulgado 
no próximo mês, com início das aulas 
previsto para agosto. 

Com corpo docente altamente qua-
lificado, o programa tem tema inédito 
no Brasil, o que deve atrair interesse 
de pesquisadores de outros Estados 
e países. O perfil econômico de Mato 
Grosso do Sul foi fator importante 
para justificar a importância das pes-
quisas na área de sustentabilidade 
agropecuária. “A introdução das novas 
tecnologias na agricultura e agropecu-

ária, a adoção dos novos processos de 
produção e a expansão da capacidade 
produtiva foram as principais estraté-
gias de negócios priorizados pelo se-
tor industrial. Entretanto a carência 
de cursos de pós-graduação na região, 
especialmente em novas tecnologias, e 
a demanda por profissionais qualifica-
dos pelas instituições de ensino e pelas 
indústrias locais para atuar nesta área 
levaram a UCDB a propor a implan-
tação do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Ambientais e Sustentabili-

dade Agropecuária”, diz a justificativa 
da proposta enviada ao MEC. 

O coordenador do novo programa 
é o professor Dr. Luís Carlos Vinhas 
Ítavo, enquanto o professor Dr. Olivier 
Vilpoux assume a vice-coordenação. 
Para Ítavo, toda a universidade ganha 
com as pesquisas. “Temos ótimas ex-
pectativas. Há anos que a UCDB ofe-
rece cursos de graduação na área de 
Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. 
Então, tínhamos um grupo de egressos 
que aguardava essa pós-graduação. Uma 

    SILVIA TADA

Arquivo
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PROGRAMASdas vantagens é que o aluno de gradu-
ação poderá vivenciar esse ambiente de 
pesquisa, participar dos projetos de ini-
ciação científica, dos seminários, pales-
tras. Todos ganham com isso”, avaliou.

O caráter multidisciplinar do corpo 
docente e de pesquisadores permitirá 
que o programa possa abranger di-
versas áreas, enfatizando a territoria-
lidade; as dinâmicas socioambientais 
dos sistemas de produção agrícolas e 
dos meios de produção introduzidos; 
os estudos dos recursos naturais para 
aproveitamento em bases sustentáveis; 
e a avaliação da riqueza da diversidade 
local no complexo Cerrado e Pantanal. 

A ideia, conforme os objetivos 
propostos, é que os pesquisadores se-
jam capazes de compreender o funcio-
namento e a importância das diferen-
tes etapas do agronegócio, do campo 
até o consumidor final, passando pelos 
setores de industrialização, comerciali-
zação, uso racional do meio ambiente 
e atenção para com o ser humano en-
volvido no processo produtivo.

LiNHAS DE PESQUiSA
As linhas de pesquisa serão “Agro-

negócio e produção sustentável” e 
“Saúde, ambiente e sustentabilidade”. 
A primeira abrange as áreas de desen-
volvimento, seleção e aplicação susten-
tável de processos para o agronegócio 
e destino adequado aos resíduos e 
subprodutos da agroindústria; siste-
mas sustentáveis de produção agrope-
cuária; estudo da interface produção 
agropecuária e visão computacional; 
e organização dos atores do agrone-
gócio. A segunda linha terá pesquisas 
relacionadas à degradação ambiental, 
diversidade biológica e saúde; contro-
le de insetos com princípios ativos de 
origem de plantas nativas; sanidade na 
agropecuária e produção sustentável; e 
zoonoses e doenças emergentes.

Os 13 docentes que atuarão no 
programa destacam-se pela produção 
científica significativa. Ao todo, entre 
janeiro de 2008 e dezembro de 2010, 
esses docentes publicaram 152 artigos 
científicos, sendo 27 com Qualis A, 
em área Interdisciplinar da CAPES, e 
66, com Qualis B1 e B2. Três deles são 
pesquisadores do CNPq com Bolsa 

de Produtividade em Pesquisa, e dois, 
com Bolsa de Produtividade Técnica. 

