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Nova geração
de

pesquisadores

CARTA DE NAVEGAÇÃO
A terceira edição da Carta de
Navegação da UCDB — documento de
planejamento estratégico que traça os
principais caminhos da Instituição até
2022 — já está sendo executada.
Entenda mais sobre o assunto:

COMO PONTOS PRINCIPAIS
SE DESTACAM:

O QUE É?

A carta de navegação corresponde
ao Planejamento Estratégico
Institucional (PDI) com vigência
de cinco anos. Este documento
tem como escopo nortear as
objetivos, projetos e ações
estratégicas da instituição em
relação a sua visão, que no
presente caso, é a de estar até
2022 entre as 100 melhores
instituições universitárias do país.

Fortalecimento da gestão buscando a
cooperação entre as partes, o pensamento
sistêmico e a gestão focada em resultado;
Busca da excelência nos processos de ensino,
pesquisa, extensão e pastoral tendo como
meta a consolidação da posição da UCDB como
referência intelectual do Mato Grosso do Sul;
Fortalecimento do relacionamento entre a
Universidade e a sociedade;
Internacionalização da universidade;
Reforço da universidade em Pastoral.

COMO PRIMEIRAS AÇÕES
PREVISTAS DESTACA-SE:
Reorganização do processo da gestão;

Ampliação dos convênios com outras universidades do
mundo, buscando construir acordos de cooperação e
mobilidade;
Reorganização da forma de ensinar visando à formação
integral e de excelência.
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
E JURÍDICAS
PROJETO: Migrações, direitos humanos e políticas públicas em contextos de
desigualdade social
ACADÊMICA: Gabriela Pereira da
Silva
ORIENTADORA: Dra. Luciane Pinho
de Almeida

CIÊNCIAS HUMANAS
PROJETO: Treinamento de terapeutas
e co-terapeutas no tratamento Aba de
pessoas com autismo
ACADÊMICO: Carlos Magno Corrêa
de Souza
ORIENTADOR: André Augusto
Borges Varella

INOVAÇÃO (PIBIT)

Pesquisas destaques da iniciação
científica são premiadas
Seis melhores trabalhos desenvolvidos por acadêmicos da
iniciação científica (Pibic/Pibiti) no
ciclo 2016/2017 foram premiados
em fevereiro. Além da certificação,
duas bolsas de estudo de Mestrado
da UCDB foram concedidas aos
acadêmicos com melhor pontuação.
Eles foram escolhidos por meio
de análise curricular, produção de
artigos científicos e participação em
eventos.

“Estamos em uma Universidade
que prioriza e tem sempre investido
na área da pesquisa. Temos orgulho
dos nossos acadêmicos, pois estão
se empenhando e buscando por
mais conhecimentos. Neste ano,
esperamos que novas pesquisas
venham ser realizadas com sucesso
para que esse seja sempre o nosso
diferencial”, pontuou o Pró-Reitor
de Pesquisa e Pós-Graduação da
UCDB, Cristiano Espinola Carvalho.

PROJETO: Co-digestão anaeróbia de
esgoto doméstico e lixiviado proveniente de
aterro sanitário
ACADÊMICA: Jéssica Aline Menezes
Lima
ORIENTADOR: Fernando Jorge Correa
Magalhães Filho

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
E SAÚDE
PROJETO: Análise da microbiota intestinal de
morcegos da família Phyllostomidae com hábitos
alimentares distintos por abordagem metagenômica
ACADÊMICO: Marcos Fernandes Morales
ORIENTADORA: Alinne Pereira De Castro

CIÊNCIAS EXATAS E DA
TERRA
PROJETO: Aplicações de Engenharia utilizando uma Impressora 3D: biolubrificação, biomimetismo e bioengenharia
ACADÊMICA: Rayanne Rocha Dadalto
ORIENTADOR: Marco Hiroshi Naka
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS
PROJETO: Fontes de oleaginosas na nutrição e
produção de vacas leiteiras
ACADÊMICO: Douglas Gomes Vieira
ORIENTADOR: Rodrigo Gonçalves Mateus

Quer gastar menos?

Faça o cartão UCDB Mais Vantagens!
Trinta e nove empresas
conveniadas à UCDB oferecem,
atualmente, a egressos da
graduação e da pós-graduação,
acadêmicos e colaboradores
da Instituição descontos
diferenciados dos que são
disponibilizados aos clientes
comuns.
Os benefícios são concedidos
por meio do Programa UCDB
Mais Vantagens e, para ter
acesso a eles, na hora da compra,
ou ao utilizar o serviço, os
acadêmicos precisam apresentar
a carteirinha da Universidade, os

colaboradores devem mostrar o
crachá e os ex-alunos precisam
apresentar o cartão UCDB Mais
Vantagens — que pode ser
solicitado gratuitamente no site
www.exacademico.ucdb.br.
Já são mais de cinco mil pessoas
cadastradas ao programa que,
além das vantagens oferecidas
pelas empresas parceiras, dá
20% de desconto na compra
de obras da Editora UCDB,
50% nos eventos promovidos
pela Universidade e, também,
acesso gratuito à Biblioteca para
consultas e empréstimos.

