
Além de investir em infraestrutura e em metodologias 
ativas, a UCB ganhoU reforços na Pró-reitoria 

de administração e na assessoria  
da reitoria. Conheça os novos integrantes!

Ano 1 – Edição 2 – setembro/2018

Universidade CatóliCa de  
Brasília está de cArA novA
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dE enContro de 
edUCação no vale  

do silíCio

UMA NOVA UCB, UMA CATÓLICA PARA TODOS

De acordo com um ranking britânico divulgado no mês de 
julho do corrente ano, a nossa Universidade foi indicada como 
a melhor Universidade particular do Centro-Oeste, a quarta do 
Brasil e a oitava da América Latina. A UCB foi avaliada com base 
em cinco indicadores: ensino, pesquisa científica, impacto da 
pesquisa, internacionalização e relação com a indústria. 

Reconhecidamente, a nossa Universidade faz a diferença 
na vida de seus estudantes, tornando o perfil de saída de 
todos muito diferente do seu perfil de entrada. A transformação 
pessoal é visível no estudante que busca a sua formação em 
nossa Universidade. 

A marca Católica é um valor intangível, mas conta 
muito positivamente no mercado. Por isso, devemos valorizá-
la e fortalecê-la, além de melhorar a nossa estrutura física, a 
excelência acadêmica e o clima organizacional interno.

Juntos, acreditamos que podemos fazer com que a 
Universidade Católica de Brasília (UCB) se consolide como uma 
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR pujante para o Distrito 
Federal, para o Brasil e para o mundo.

Estamos finalizando o PLANO DE GESTÃO, que será 
posto em prática pelo menos até o ano de 2030. Mais do que 
um plano vigente durante um mandato de Reitoria, este é um 
plano institucional, e contempla as diretrizes dos documentos 
institucionais, como os Estatutos da UBEC e da UCB, o PDI da 
UCB e o Planejamento Estratégico da UBEC e da UCB. Atende às 
megatendências da educação em nível nacional e internacional, 
por isso, nosso PLANO DE GESTÃO preocupa-se com a promoção 
do desenvolvimento sustentável, a geração de riqueza, a redução 
das desigualdades sociais e o manejo de recursos naturais, além 
de atender às demandas institucionais da missão, visão e valores. 

As escolas e as universidades para 2030 precisam 
preparar os estudantes para serem protagonistas e 
empreendedores em empregos que ainda não foram criados, 
tecnologias que não foram imaginadas e oportunidades de 
resolver desafios que ainda não foram antecipados.

As escolas e as universidades para 2030 precisam ser 
laboratórios abertos de aprendizagem, onde os estudantes 
pesquisam, compartilham, aplicam, refletem e são protagonistas - 
os professores são mediadores do processo de ensinar e aprender.  

Nossos estudantes precisam adquirir a capacidade 
de utilizar e comunicar de maneira disciplinada, crítica e 
criativa o conhecimento e as ferramentas tecnológicas. 
Os estudantes precisam adquirir a capacidade de viver e 
atuar autonomamente e construir seu projeto de vida, com 
capacidade de viver e conviver democraticamente em grupos 
humanos cada vez mais heterogêneos e plurais. 

Ao mesmo tempo, estamos revisando o nosso portfólio 
de Cursos e Programas para atender às demandas da sociedade 
atual. Estamos elaborando o plano de expansão da Católica e a 
revitalização dos espaços físicos do Campus da Sede em Taguatinga 
e da Asa Norte. A expansão dos Polos de EaD é um dos caminhos 
para oportunizar à Universidade Católica de Brasília para estar 
presente em nível local, regional, nacional e internacional, esta 
modalidade de ensino rompe as fronteiras geográficas. 

O Brasil vive momentos de crise econômica, social e 
política, mas para a nossa Universidade esta realidade é uma 
oportunidade de reorganizar-se e preparar-se para caminhar 
com mais velocidade quando a turbulência passar, pois 
temos convicção de que as crises passam e sobreviverá a elas 
quem se reorganiza, se reestrutura e assume as adequações 
necessárias para superar os momentos de dificuldade. 