O Programa de Pós-graduação em 
Ciências Ambientais e Sustentabilida-
de Agropecuária contará com estru-
tura de apoio e campo experimental 
para pesquisas na Fazenda-Escola da 
UCDB, que comporta setores produ-
tivos (bovinocultura de corte, de leite, 
ovinocultura, caprinocultura, avicultu-
ra, piscicultura, apicultura, forragicultu-
ra e pastagens, capineiras, fruticultura, 
olericultura, entre outros) dos cursos de 
graduação de Agronomia e Zootecnia, 
Hospital Veterinário, equipado e pre-
parado para realizar cirurgias e todos 
os procedimentos de atendimento dos 
animais, além de reserva florestal locali-
zada no campus da Instituição.

O Reitor da UCDB, Pe. José Marino-
ni, destacou a importância do programa 
para a região: “Esse novo mestrado e 
doutorado vem responder a uma voca-
ção do Estado, já que tem tudo a ver 
com a realidade pujante de Mato Gros-
so do Sul. Por ser interdisciplinar, possi-
bilita oportunidade de realmente olhar 
para os problemas que, às vezes, impe-
dem que haja maior desenvolvimento 
e aproveitamento das riquezas da área 
ambiental e do agronegócio. Quero 
aproveitar para parabenizar a equipe de 
professores que encaminhou o projeto 
e os que fazem parte da equipe”. 

BiOTECNOLOGiA
Outra novidade é que a UCDB teve 

aprovado pela Coordenação de Aperfei-

A UCDB conta com  Programa 
de Pós-Graduação em Educação – 
Mestrado e Doutorado e mais três 
Mestrados, nas áreas de Desenvol-
vimento Local, Psicologia e Biotec-
nologia. 

O Mestrado em Educação come-
çou as atividades em 1994, abran-
gendo três linhas de pesquisa — Po-
líticas educacionais, gestão da escola 
e formação docente; Práticas peda-
gógicas e suas relações com a forma-
ção docente; e Diversidade cultural 
e educação indígena. Em 2009, teve 
aprovado também o programa de 
Doutorado. Possui nove grupos de 
pesquisas e tem conceito 4 da Capes.

O Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento Local funciona 
desde 1998, buscando integrar pes-
quisa, ensino e extensão na análise 
e compreensão do desenvolvimen-
to local. Com conceito 4 da Capes, 
é voltado para pesquisadores e pro-
fissionais das diferentes áreas do co-
nhecimento e gestores empresariais 
de instituições públicas e privadas, 
com formação universitária.

Em 1997, a UCDB ganhava seu 
terceiro programa de pós-graduação 
stricto sensu, o Mestrado em Psicolo-
gia, também com conceito 4 da Capes. 
O objetivo é formar docentes-pesqui-
sadores que desenvolvam a investiga-
ção científica em Psicologia da Saúde e 
áreas afins, criem condições para o de-
senvolvimento eficiente de profissio-
nais especializados e altamente qualifi-
cados em Psicologia, além de tornar-se 
um centro de referência para o ensino 

e pesquisa em Psicologia, sempre 
abordando temáticas atuais, diversi-
ficadas e aprofundadas na área.

Já o Mestrado em Biotecnologia, 
existente desde 2006, até então, o 
mais novo programa da UCDB, tem 
conceito 3 da Capes e é destinado aos 
graduados nas áreas de Ciências Bio-
lógicas, Ciências da Saúde, Ciências 
Agrárias ou Ciências Exatas e da Ter-
ra, ou seja, docentes, pesquisadores e 
profissionais específicos, propensos a 
se aperfeiçoar, aprofundar conheci-
mentos e preparar-se, para o exercício 
de atividades na área de ensino e pes-
quisa. Possui duas linhas de pesquisa, 
ligadas à agropecuária e à saúde.

UCDB oferece outros quatro programas 
de Mestrado e um de Doutorado

çoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) o Programa de Doutorado In-
terinstitucional na área de Biotecnologia. 
A Universidade de Brasília (UnB) foi a 
proponente do Doutorado em “Bio-
tecnologia e Biodiversidade”, no qual 
12 instituições de ensino e pesquisa do 
Centro-Oeste estão incluídas, além da 
UCDB, a própria UnB-DF, Cenargen-
DF, Universidade Católica de Brasília-
DF, Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul-MS, Embrapa Gado 
de Corte-MS, Universidade Federal da 
Grande Dourados-MS, Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás, Univesida-
de Federal de Goiás-GO, Instituto Fe-
deral Goiano-GO, Universidade Federal 
de Mato Grosso-MT e Universidade do 
Estado de Mato Grosso-MT.

