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Pelo quarto ano, a Acolhida UCDB acontece de forma temática e garante
que não haja trotes violentos nos arredores da Instituição. Marcando o início
das aulas de 2019, o campus foi preparado como a “Universidade Infinita”,
inspirado nos super-heróis dos quadrinhos, com totens de famosos personagens
e colaboradores docentes e administrativos de cosplay.
As salas dos primeiros semestres receberam a visita especial de boas-vindas:
Viúva Negra, Doutor Estranho, Tempestade, Feiticeira Escarlate, Wolverine,
Justiceiro, Gamora, entre outros, convidavam os calouros para o show que viria
em seguida e interagiam com os alunos.
A partir dos intervalos da manhã e da noite, aconteceu no bosque o show
com dupla sertaneja Marco Antônio & Gabriel.
Fantasiada de Felícia Hardy, a caloura Sofia Pietra, do 1º semestre de

Entidade filiada a:
IUS - Instituições Salesianas de Educação Superior
ANEC - Associação Nacional de Educação
Católica Brasileira
ABRUC - Associação Brasileira das Universidades
Comunitárias
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Biomedicina, participou de toda a festa. “A
acolhida na UCDB é muito calorosa. Algo
que não estava esperando, pois ouvimos
falar de tantos trotes violentos em outras
universidades”.
Assim como nos últimos anos,
os estabelecimentos da região não
comercializaram bebidas alcoólicas ou
permaneceram fechados. As rondas da
Polícia Militar ocorreram pela manhã e à
noite, garantindo a ordem, assim como

os agentes de trânsito (Agetran) fizeram a
orientação do fluxo de veículos.
Pré-Acolhida
Na segunda-feira (4), os calouros foram
recepcionados no Pátio UCDB para o curso
preparatório para a “Universidade Infinita”.
Eles receberam mais informações sobre
a Instituição e o curso escolhido, além
de iniciarem a integração entre colegas e
professores.
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DESTAQUE
Carine Vogel Dutra Telles, recém-formada no curso de Ciências
Contábeis da UCDB Virtual, teve o melhor desempenho na segunda
edição do Exame de Suficiência 2018 entre os 12,8 mil bacharéis
do Brasil, conforme os dados do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), responsável pela aplicação da avaliação, dispositivo necessário para a obtenção do registro profissional.
“Gostei muito do curso, achei ótimo o ambiente virtual. Fiz EAD
para poder investir meu tempo em estudo e não em deslocamento. Pretendo abrir um escritório contábil futuramente”, comemora.
Carine é formada em Administração (2007) e trabalha como funcionária pública distrital.
“Percebemos que os alunos EAD possuem mais autonomia em
seus estudos. Buscam constantemente respostas em bibliografias
complementares. Não esperam somente pelo professor. Essa é a
maravilha do estudo individual proporcionado pelo ensino a distância”, destaca a coordenadora do curso de Ciências Contábeis,
Lucélia Tashima.

Recém-formada em
Contábeis da UCDB
Virtual é a melhor
em avaliação nacional
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UCDB é reconhecida pela ONU e Governo brasileiro
como exemplo de sustentabilidade
A preocupação com o meio ambiente
adotada nas recentes construções da
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB),
não apenas garante o reuso dos recursos
naturais, mas acaba de render um prêmio
nacional à Instituição. O sistema de captação
de água da chuva para reaproveitamento
foi uma das 125 iniciativas brasileiras
a receber o reconhecimento de “Boas
Práticas A3P”, concedido pelo Ministério do
Meio Ambiente e Organizações das Nações
Unidas (ONU) Meio Ambiente.
A ideia de reaproveitamento da água na
Católica surgiu com a construção da Igreja
São João Bosco, em 2015, e repetiu-se no
Bloco D, em 2017, e no Pátio UCDB, em
2018. A água da chuva que cai nos telhados
é encaminhada para reservatórios e utilizada