A situação em que a UCB se encontra atualmente é o 
resultado das decisões de muitos atores e de diversos fatores 
internos e externos. Juntos e associados, a Universidade e a 
Mantenedora estão buscando soluções, e esperam que estas 
sejam as melhores para que a nossa Instituição volte a ocupar 
o espaço que é dela por merecimento. 

Com a dedicação e o esforço de toda a Comunidade 
Acadêmica e da Mantenedora, acreditamos ser possível galgar altos 
patamares de excelência acadêmica. Juntos, somos mais e melhores, 
por isso, contamos com a colaboração e a compreensão de todos 
neste processo de mudança e de transformação da Católica. 

Brasília, 17 de setembro de 2018
Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat
Reitor /catolicadebrasilia /catolicadebrasilia /catolica /catolicadebrasilia/school/universidade-catolica-de-brasilia-ucb/
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Chegam para somar esforços ao lado do pró-
reitor Acadêmico da Instituição, prof. Dr. 
Daniel Rey de Carvalho, o prof. MSc. Júlio César 
Lindemann, como pró-reitor de Administração,  
e o prof. Dr. Ir. Lúcio Gomes Dantas, como 

assessor da Reitoria.

Segundo o reitor, a formação acadêmica, a experiência 
profissional e os valores dos novos integrantes serão 
fundamentais para fortalecer a estratégia da UCB de se 
consolidar como uma instituição de excelência acadêmica, 
mas que também forma profissionais críticos, éticos, 
socialmente responsáveis, inovadores e protagonistas das 
suas próprias conquistas. “A nossa Universidade quer fazer 
a diferença na vida de seus estudantes. Queremos ser 
reconhecidos como uma universidade que oferece formação 
integral aos alunos. Sabemos que esse trabalho não é fácil, 
mas é possível, quando oferecemos um quadro de docentes 
competentes e colaboradores técnico-administrativos que 
sabem acolher, respeitar e cuidar dos nossos alunos”, afirma 
o reitor.

Considerada a melhor universidade particular do 
Centro-Oeste e com um câmpus de 600 mil m², em Taguatinga, 
a UCB possui parcerias com instituições católicas e mais 

de 100 universidades e centros de pesquisa fora do País. 
Também está entre as 100 melhores instituições de ensino 
superior da América Latina. Um importante reconhecimento 
pelo investimento contínuo em ensino, pesquisa, extensão, 
empreendedorismo e inovação.

 Prof. MSc. Júlio César 
Lindemann
 Pró-reitor de 
Administração

 Quais são seus planos frente à 
Pró-Reitoria de Administração 
da UCB?
Recebi o convite do reitor, 

Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat, e da 
mantenedora da UCB, a UBEC − União Brasileira de Educação 
Católica. Desde que cheguei a Brasília, só tenho ouvido 
coisas boas sobre a Instituição. A Universidade, antes 
mesmo de eu chegar, já começou o processo de mudança e 
reposicionamento. Nossos alunos já estão sendo beneficiados 
também com melhorias na infraestrutura. O Câmpus está 
em obra para restaurações, adequação e modernização dos 
espaços. Vamos dar andamento aos projetos de revitalização 

reitoria ganha  
reforços NA COmPOSiçãO
Com a missão de aprimorar a excelência acadêmica  
da Universidade Católica de Brasília, o Magnífico Reitor,  
Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat, traz reforços para a Reitoria

re i t o r i a

Da esquerda para a direita: Prof. Dr. Daniel 
Rey de Carvalho, Pró-Reitor Acadêmico; 

Prof. MSc. Júlio César Lindemann, Pró-Reitor 
de Administração; Prof. Dr. Ir. Jardelino 

Menegat, Reitor e Prof. Dr. Ir. Lúcio Dantas, 
Assessor da Reitoria.
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para oferecer um ambiente cada vez mais adequado ao 
desenvolvimento acadêmico. Como a pesquisa e a tecnologia 
também são importantes para o aprendizado, vamos manter 
os investimentos nas duas áreas e trazer novidades para o 
próximo semestre.