As pós-graduações stricto sensu da UCDB são recomendados pela Capes

Arquivo
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EVENTO

ANEC e UCDB promovem 
encontro de reitores
Fórum das IES Católicas acontece em Campo Grande nos dias 10 e 11 de maio

  SILVIA TADA

Nos dias 10 e 11 de maio, Campo 
Grande receberá reitores e diretores de 
instituições de ensino superior, durante 
o 3º Fórum das IES Católicas do Brasil, 
promovido pela Associação Nacional 
de Educação Católica do Brasil (Anec) e 
pela Universidade Católica Dom Bosco 
(UCDB).

As atividades começam na quinta-fei-
ra, a partir das 8h30, no Grand Park Ho-
tel, e a primeira palestra será com o Reitor 
da PUC de Goiás, Me. Wolmir Therezio 
Amado, com o tema “Uma provocação: 
A possibilidade da atuação conjunta entre 
as IES Católicas”. Em seguida, será apre-
sentado o case “As redes sociais e o novo 
modelo geracional na educação supe-
rior”, pelo Pe. Dr. Gildásio Mendes dos 
Santos, diretor da Faculdade Salesiana de 
Santa Teresa. Os debates serão medida-

dos pelo Reitor da UCDB e Presidente da 
Anec, padre José Marinoni.

O segundo case, “Os desafios acadê-
micos da ampliação do ensino superior 
brasileiro”, será abordado pelo pró-reitor 
de extensão da Universidade Católica de 
Brasília (UCB), Me. Ricardo Spíndola, a 
partir das 11h. Na sequência, Dra. Ângela 
Engelbrecht, reitora da PUC Campinas, 
fala sobre o “Vestibular Social”.

As atividades continuam no perío-
do da tarde, às 14h, quando o reitor da 
PUC Minas, Dom Joaquim Giovanni 
Mol Guimarães, profere palestra sobre a 
Apresentação do Congresso Mundial das 
Universidades Católicas 2013. A 24ª As-
sembleia Geral da Federação Internacio-
nal das Universidades Católicas (FIUC) é 
o tema seguinte, com a apresentação do 
Dr. Fábio do Prado, reitor do Centro Uni-
versitário da FEI.

O terceiro painel do evento será co-

ordenado pelo Pe. Pedro Rubens, reitor 
da Unicap, no qual será apresentado o case 
“Projeto de Semicondutores da Unisinos 
- Internacionalização da Universidade”, 
pelo professor Me. Cristiano Richter, e 
o “Rede Inovapuc: uma experiência na 
implantação do modelo da hélice trípli-
ce”, pelo Dr. Jorge Luis Nicolas Audy, 
pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da 
PUC-RS.

“Reestruturação das Unidades Aca-
dêmicas — uma proposta de gestão de 
portfolios acadêmicos” será o tema de-
batido pelo vice-reitor da PUC Paraná, 
Paulo Mussi, enquanto Dr. Paulo Fossati, 
do Centro Universitário La Salle, aborda 
“Ballanced Scorecard”.

UCDB
No segundo dia do evento, as ativida-

des acontecem na UCDB, a partir das 8h, 
com missa comemorativa dos 50 anos da 
Instituição. Às 9h, a Pró-Reitora de Ex-
tensão e Assuntos Comunitários, Luciane 
Pinho de Almeida, profere palestra sobre 
“A Extensão Universitária nas IES Católi-
cas e Comunitárias”. Os participantes fa-
rão, em seguida, uma visita pelo campus. 

As inscrições devem ser feitas pelo 
site www.aneceventos.org.br/forum. In-
formações: (61) 3533-5050.

A Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB) recebe até o dia 
13 de maio as inscrições para o 
processo de seleção do Progra-
ma de Bolsas Ibero-Americanas 
do Santander Universidades para 
Mobilidade Internacional. São 
oferecidas cinco bolsas para uso 
em uma universidade chilena du-
rante o período de até seis meses 
(entre o 2º semestre de 2012 e o 
1º semestre de 2013), no valor de 
três mil euros cada.