SAIBA ONDE VOCÊ
PODE PAGAR MENOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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UCDB

Protegil Segurança Eletrônica
Farmácias Mais Popular
Dale Sorvetes
Única Computadores
I Help – Soluções Tecnológicas
Óticas Carol
CoCriativo Coworking - Inovação e
Tecnologia
Joga Burguer
DR PET
MD Stúdio
Storeman Multimarcas
Dona Celeste – Camiseteria
Érica Estela Acessórios
Auto Meias - Meias compressivas
Becca Lingerie e Variedades
ProAtiva Academia
Competencce Cerimonial
Giftmania
Umtrato Centro Automotivo
Akademia do Corpo

• Daniele Neves Nutrição Esportiva
Funcional
• Studio Wellness CG
• Vitae Academia Aquática
• Biscoito Fino – Mimos Gastronômicos
• D3 Audiovisuais
• Gráfica São Francisco
• Empório Equilíbrio
• Croasonho
• Mundo Afora Turismo
• Fisiolife
• Spectrum Laboratório de Análises
Técnicas e Consultorias
• Bico Pitanga Confeitaria
• Dr. Shape
• Livromat
• Lunia Farmácia de Manipulação
• Paulus Livraria
• Estetic Laser
• Floricultura Marimar e Mariléia
Arguello Decorações
• Gil Saldanha Eventos Especiais

MAIS
VANTAGENS

Obs.: Convênios em vigência
em março de 2018.

HISTORIADOR

ONDE ATUA?
O licenciado em História é habilitado a dar
aulas, seja em escolas ou no ensino superior,
ou pode seguir a carreira de pesquisador.
Também atua em consultorias, órgãos
que cuidam do patrimônio público,
museus, editoras e tudo o que
envolve pesquisas sobre épocas
passadas.

o que vou ser quando

CRESCER?
Você já pensou como o momento político, social, econômico e cultural que vivemos
hoje será contado daqui a alguns anos e estudado pelas próximas gerações? Pois é.
Viver “momentos históricos” não é apenas força de expressão, já que muitos fatos
serão registradas em livros, estudos, pesquisas, dissertações e teses. E grande parte
desses registros são feitos e serão contados pelas mãos do professor de História.
“O historiador, baseado no rigor científico das Ciências Humanas, tem essa
importante função: a de pesquisar e registrar os fatos, sempre com o máximo de
isenção”, afirmou o professor de História pela UCDB Virtual, Marcelo Picolli.
“Essa é uma das funções: ao escrever livros, ao dar aulas, cabe ao historiador contar
as verdades. E todo fato tem dois ou mais lados para se analisar, para se ouvir. Por
isso é tão necessária a pesquisa profunda sobre os fatos”, destacou o coordenador do
curso de História da UCDB, professor Roberto Figueiredo.

“Até que os leões tenham seus próprios
historiadores, as histórias de caçadas
continuarão glorificando o caçador.”
Eduardo Galeano
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FÓRMULA BAJA

Equipe volta
com mais
experiência
Acadêmicos da UCDB
participaram da 24ª
Competição Baja Sae Brasil

Acadêmicos dos cursos de Engenharia
Mecânica e de Controle e Automação da
Universidade Católica Dom Bosco, integrantes
da equipe Javalis UCDB, participaram, de 22 a
25 de fevereiro, da 24ª Competição Nacional
Baja Sae Brasil, em São José dos Campos (SP). A
equipe, que participa pela segunda vez, retorna
a Campo Grande com mais experiência na

bagagem em relação ao ano anterior.
“Tivemos alguns problemas na avaliação de
segurança, mas no geral fomos bem melhor que
ano passado. Nosso projeto foi muito elogiado.
Evoluímos muito no projeto e também na
apresentação”, comemorou o professor Daniel
Laporte, que acompanhou a equipe.
Ele destacou ainda que os acadêmicos
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fabricaram o próprio sistema de freio do
projeto, semelhante ao comercial. “A busca
pela excelência técnica em uma competição de
engenharia é muito importante, e isso é bem
visto pelos juízes. Os resultados, como correr o
enduro, as provas dinâmicas, certamente virão
com o tempo! Prova disso é que ficamos melhor
que ano passado”.

Pastoral

PÁSCOA SOLIDÁRIA
A Pró-Reitoria de Pastoral está arrecadando bombons,
barras e caixas de chocolate até o dia 26 de março
para doar a crianças carentes. As entregas podem
ser feitas nas salas de Pastoral nos blocos A, B e
C e também na coordenação do Bloco D. Mais
informações (67) 3312-3429.

UCDB

CATEQUESE

Estão abertas as inscrições para acadêmicos,
docentes e colaboradores interessados em participar
da catequese 2018. As inscrições podem ser feitas
nas salas de Pastoral em cada bloco. Os encontros
começam em abril e serão a cada 15 dias (aos
sábados), às 15 horas, na UCDB Centro. Mais
informações pelo telefone (67) 3312-3429.

PROGRAMAÇÃO
SEMANA SANTA
PARÓQUIA
UNIVERSITÁRIA
SÃO JOÃO BOSCO

CONFISSÕES EM PREPARAÇÃO
PARA A PÁSCOA

Acadêmicos, colaboradores administrativos e
docentes podem se confessar nos dias 20, 21 e
22 de março, das 8h às 11h e das 19h às 21h, na
Igreja São João Bosco. Durante todo o horário
das confissões, haverá Adoração ao Santíssimo
Sacramento.

25/03/2018, às 19h15 – PROCISSÃO E MISSA DE DOMINGO DE RAMOS
29/03/2018, às 19h15 – MISSA DE CEIA DO SENHOR (LAVA-PÉS)
30/03/2018, às 9h30 – VIA SACRA
30/03/2018, às 15h – CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR
31/03/2018, às 19h15 – SÁBADO SANTO (VIGÍLIA PASCAL)
01/04/2018, às 19h15 – DOMINGO DE PÁSCOA

“Na semana maior da nossa fé, nossos
passos se encontram com os passos
de Jesus. Com Ele morremos e com
Ele vivemos. Com Ele caminhamos,
participamos do seu amor total
e gratuito, buscando amar mais
e viver como ressuscitados”
Pró-Reitor de Pastoral,
Pe. João Marcos de Araújo Ramos
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