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Venha para a melhor

UNIVERSIDADE
do Estado e ganhe

DESCONTOS

UCDB oferece
descontos em
transferências e para
portadores de diploma

Vantagens chegam
a 30% de desconto
para egressos

Acadêmicos de outras instituições que desejam
transferir o curso para a Universidade Católica Dom
Bosco, ou portadores de diploma que querem iniciar uma nova graduação, têm descontos nas mensalidades de todo o curso. A solicitação pode ser
feita na Central de Atendimento (www.ucdb.br),
no bloco Administrativo do campus Tamandaré.
Satisfeita com a escolha pela UCDB, a discente
de Direito Samana Dionea da Silva Fonseca aproveitou a oportunidade de estudar com qualidade e
com desconto:
“Sou nova no Estado, antes de
me transferir, ouvi muitas pessoas
falarem bem da instituição, logo
decidi verificar e fiz uma breve
pesquisa sobre a UCDB. Das três
faculdades que já cursei, essa se
superou no ensino e organização,
sem falar da estrutura, muito bonita. Cito como vantagens o diretório, os
cursos de extensão e preparação. Gostei demais,
inclusive estou pensando em fazer uma pós aqui,
assim que terminar a graduação”.
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Silvana Romanini Monti, acadêmica do 3º semestre de Arquitetura e Urbanismo da UCDB, veio
transferida para a Católica no segundo semestre
do ano passado e também aprovou a escolha:

PARA PORTADORES DE DIPLOMA
- egressos ganham até 30% de desconto
nas mensalidades
- formados em outras instituições têm 20%
de desconto

PARA TRANSFERÊNCIA
- isenção na taxa de matrícula
- 25% de desconto nas mensalidades
em todo o curso
(Pagamento até o dia 5 de cada mês)
Entregar documentação até o dia 18
de julho

(descontos para pagamento até o dia 5 de
cada mês)
Entregar documentação até o dia 18 de julho
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“A UCDB sem dúvida é extremamente organizada e gosto muito dessa organização, da rigidez
da universidade em relação ao
horário, a metodologia e como
são as provas. É tudo muito bem
organizado. Os professores têm
muito conhecimento. Gosto muito de estar estudando na UCDB e
está atendendo as minhas expectativas”.

Hugo & Guilherme embalou o público
que lotou a maior Festa Junina Universitária de Mato Grosso do Sul (dia 8), a Festa Junina da UCDB. A dupla goiana aproveitou para lançar as músicas do terceiro
DVD “No pelo em Campo Grande”, gravado na Capital em setembro do ano passado, apresentando os sucessos “Conveniência”, “Na Maldade” e “Imagina”, além das
inéditas “Namorada Reserva” e “Teste da
Mãozinha”. O cantor Felipe Santos, a dupla Marco Antônio & Gabriel e o DJ Panda
também se apresentaram antes do show
principal.
“A gente percebe a felicidade dos acadêmicos em estarem reunidos na Festa
Junina da UCDB e também em poder ar-

Hugo & Guilherme
lança novo DVD
na Festa Junina da UCDB

A maior festa junina universitária de Mato Grosso do Sul
contou ainda com o cantor Felipe Santos,
Marco Antônio & Gabriel e o DJ Panda
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recadar fundo para que eles possam arcar com a formatura deles. A maior Festa
Junina universitária em nosso Estado já é
uma tradição e, para nós, dar continuidade a essa festa é motivo de muita alegria”,
comemorou o Reitor da UCDB, Pe. Ricardo
Carlos.
Divididos em diversas barracas, os acadêmicos aproveitaram para comercializar
pastel, quentão, cachorro-quente, arroz
carreteiro, espetinho, doces e bebidas.
“Nosso objetivo é arrecadarmos dinheiro
para participar de um festival no ano que
vem. Ficamos muito animados com essa
oportunidade”, destacou a acadêmica do
5º semestre de Direito, Geyse Espinosa,
integrante do Coral UCDB.