 De acordo com o edital de 

Acadêmicos podem concorrer a bolsas de 
estudo em universidade chilena

seleção, das cinco bolsas, duas se-
rão destinadas, obrigatoriamente, 
à Universidad Catolica Cardenal 
Raul Silva Henriquez (UCSH),  e as 
demais poderão ser, de acordo com 
os interesses das Instituições, des-
tinadas às seguintes instituições: 
Universidad Católica de Temuco 
(UCT), Universidad Santo Tomás 
(UST) e Universidad Austral de 
Chile (UACh).

O edital com todas as infor-
mações pode ser acessado no site 
www.ucdb.br.
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) coordenou o proces-
so de Avaliação Institucional 2011 (AI 2011), com a parti-
cipação dos segmentos institucionais (discentes, docentes e 

colaboradores-administrativos), encaminhou o relatório ao MEC e 
passa a divulgar os resultados à Comunidade Acadêmica.

Neste número, a CPA aponta os índices de adesão dos segmen-
tos da UCDB em 2011B, bem como alguns encaminhamentos ins-
titucionais, referentes à infraestrutura, decorrentes dos processos 
avaliativos. 

Necessidades 
apontadas Planejamento e/ou encaminhamentos 

Ampliar a segurança 
no campus 

Instalação de câmeras de segurança  
no campus, inclusive na área do estacionamento. 

Ampliar o acervo da 
Biblioteca 

Ampliação do acervo da Biblioteca  
(em quantidade e diversidade de exemplares). 

Construir passarelas 
cobertas entre setores 

Início das obras de construção da passarela  
coberta de interligação entre blocos: biossaúde e 
ginásio/clínicas-escola (2012). 

Ampliar o número de 
laboratórios de 
desenho técnico 

Instalação de mais uma sala de desenho  
técnico e aquisição de pranchetas portáteis 
 com régua paralela para uso em 
 diferentes salas para desenho. 

Realizar melhorias na 
Fazenda escola 

Construção e reformas na Fazenda escola  
para atividades acadêmicas de  
produção animal e agrícola, assim como 
 nos laboratórios de análises de solo e de planta, de 
microbiologia e citologia, de reprodução de peixes 
ornamentais. 

 

Ai 2011 - DiVULGANDO RESULTADOS 
E ENCAMiNHAMENTOS PELA UCDB

O relatório de cada curso, elaborado pelo seu Conselho, está disponível na 
coordenação de curso.

A CPA AGRADECE E CONTA 
COM A  PARTICIPAÇÃO 

DE TODOS NA PRÓXIMA AVALIAÇÃO!!! 
Fonte: DTI/UCDB-2011
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Para conhecer Dom Bosco: 
Curso de Salesianidade em Quito

Brasdorico Merqueades 
dos Santos

Durante o mês de março, reali-
zei na cidade de Quito (Equador), a 
primeira fase da pós-graduação que 

objetiva a docência em salesiani-
dade. Também esteve pre-

sente Pe. Tiago Figueiró, 
Delegado para a Pastoral 

Juvenil da Missão Salesiana 
de Mato Grosso (MSMT). Havia 
representantes de quase todos os 
países sul-americanos, somando 

um total de 30 participantes, entre 
religiosos e leigos. Essa diversida-
de constituiu singular riqueza, ao 

permitir o contato com diferen-
tes culturas, o que possibilitou 

o conhecimento de diversos 
trabalhos educativo-salesia-

nos, criando laços de ami-
zade a partir da experi-

ência comunitária de 
estudo, de oração 

e de partilha. De 
modo especial, 

foi possível 
perceber a 

paixão, a 
v ibração 

e admi-
ração por 

Dom Bosco, 
bem como a 

grandeza da obra 
salesiana. Fiquei de 

fato impressiona-
do com a dedicação 

desse grupo, que, de 
modo intenso, pro-
curou conhecer cada 
momento da vida de 
Dom Bosco. 

Percebi logo tra-
tar-se de uma pro-
posta séria devido 

à metodologia que 

recorre ao método histórico-gené-
tico-processual, que permite o es-
tudo a respeito de Dom Bosco com 
muita propriedade: sem lendas, 
nem fábulas, mas com realidades 
históricas, visão científica e conclu-
sões lógicas. Assim se chega ao co-
nhecimento detalhado do contexto 
(cultural-histórico-religioso-polí-
tico-econômico etc.) que cercou a 
pessoa de Dom Bosco desde sua 
infância, adolescência, juventude, 
até o sacerdócio. Essa metodologia 
aproxima o santo da dura realida-
de humana, evidenciando sua lon-
ga e árdua escalada espiritual e nos 
permite maior identificação. Nessa 
primeira etapa (de um total de qua-
tro), o objetivo foi conhecer Dom 
Bosco desde a infância até o sacer-
dócio, ou “dos Becchi a Turim”.