 Qual o diferencial do aluno que escolhe a UCB? O que 
ele pode esperar da Instituição?
Queremos formar um aluno que o mercado 

queira. Alinhamos com os professores e com os 
técnicoadministrativos, que nosso estudante precisa receber 
um aprendizado para se tornar objeto de desejo do mercado. 
Nossa metodologia visa a formação integral do aluno. Ele 
precisa ter conhecimento técnico na área de atuação que 
ele escolheu e também ser um cidadão ético, responsável 
e humano. Queremos que as pessoas identifiquem essas 
qualidades em nossos alunos. A gente quer uma instituição 
que seja um lugar que as pessoas gostem de estar, que seja 
acolhedora.

Como está o investimento da UCB em pesquisas?
A pesquisa é uma das áreas mais importantes 

para a Universidade Católica de Brasília para o processo 
de excelência acadêmica. Os investimentos em pesquisa 
são permanentes. Nos próximos meses, apresentaremos 
novidades no Câmpus I. O projeto está em desenvolvimento 
Nosso negócio é educação e precisamos investir sempre.

 Prof. Dr. Ir. Lúcio  
Gomes Dantas  
Assessor da Reitoria

 O senhor está de volta à 
UCB após 5 anos, quando foi 
docente. Como é voltar fazendo 
parte da reitoria?
É um processo de revitalização 

pessoal e desafiador. Fui docente da 
UCB entre 2009 e 2014, no curso de Pedagogia, ministrando 
aulas nas licenciaturas e na pós-graduação. Foram anos muito 
gratificantes. Voltar para a Instituição para auxiliar na gestão 
é um desafio, até porque sempre fui desafiado em minha 
história de vida. Acredito que o ser humano deve estar aberto 
a experimentar coisas novas para conquistar o crescimento 
pessoal-profissional. Dessa maneira, continuo aberto à novas 
aprendizagens e a contribuir com aquilo que possuo de 
experiências. Estou feliz, enfim, com a nova função.

 O senhor tem uma ligação muito forte com a sala de 
aula. Como foi a sua trajetória?
Tenho amor à formação docente. Minha vida sempre 

foi em sala de aula. Tenho experiência em todas as etapas 
de educação. Conheço a sala de aula da Educação Infantil ao 
Ensino Superior. Posso dizer que meu amor pela educação 
começou muito cedo, por meio de exemplos de tias que 
eram professoras. Vim de uma família que, mesmo em 
condição financeira desfavorável, acreditava que o estudo 
era uma possibilidade de os filhos crescerem na vida. 
Aos 13 anos de idade, fui professor particular, em minha 
casa, para ajudar na renda familiar. A partir daí, o amor ao 
ofício me levou à licenciatura em Filosofia; em seguida me 
especializei, fiz mestrado e doutorado. Aliado à minha vida 
acadêmica, exerci funções na gestão administrativa em 
instituições de ensino.

 Essa Reitoria tem como característica a gestão 
compartilhada. Como são essas características?
Queremos fazer uma gestão de maior proximidade 

com a comunidade educativa. Pelas funções que nós, 
gestores, exercemos, é inevitável algumas burocracias, no 
entanto, as inúmeras reuniões não devem ser empecilho 
para nos organizarmos e ficarmos próximos aos estudantes e 
educadores. O meu papel é, de fato, contribuir com a Reitoria, 
seja com os pró-reitores, fazendo uma gestão compartilhada, 
ou assessorando, diretamente, o Ir. Jardelino, nosso reitor. 
Importante, na condição de um religioso consagrado, ratificar 
a identidade desta Instituição enquanto uma Universidade 
Católica. Dessa forma, valores éticos-cristãos devem conduzir 
os processos de gestão.

Prof. Dr. Ir.
Jardelino Menegat

Magnífico Reitor

O reitor é pós-doutor em Educação, pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF), doutor em Educação, 

pela Universidade La Salle (Unilasalle) de Canoas (RS) 
e doutor em Administração de Empresas, pela Universidad 

de la Empresa (UDE) de Montevideo, Uruguai.