No alto, imagem mostra o
Bloco D da UCDB; acima, uma
das cisternas da Igreja São
João Bosco; ao lado, o novo
Pátio UCDB
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na lavagem das calçadas, manutenção dos
jardins e nos banheiros (mictórios).
Para o Reitor da UCDB, Pe. Ricardo
Carlos, é motivo de muita satisfação o
reconhecimento de órgãos tão relevantes.
“Lançamos no ano passado o projeto de
Universidade Verde, justamente para
incentivar, estimular e adotar práticas
sustentáveis. Esse sistema de captação de
água pluvial é um deles, que tem nos dado
resultados importantes na economia desse
recurso natural. Além disso, temos outras
ações, como a diminuição considerável do
uso de copos plásticos, a reutilização de
papéis e tudo isso faz com que ajudemos
na preservação da Casa Comum, como o
Papa Francisco refere-se ao nosso planeta”,
destacou.
O programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é uma ação que busca a construção de uma
nova cultura institucional nos órgãos e entidades públicos. Tem como objetivo estimular gestores a incorporar
princípios e critérios de gestão socioambiental em suas
atividades rotineiras, levando à economia de recursos
naturais e à redução de gastos institucionais por meio
do uso racional dos bens públicos, da gestão adequada
dos resíduos, da licitação sustentável e da promoção
da sensibilização, capacitação e qualidade de vida no
ambiente de trabalho.

Alunos de Direito
participam de intercâmbio
desenna Universidade de
volveram
um plano de traWashington Tacoma balho envolvendo
pesquiAcadêmicos do
curso de Direito da
Universidade Católica Dom
Bosco (UCDB) participaram durante 15 dias de um intercâmbio cultural na
Universidade de Washington Tacoma, nos
Estados Unidos. Junto com acadêmicos
da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, o grupo esteve no país em janeiro,
mediante apoio e organização do Instituto Direitos Humanos de Mato Grosso do
Sul (IDHMS) que desenvolve o trabalho a
partir de um acordo de cooperação firmado com as universidades.
Orientados pelo docente da UFMS
Dr. José Paulo Gutierrez, que coordena
o projeto por meio do IDHMS, os alunos

sas sobre a realidade brasileira e a
norte-americana. Um deles é Matheus
Sant’Anna Lopes, acadêmico da UCDB,
que fez um estudo voltado para a adoção. “Foi incrível descobrir como a comunidade local se apoia para conseguir
verba e manter os programas sociais de
inserção da criança vulnerável na sociedade”, comentou o aluno.
Segundo o professor José Paulo, a
viagem também permitiu que os acadêmicos conhecessem a cidade e participassem de algumas atividades na
instituição norte-americana. “A Universidade possibilitou que os alunos
fizessem visitas em museus e passeios,
além de terem tido a oportunidade de
assistir algumas aulas relacionadas
aos temas estudados”, comentou o
docente.
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Egresso de Design participa
do maior evento internacional
de criação de jogos
João Victor Ramos, de 26 anos, egresso do curso de Design da Universidade
Católica Dom Bosco (UCDB), participou,
em janeiro, do maior evento de criação
de jogos do mundo: o Global Game Jam.
Neste ano, o campeonato internacional
contou com a participação de competidores de 114 países e teve como tema
“What home means to you” — tradução
livre: “O que o lar significa para você”.
Como um dos 47 representantes de
Campo Grande (MS), João desenvolveu
um game baseado na realidade dos moradores de rua. O jogo intitulado como
“Home” foi feito em 48 horas, a partir do
momento que ele teve contato com essa
população e surpreendeu-se com as respostas recebidas: “A grande maioria dos
moradores me disse que lar se define
pelas pessoas que estão entorno. Para
eles, são aquelas que os acompanham,

que se preocupam e demonstram afeto”.
Segundo o designer, o game foi desenvolvido com o intuito de provocar
uma reflexão nos jogadores. No jogo, o
player conduz um avatar e, logo após receber uma mensagem, já ganha espaço
para interagir com alguns personagens
que representam moradores de rua. A
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partir disso, recebe a missão de encontrar um
alimento para uma pessoa que não come há
alguns dias, contudo, o avatar também aparece com fome, o que causa um dilema moral
no jogador.
Interessados podem baixar o jogo por meio
da página do Global Game Jam: https://globalgamejam.org/2019/games/home-29

Pós-graduação:

Cinco cursos na área
do Direito são oferecidos
pela Católica
“Direito do Trabalho e Processo do Trabalho”, “Direito Empresarial”, “Direito Previdenciário e Assistência Social”, “Direito Processual Civil” e “Mediação
de Conflitos” são os temas das especializações oferecidas pela UCDB na área jurídica em 2019. Todos
os cursos serão ministrados na UCDB Centro (Rua
Barão do Rio Branco, número 1811) e já estão com
inscrições abertas. Os interessados podem se cadastrar por meio da página: site.ucdb.br/cursos/4/pos-graduacao-lato-sensu-presencial/33/ .

Direito do Trabalho e
Processo do Trabalho

Direito Empresarial
Capacita o bacharel em Direito
para
solucionar
problemas
relacionados ao cotidiano da
atividade empresarial, além de
proporcionar ao participante o
desenvolvimento de uma visão
crítica da área.