Grande privilégio de quem rea-
liza esse curso no Centro Salesiano 
de Formação Permanente é conhe-
cer o Padre Peraza. Salesiano, autor 
de vários escritos, fundador da casa 
de formação e criador do méto-
do de estudos ali aplicado, é ele a 

principal referência para todas as 
pesquisas. É admirável que, aos 
86 anos de idade, participe inten-
samente e diariamente dos mui-
tos momentos do curso. Figura 
cativante e entusiasmadíssima, 
enriqueceu a todos com sua es-
piritualidade. 

Interessante também é que, 
mesclados com os estudos, es-
tavam os momentos de oração, 
a Missa diária, a partilha de ex-
periências pastorais. A motiva-
ção principal de cada um desses 
momentos era sempre a reflexão 
acerca de Dom Bosco, realizada 
ao longo do dia. Ano que vem, 
se Deus quiser, tem mais. Estare-
mos lá para a segunda etapa des-
sa caminhada. Agradeço a Deus 
essa oportunidade e coloco-me 
à disposição da família salesiana 
e da juventude para partilhar do 
pouco que já adquiri.

Leigos e religiosos participaram de curso realizado no Equador
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EVENTOS
APRESENTAÇÃO DE 
SEMINÁRIOUSO DO LASER Profissionais e acadêmicos de Fi-

sioterapia e Enfermagem debatem 
o uso do laser (indicação e aplica-
ção) em pacientes. O evento será 
realizado na Universidade Católica 
Dom Bosco, no dia 15 de maio, a 
partir das 7h25, no anfiteatro do 
bloco B. Informações: (67) 3312-
3458 ou aucelychagas@hotmail.
com

Conhecer as principais doenças relacionadas ao trabalho, de 
acordo com o Ministério da Saúde é o objetivo de seminário 
que será realizado no dia 25 de maio, às 7h25min, no bloco 

B da Universidade Católica Dom Bosco. Os interessados 
podem obter mais informações pelo e-mail aucelychagas@

hotmail.com ou pelo telefone (67) 3312-3458. 

O X Congresso de Direito Tributário, 
Constitucional e Administrativo e o II 

Seminário Científico do Curso de Direito 
da Universidade Católica Dom Bosco 

acontecem nos dias 17 e 18 de maio, em 
Campo Grande. Entre os objetivos estão 

oferecer à classe empresarial suporte 
para um bom planejamento tributário, 
à classe jurídica, informações sobre a 

aplicação de novas normas recentemente 
promulgadas e debater questões polêmi-

cas do Direito Público e alterações na 
legislação. Informações e inscrições: (67) 

2107-2016, pelo e-mail 
congresso@chiesa.com.br ou pelo site 
http://www.chiesa.adv.br/congresso/.

X CONGRESSO 
DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO, 
CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO 
E II SEMINÁRIO 
CIENTÍFICO DO 
CURSO DE DIREITO 
DA UCDB

De 21 a 25 de maio, na Universidade de Cruz 
Alta (Unicruz), acontece a II Jornada Acadê-
mica da Computação. O objetivo principal é 
estimular a geração, o compartilhamento, a 
divulgação do conhecimento e a integração 
entre acadêmicos do curso de Ciência da 
Computação da UNICRUZ e demais interes-
sados. O evento compõe-se da III Mostra de 
Iniciação Científica da Ciência da Compu-
tação e II Maratona da Computação. Infor-
mações: http://www.ctec.unicruz.edu.br/
labins/JAC2012/

II JORNADA 
ACADÊMICA DA 

COMPUTAÇÃO 
(UNICRUZ)