Entre outros títulos, é egresso da própria UCB com 
o mestrado em Gestão do Conhecimento e Tecnologia 

da Informação. É especialista em Administração e Recursos 
Humanos para Administração e Supervisão de Escolas, 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), em Metodologia do Ensino Superior, pela 

Unilasalle. Tem ainda MBA em Administração de Empresas 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela University of 

California, em Irvine (EUA).

Além disso, é palestrante em âmbito nacional 
e internacional, em temas como Formação Inicial 
e Continuada; Qualidade da Educação; Processos 
e Práticas de Gestão em Instituições Educativas; 

Gestão do Conhecimento; Tendências Educacionais; 
Responsabilidade Social e Governança Corporativa.

Prof. Dr. Daniel 
Rey de Carvalho 
Pró-Reitor Acadêmico

Natural de Araçatuba (SP), o professor Daniel Rey de 
Carvalho é graduado em Odontologia, pela Universidade 
Paulista, em São Paulo, com mestrado em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Araçatuba, e doutor em 
Implantodontia, também pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atua como docente do 
curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília 
(UCB) e como docente convidado em diversos cursos de 
pós-graduação lato sensu em Implantodontia no Distrito 
Federal. Atualmente, desempenha a função de pró-reitor 
Acadêmico da UCB, sendo responsável pela graduação, 
pós-graduação, pesquisa, extensão desta Instituição de 
Ensino Superior.

Prof. Júlio César 
Lindemann 
Pró-Reitor de Administração

O professor Júlio César Lindemann é gaúcho, natural 
de Candelária. Tem mais de 18 anos de atuação profissional 
na Sociedade Porvir Científico, mantenedora da Rede 
La Salle, em Porto Alegre (RS), e outros 18 anos atuando 
na Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), 
como superintendente estadual no estado do Rio Grande 
do Sul.

A sua formação acadêmica é na área da advocacia, formado 
pela Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
É mestre em Desenvolvimento, pela Universidade Regional 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) 
e doutorando em Educação, na Universidade La Salle 
(Unilasalle), de Canoas (RS).

Prof. Dr. Ir. Lúcio 
Gomes Dantas 
Assessor da Reitoria

Nascido em Currais Novos, no Rio Grande do Norte (RN), 
Lúcio Gomes Dantas é religioso e faz parte do Instituto 
dos Irmãos Maristas. É doutor em Educação, pela 
Universidade de Brasília (UnB); mestre em Psicologia; 
especialista em Administração e Planejamento Escolar; 
licenciado em Filosofia. Em sua trajetória profissional 
tem experiência em docência na educação básica 
e no ensino superior, além de gestão na Educação Básica.

O Irmão Lúcio dedica-se a estudos sobre histórias de vida 
ligadas à formação docente, pobreza, ética e valores 
espirituais, objetivando analisar como esses temas 
são discutidos e vividos nos processos de escolarização 
do conhecimento. Tem publicações em livros, periódicos 
científicos, revistas e eventos científicos nacionais 
e internacionais. Além disso, é pesquisador de grupos 
de pesquisa na Universidade Católica de Salvador (UCSal) 
e na Universidade de Brasília (UnB).

CONHEÇA
A REITORIA

DA UCB
Prof. MSc. Júlio César 

Lindemann − Pró-Reitor de
Administração

A pesquisA é umA dAs  
áreAs mAis importAntes 

pArA A universidAde 
CAtóliCA. nosso negóCio 
é eduCAção e preCisAmos 

investir sempre.
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e x p a n s ã o

exPansão UCB:  
A CAtóLiCA  
é PARA tOdOS
Universidade Católica  
de Brasília chega em 2019  
em Ceilândia e em Sobradinho

A Reitoria da Universidade Católica de Brasília (UCB) 
e representantes da União Brasileira de Educação 
Católica (UBEC) estiveram na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal (CLDF) para oficializar o novo 
câmpus da Universidade, em Ceilândia (DF). O 

projeto de expansão da melhor universidade particular do Centro-
Oeste chega, em 2019, a Sobradinho e à Asa Norte.