Direito Previdenciário
e Assistência Social
Visa a instruir o participante a respeito
das normas e técnicas mais avançadas
sobre a previdência pública e privada que
são aplicáveis ao exercício da atividade
jurídica.

Direito Processual Civil
Possui o intuito de possibilitar aos
interessados uma visão abrangente
e atualizada do Direito Processual
Civil.

Mediação de Conflitos

Possibilita aos operadores do Direito
do Trabalho, o conhecimento das normas
e técnicas mais avançadas aplicáveis ao
exercício da atividade.
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Promove um estudo a respeito
das técnicas e formas de mediação
para a solução de conflitos tanto
extrajudiciais, quanto judiciais.
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Inscreva-se na
UCDB Idiomas

Interessados em fazer cursos de Inglês, Alemão, Espanhol, Francês e Italiano podem se inscrever, por meio do site www.ucdb.br,
até o dia 9 de março ,na UCDB Idiomas. Todas as opções possuem
a modalidade “comunicativo”, que ensina ao aluno a parte gramatical (leitura e escrita) e o auxilia no desenvolvimento de diálogos;
e, nos cursos de Alemão ou Inglês, também há aulas com o foco na
“conversação”. Além dessas opções, no caso do Inglês e do Espanhol, a Católica traz a modalidade instrumental, que é voltada para
a tradução de textos e artigos científicos.

Aulas

A partir do dia 3 de março, as aulas serão ministradas no
campus Tamandaré e na UCDB Centro (Rua Barão do Rio Branco, nº 1811). Após o término de cada semestre, o aluno recebe um certificado de conclusão. Para obter mais informações
ligue para (67) 3312-3354.

Prova de nivelamento

Se você já cursou um desses idiomas e pretende retomar os estudos em relação à língua,
a UCDB Idiomas traz a prova de nivelamento
para que o aluno ingresse na Instituição no nível certo. As avaliações serão realizadas no dia
23 de fevereiro, mediante a taxa de R$ 30.
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UCDB inaugura curso presencial
de Teologia
Graduação já era oferecida pela UCDB Virtual

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) iniciou neste semestre o
curso de Teologia na modalidade presencial, em parceria com o Instituto
Teológico João Paulo II (Iteo). O arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas
Lara Barbosa, celebrou missa de ação de graças pelo início do ano letivo.
O coordenador do curso presencial de Teologia, Pe. José Adriano
Estevanelli, disse que a UCDB os acolheu muito bem. “O curso de Teologia
vem trazer para o ambiente da universidade uma reflexão científica sobre
a revelação de Deus, como ela está presente a partir desse Deus que se
comunica com a humanidade, com a sagrada escritura e na tradição da
fé. O ambiente universitário vai facilitar um outro aspecto que é o caráter
interdisciplinar. A Teologia está vindo para a UCDB, não quer ser mãe das
outras ciências, mas quer um lugar no debate”.
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MISSAS

RETIRO ESPIRITUAL

Docentes da Universidade Católica
Dom Bosco (UCDB) participam no
sábado (16) da terceira edição do
retiro espiritual na Lagoa da Cruz. O
evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pastoral e Assuntos Comunitários,
com intuito de promover momentos
de paz, interação e descontração entre
os professores.

Também já estão sendo celebradas as
missas diárias na Paróquia Universitária
São João Bosco, localizada no campus
Tamandaré. Nas terças e quintas-feiras, a
celebração é promovida nos intervalos das
aulas — tem início às 9h e às 20h30. Já nas
segundas, quartas e sextas-feiras, a missa
é realizada às 18h30 e, aos domingos, às
19h15. Vale lembrar que nos domingos a
Católica permanece aberta para receber
os fiéis, e o estacionamento é gratuito.
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PASTORAL NO PÁTIO

Pastoral inaugura novo espaço de atendimento, agora no Pátio UCDB. “É um espaço
maior de acolhida para toda comunidade
acadêmica, sendo que o pátio é uma referência salesiana para presença entre os jovens,
ambiente de alegria e escuta. Por ser um espaço central, conseguimos atender melhor
todos os públicos, além de estarmos perto
da igreja”, destaca o Pró-Reitor de Pastoral
e Assuntos Comunitários, Pe. João Marcos
Araújo Ramos. Dessa forma, os atendimentos se concentram no Pátio UCDB, de segunda a sexta, das 7h às 22h, e também na sala
de pastoral no bloco A, das 7h às 11h e das
19h às 21h30.