O XVI Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória 
e Fisioterapia em Terapia Intensiva, "Inovação e o desenvol-

vimento tecnológico a serviço da saúde”, acontece de 16 a 
19 de maio, no Rio de Janeiro. O evento objetiva congregar 

profissionais da Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia 
Intensiva a fim de aprofundar e divulgar o conhecimento 

nessas áreas do conhecimento, reunir palestrantes para uma 
discussão da terapia em todos os níveis de atenção à saúde, 

incentivar a produção científica na área e envolver no evento 
os alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em Fi-

sioterapia. Informações: http://www.assobrafir.com.br/sifr

XVI SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 
E FISIOTERAPIA EM TERAPIA 

INTENSIVA, “INOVAÇÃO 
E O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO A SERVIÇO DA 
SAÚDE” 

De 16 a 18 de maio será realizado o 3º Simpósio Inter-
nacional de Nutrologia Pediátrica. O evento acontece 
em Fortaleza (CE) e é organizado pelos departamen-
tos de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria 

e da Sociedade Cearense de Pediatria. Os assuntos a 
serem abordados são atuais, como obesidade infantil e 

aleitamento materno, e os organizadores esperam re-
unir professores nacionais e estrangeiros. Informações: 

www.nutroped2012.com.br/

3º SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL 
DE NUTROLOGIA 
PEDIÁTRICA
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             17/04/1909             1º/03/1993
“Um salesiano talentoso e coerente”

Padre Leonardo Jacuzzi
Pe. Leonardo Jacuzzi foi o oitavo inspetor da Missão Salesiana

Pe. Leonardo Jacuzzi 
nasceu em Artegna, 
Província de Udine 

(Friuli), ao norte da Itália, no 
dia 17 de abril de 1909. Foi 
batizado no mesmo dia, em 
casa, pois nasceu muito fraco, 
e, no dia seguinte, solenidade 
da Páscoa, foi complementa-
do o Batismo na Igreja. Fo-
ram seus pais João Alberto 
Jacuzzi e Natália Jacuzzi. De 
15 filhos, ele era o 11°. A 
família era profundamente 
católica. O terço era rezado 
todos os dias, assim como 
era diária a assistência à Santa 
Missa. Na infância, aprendeu 
de sua mãe orações jacula-
tórias, Pai Nosso, Ave Maria 
e, aos três anos, brincava de 
celebrar missa. Mamãe Natá-
lia era uma grande catequis-
ta. Os Jacuzzi deram à Igreja 
sete sacerdotes. Conta o Pe. 
Leonardo: “Fui uma criança 
muito arteira, fazia peraltices 
e era de gênio forte, vivo”.

Aos 16 anos manifes-
tou o desejo de ser padre. 
Assim narra o P. Leonar-
do: ‘Fui à casa do vigário. 
Disse-lhe que gostaria de 
entrar em um seminário 
franciscano ou jesuíta. O 
vigário respondeu-me que 
somente os salesianos po-
deriam dar um jeito em 
mim”. Escreveu aos sale-
sianos e obteve resposta 
positiva. “Mamãe exultou, 
sempre foi seu grande so-
nho. Papai foi contra, pois 
como eu tão danado pode-
ria ser padre?”. Em 1925, 
contando 16 anos e meio, 
entrou como aspirante para 
o Instituto Internacional 
Missionário de Foglizzo 
Canavese, a 20 Km de Tu-
rim. Em 1927, fez pedido 
para trabalhar nas missões 
da Tailândia. O pedido de 
Leonardo foi aceito, porém 
foi designado para o Brasil, 
em São Paulo. Ao ser inter-

rogado pelo Pe. Ricaldone 
se aceitava a nova obedi-
ência, respondeu: “Aceito 
desejo fazer a vontade dos 
superiores”.

No dia 9 de novembro 
de 1929, partiu de Gênova 
para o Brasil com 15 com-
panheiros: três vinham para 
São Paulo, seis para Mato 
Grosso e ainda outros seis 
para o Recife e as Missões 
do Rio Negro. No dia 28 de 
janeiro de 1931, em Lavri-
nhas, fez os votos trienais. 
Concluiu o curso de Filo-
sofia em 1932 e, em 1933, 
foi designado assistente 
dos noviços, em Campinas, 
no Liceu Nossa Senhora 

Auxiliadora, onde funcio-
nava o noviciado. Além de 
professor de Latim, Grego, 
Italiano, era exímio mestre 
de música. Em 1835, o ins-
petor Pe. André Dell´Oca 
o mandou ao Bom Retiro 
(SP), em São Paulo, como 
assistente. Em 1936, iniciou 
o Curso de Teologia no Ins-
tituto Teológico Pio XI. No 
início de 1939, foi ordenado 
diácono e, no dia 8 de de-
zembro de 1939, foi orde-
nado sacerdote, na Igreja 
de Santa Ifigênia, por Dom 
José Gaspar de Afonseca e 
Silva. Celebrou a Primeira 
Missa no dia seguinte, na 
Capela do Instituto Pio XI.