O Câmpus Ceilândia terá uma estrutura de 15mil m² de 
área total e o primeiro vestibular acontecerá neste semestre, 
com início das aulas para o 1º semestre de 2019. A previsão é 
de que sejam ofertados cursos de graduação e pós-graduação 
lato sensu, nas modalidades presencial e a distância. A nova 
Católica vai funcionar onde antes era o Colégio CESAM (Centro 
Salesiano do Aprendiz), da Inspetoria São João Bosco, uma 
das províncias fundadoras da UBEC.

“Queremos estender nossos braços, nossas mãos e a 
nossa forma de trabalhar para o mundo. Vamos chegar mais 
longe, além do Distrito Federal. A educação a distância nos 
permite isso, mas a Universidade presencial também tem essa 
possibilidade”, afirmou o prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat, reitor 
da Universidade.

A deputada distrital Luzia de Paula recebeu os 
dirigentes durante a agenda na Câmara. Luzia tem décadas de 
trabalho dedicado à cidade de Ceilândia. Há 37 anos, fundou 
na região o Centro Comunitário da Criança, entidade sem fins 
lucrativos que atende crianças na creche, pré-escola e projeto 
complementar do 1º ao 5º ano escolar, com acolhimento às 
famílias por meio da educação. É psicopedagoga e participou 
do movimento que evitou a desativação do Sesi Ceilândia 
e que possibilitou a sua transformação em Escola Parque e 
Escola de Música, a primeira fora do Plano Piloto.

“Os novos câmpus são um marco na história da 
Universidade Católica, que segue em seu projeto de expansão 
para tornar a educação do padrão Católica de qualidade cada 
vez mais perto da população”, destacou o prof. Márcio Pereira 
Dias, diretor-executivo da UBEC.

Sobre os cursos 
As ofertas de cursos dos novos câmpus estão sendo 

estudadas por um grupo de trabalho da Universidade e 
a confirmação será oficializada em breve. A previsão é de 
que estejam na lista: Direito, Administração, Contábeis, 
Enfermagem, Psicologia, Ed. Física, Pedagogia e Arquitetura. 
“Cada câmpus tem um foco, mas todos os nossos cursos do 
Câmpus I podem ser replicados ou estendidos para os novos 
espaços”, comenta o reitor.

Para ele, a expansão é uma forma de fazer com que 
a Universidade fique próxima de seus alunos. “Temos um 
número significativo de estudantes que vivem em Ceilândia. 
O novo câmpus vai atendê-los e também aos novos alunos. 
Assim também acontece na Asa Norte e em Sobradinho. 
Costumo dizer que a UCB tem os pés em Brasília, o coração 
nas pessoas, os olhos no mundo”.

A Integra Bioprocessos, uma spin-off, empresa 
nascida dentro de uma Universidade, e 
parceira da Universidade Católica de Brasília 
(UCB) no desenvolvimento de pesquisas 
em biotecnologia, ganhou o Prêmio Brasil 

Bioeconomia 2018 na categoria Startups & Scale-ups.

O projeto da startup de biotecnologia utiliza o 
principal resíduo da indústria de biodiesel para produção 
de um bioplástico, o Poliácido Lático. A proposta, que 
está alinhada com o conceito de economia circular, gera 
zero resíduo e reduz os impactos no meio ambiente. A 
execução do projeto contou com a parceria de estudantes 
de pós-graduação, reforçando o alinhamento acadêmico, 
transformando tecnologia de bancada em produtos de 
escala industrial.

“Atualmente, temos ilhas de plástico depositadas no 
oceano, com previsão de degradação de mais de mil anos. A 
tecnologia que desenvolvemos resulta na produção do PLA 
(poliácido lático), que pode ser desconstruído em menos de 
um mês, reduzindo os impactos e otimizando a utilização 
dos recursos naturais”, disse a sócia cofundadora da Integra 
Bioprocessos, Nádia Skorupa Parachin, que é integrante 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Genômicas e 
Biotecnologia da UCB.

“O prêmio é a cara da Integra, cuja missão é 
desenvolver biotecnologia inovadora, limpa e aplicada a 
produtos industriais sustentáveis. Não chegamos aqui hoje 
sozinhos. Foi fundamental o apoio irrestrito da Universidade 
Católica de Brasília, contribuindo ativamente para que a 
pesquisa seja transferida para a indústria”, finaliza Nádia.