Alunos de escolas públicas participam
do Dia de Saúde Pública na UCDB
Evento faz parte do Projeto de Extensão Saúde Pública

quito da dengue e outras doenças. Eles também
participaram de uma aula de dança, com os acadêmicos de Educação Física e conheceram o Pátio UCDB. A expectativa é que a cada sexta-feira
alunos de duas escolas visitem a estrutura da Instituição, uma em cada período.
Para o professor do laboratório de ciências da
Escola Municipal Elpídio Reis, Mauro Vinícius, a
visita foi muito importante, principalmente, pelo
fato de os alunos terem aprendido mais sobre o
meio ambiente. “Com essas palestras, as crianças
puderam saber mais sobre a necessidade de cuidar dos animais e do ambiente em que vivemos,
e todas essas informações vão contribuir não só
para o desempenho deles durante as aulas, mas
também para que se tornem adultos conscientes
dos impactos que geram no meio em que vivem”,
pontuou o docente.
Mais informações sobre o “Saúde Pública em
Ação e Extensão” podem ser obtidas por meio
da Área de Programas e Projetos de Extensão da
UCDB, basta ligar no número (67) 3312-3758.

Alunos das escolas municipais Elizabel
Maria Gomes Sales (no bairro Santa Luzia) e
Elpídio Reis (Mata do Jacinto) participaram,
no dia 7 de junho, do Dia de Saúde Pública, ação que integra o projeto de extensão
Saúde Pública, envolvendo 50 acadêmicos
dos cursos de Biologia, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Medicina Veterinária,
Biomedicina, Serviço Social e Pedagogia.
“O maior objetivo nosso é trazer os
alunos da rede municipal de ensino
para ter uma realidade diferente aqui
no campus. Aqui está sendo um grande laboratório de Ciências para eles”,
explicou a coordenadora do projeto, Magyda Arabia Araji Dahroug
Moussa.
Ela destacou que os alunos passam pelo Hospital Veterinário, laboratório de animais silvestres,
Biotério, recebem informações
sobre como combater o mos5
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Comissão Própria de
Avaliação busca ouvir
opinião de acadêmicos
para melhorar Instituição
Comissã
o existe
na UCD
há mais
B
de 25 a
nos;
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rnou ob
rigatória
em 200
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Opiniões e sugestões da
comunidade acadêmica são
ouvidas pela CPA

A Universidade Católica Bom Bosco possui
Comissão Própria de Avaliação (CPA) há mais
de 25 anos, antes mesmo da obrigatoriedade
(Lei 10.861 de abril de 2004). Ela tem a função
de promover e desenvolver a avaliação da Universidade de forma contínua e ética, buscando
identificar políticas institucionais, a qualidade do
ensino, da pesquisa e da extensão.
“Fazemos a avaliação didático-pedagógica
de todas as disciplinas, de todos os semestres.
No segundo ano, a gente faz a avaliação dos
cursos e estágios e, no terceiro ano, além das
disciplinas, fazemos a avaliação da Instituição”,
explica a coordenadora da CPA, Maineide Za6
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notto Velasques.
Por meio dessa ferramenta, é possível realizar ajustes na grade curricular dos cursos,
verificar a forma de metodologia aplicada,
melhoras na estrutura física da Universidade,
entre outros. “Agora, por exemplo, temos as
metodologias ativas, em que construimos um
novo plano de desenvolvimento institucional,
exatamente para dizer aquilo que interessa ao
aluno. Se a disciplina está difícil de entender,
a gente faz novas formações de proposições
acadêmicas”, exemplifica a coordenadora.
Para mais informações entre em contato via
e-mail cpa@ucdb.br.

SOLENIDADE

MISSAS

A Paróquia Universitária
São João Bosco encerra,
dia 25 de junho, as missas
nos intervalos das aulas
e retorna no início
do segundo semestre,
sempre às 9h e às 20h30.

No dia 28 de junho, sextafeira, será a celebrada a missa
em solenidade do Sagrado
Coração de Jesus, às 14h30,
com bênção e procissão do
Santíssimo.

Doações são entregues

Mais de 1,3 mil peças arrecadadas durante a campanha “Passa Roupa - Passa
pra gente que a gente passa pra frente” foram entregues no último dia 18 para a
organização não-governamental Casa da Solidariedade, no Jardim Itamaracá, em
Campo Grande.
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