No dia 30 de janeiro de 
1940, foi mandado para o 
Liceu Coração de Jesus para 
desempenhar o cargo de ca-
tequista. Na festa da Imacu-
lada de 1946, foi nomeado 
diretor do mesmo Liceu 
Coração de Jesus, onde fi-
cou por nove anos. No dia 
24 de fevereiro, foi tomar 
posse como diretor do Ins-
tituto Teológico Pio XI, no 
Alto da Lapa, e lá ficou seis 
anos, dedicando-se à for-
mação das novas turmas 
de sacerdotes salesianos no 
amor à Igreja, ao Papa e à 
Congregação Salesiana. Em 
1958, sofreu um infarto do 
coração. Em tratamento foi 
para a Argentina (cidade de 
Saltã) onde havia duas ca-
sas salesianas e o Seminário 
Arquidiocesano. Após dois 
meses de permanência na 
Argentina, regressou a São 
Paulo, continuando na dire-
ção do Pio XI até 1962.

Aproximadamente 180 
padres ordenaram-se no pe-
ríodo em que Pe. Leonardo 
foi diretor do Pio XI, na 
Lapa. Em 1962, foi nome-
ado diretor de Lavrinhas, 
cargo que ocupou até 1964.

Em 1964, foi nomea-
do Inspetor da Inspetoria 
de Campo Grande (Mato 
Grosso e Oeste de São Pau-
lo). Promoveu nas casas sa-
lesianas, o desenvolvimento 
de associações religiosas 
entre os jovens. Em 1967, 
sofreu grave acidente auto-
mobilístico, que o obrigou a 
deixar o cargo de Inspetor, 
e foi passar a convalescen-
ça em Maracaju, onde ficou 
até 1968. Em 1969, foi no-
meado diretor do Seminário 
Cristo Rei, da Arquidiocese 
de Cuiabá, ficando lá dez 
anos (até 1979) cooperando 
com Dom Orlando Cha-
ves. Pe. Leonardo tinha um 
grande pendor para a mú-

sica e para o canto e era 
também compositor.

Em 1979, por motivos 
de saúde, deixou a direção 
do Seminário Cristo Rei e 
foi para São Paulo. Após 
seis meses de permanên-
cia no Instituto Pio XI, foi 
nomeado pároco em São 
Carlos. No dia 11 de fe-
vereiro de 1982, chegou a 
Araçatuba, ficando no Co-
légio Salesiano Dom Luiz 
Lasagna.

Nos últimos anos de 
sua existência, Pe. Leonar-
do sofreu de diabetes e, 
depois, apareceu o câncer, 
que lhe foi consumindo a 
vida. Por um bom período 
de tempo, não podendo 
mais subir a escadaria para 
ir à capela, celebrava a 
Missa numa sala contígua 
ao seu quarto e, por fim, 
no seu escritório. Com a 
ajuda de enfermeiras, os 
cooperadores salesianos se 
dispuseram a acompanhar 
Pe. Leonardo, revezando-
se com muita generosi-
dade e dedicação. Foi um 
homem coerente: pregava 
e recomendava a todos a 
conformidade com a von-
tade de Deus e, doente, 
nunca reclamou da sua en-
fermidade, aceitando tudo 
com resignação e recebia a 
comunhão com profunda 
piedade.

No dia 1° de março de 
1993, às 18h35min, faleceu 
serenamente sendo assisti-
do por médicos, enfermei-
ras, pelas Irmãs Apóstolas 
do Coração de Jesus e pela 
cooperadora salesiana Sra. 
Dirce Guilherme de Mou-
ra, que estava sempre dis-
posta a acompanhá-lo em 
seu tratamento.

Carta mortuária escri-
ta por Pe. José Alves de 
Araújo 