EmPRESA NASCidA dENtRO  
dA UCB reCeBe Prêmio naCional

Integra Bioprocessos nasceu na UCB e tem integrantes  
que compõem o Programa de Pós-Graduação  
em Ciências Genômicas e Biotecnologia da Universidade

e m p re e n d e d o r i s m o

Câmpus da UCB na Asa Norte
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As inovações tecnológicas têm 
transformado as relações pessoais 
e de trabalho. Essa mudança faz 
com que as instituições de ensino 
busquem integrar a evolução 
tecnológica aos processos 
pedagógicos como um suporte 
pedagógico fundamental para 
aprimorar o ensino

N a busca por inovações para potencializar 
a aprendizagem dos alunos, o pró-reitor 
Acadêmico, prof. Daniel Rey de Carvalho, 
acompanhado do diretor-executivo 
estratégico da União Brasileira de Educação 

Católica (UBEC), Márcio Pereira Dias e do diretor-geral da 
Católica EAD, prof. Bruno Barreto, fizeram uma imersão 
em instituições de ensino, empresas e startups ligadas à 
educação no Vale do Silício, na Califórnia (EUA).

Os gestores conheceram projetos educacionais que 
integram os estudos ao ambiente tecnológico em que o 
jovem está inserido. “Somente equipar uma sala de aula 
com tecnologias modernas e equipamentos de última 
geração não traz resultados efetivos ao aprendizado do 
estudante. É preciso capacitar os professores e ativar 
programas acadêmicos e pedagógicos onde a tecnologia 

c o nv ê n i o

REPRESENtANtES  
dA UCB PARtiCiPAm  
dE enContro  
de edUCação no 
vale do silíCio

reforça e dá potência à relação entre professor e aluno e 
também aos processos de ensino-aprendizagem”, declarou 
o prof. Márcio Dias, diretor-executivo estratégico da UBEC, 
mantenedora da UCB.

As instituições foram escolhidas por seus diferenciais 
em inovação e tecnologia, que para o pró-reitor Acadêmico 
da UCB, Daniel Rey, conhecer os projetos da Universidade de 
Stanford, em São Francisco (EUA), foi enriquecedor e mostrou 
que a Católica está seguindo as mesmas diretrizes das 
maiores universidades do mundo. “A Universidade de Stanford 
é considerada uma das quatro instituições americanas de 
ensino de maior prestígio do mundo e ‘mãe da internet’. É 
muito gratificante constatar que a decisão da UCB de investir 
no empreendedorismo e de impulsionar startups, por meio 
de uma Aceleradora, está em sintonia com o caminho trilhado 
pela Stanford. Mostra que estamos no rumo certo para 

oferecer uma educação de excelência e oportunidade de 
crescimento profissional aos nossos estudantes”, afirmou.

Segundo o prof. Daniel Rey, é interessante destacar 
também a proposta disruptiva promovida pela Ecolè 42, outra 
instituição visitada. “Trata-se de uma escola com foco na área 
de engenharia de software que funciona sem professores na 
unidade. Os processos de aprendizagem e avaliação são feitos 
pelos próprios estudantes, abordagem conhecida como Peer 
to peer ou Peer Instruction, aqui no Brasil. A unidade que 
visitamos tem 2 mil vagas, sendo que 600 estudantes moram 
na própria instituição e conta com 15 funcionários que cuidam 
de questões administrativas. O impressionante é a qualidade 
da aprendizagem e o grau de exigência que observamos 
conversando com vários estudantes da escola”, concluiu.

Promovida pela Nuvem Mestra, consultoria 
especializada em G Suite para Educação e projetos especiais 
de tecnologia, a viagem envolveu mais de 30 gestores de 
educação básica e de ensino superior do Brasil. Na lista das 
instituições visitadas estavam ainda Lemann Center, Palo Alto 
High School, Khan Academy, Google Plex, Udacity, Udemy, 
Edmodo e Quizlet.

Convênio
A UCB firmou convênio de cooperação básica com 

a Universidade de Salamanca, na Espanha, referência 
na sociedade acadêmica global. O acordo assinado pelo 
Magnífico Reitor, Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat, e o reitor da 
universidade espanhola, Ricardo Riveiro, prevê aumentar o 
intercâmbio de estudantes entre as duas instituições.

Para o reitor Jardelino Menegat, a parceria firmada é 
uma excelente oportunidade para os estudantes e professores 
de graduação, de mestrado e de doutorado ampliarem seus 
conhecimentos. 

Promovida pela Nuvem Mestra, consultoria 
especializada em G Suite para Educação e 
projetos especiais de tecnologia, a viagem 
envolveu mais de 30 gestores de educação 
básica e de ensino superior do Brasil.
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Esse novo espaço é destinado a 
aulas especiais ou curso com 
vários parceiros, em especial 
com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), parceira nesse projeto.

Segundo a representante do 
Sebrae, Ligia Henrique, a inauguração do 
Laboratório de Empreendedorismo é um 
marco na educação em nível superior. 
“Com esse espaço inovador, damos a 
oportunidade aos estudantes para que 
eles sejam protagonistas de seus próprios 
sonhos. Quando eles estão no ambiente 
empreendedor, onde desenvolvem 
comportamentos empreendedores, esses 

estudantes se transformam em pessoas que têm o poder e a 
capacidade de mudar a realidade de onde estão inseridos”, 
disse. 

Segundo o Magnífico Reitor, Prof. Dr. Ir. Jardelino 
Menegat, a UCB está em um processo de extensão além dos 
seus espaços físicos. “Além de chegar a todos, a Instituição 
deve fazer parceria com empresas e organizações externas. O 
que eu vejo é que criamos mais um estímulo para continuar 
a fortalecer parcerias com empresas. Isso se torna uma 
via de duas mãos, crescendo a empresa e crescendo a 
Universidade”, frisou.

Sobre as parcerias com empresas, o Magnífico Reitor 
destacou que é uma forma de capacitar ainda mais os 
estudantes para as exigências do mercado de trabalho. “As 
parcerias não são uma tendência, mas uma necessidade. Se 

nós queremos preparar os nossos estudantes para o futuro 
profissional, temos que qualificá-los para o mercado de 
trabalho, saber as novas tendências e visão, para isso temos 
que trazer as empresas até aqui, até a Universidade”, ressaltou 
o Ir. Jardelino.

Segundo o pró-reitor Acadêmico, a inauguração de 
um espaço em parceria com o Sebrae significa muito. “A 
abertura desse espaço é um segundo passo que damos. O 
primeiro é fazer com que todo estudante matriculado em 
curso regular da Universidade passe por uma disciplina 
de Empreendedorismo. Em 2015, fizemos um projeto 
baseado em três eixos: mudança pedagógica, qualificação 
do corpo docente e ambientes propícios para o ensino e 
a aprendizagem. Com esse tripé, a Universidade vem se 
modificando e a parceria com o Sebrae nos ajuda a despertar 
para as inovações”, destacou Daniel Rey.

LABORAtóRiO dE 
EmPREENdEdORiSmO 
NA UCB Conta Com 
ParCeria do seBrae
A Universidade inaugurou 
um laboratório de 
empreendedorismo voltado para 
estudantes que queiram colocar 
em prática ideias inovadoras

p a rc e r i a Reitor da UCB, Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat, e a representante do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Lígia Henrique.
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nPJ de ÁgUas  
Claras ComPleta  
Um ano dE  
AtiVidAdES AtUANdO  
Em PROL dAS 
mULhERES

O Núcleo está situado dentro do Fórum 
Desembargador Helládio Toledo Monteiro  
e é o primeiro Núcleo Interdisciplinar do 
Brasil. Ele é vinculado aos cursos de Direito, 
Psicologia, Serviço Social, e conta ainda com a 

parceria de outros cursos da UCB, para atendimento integral 
às mulheres em situação de conflito doméstico e familiar.  
O espaço é sede da Cátedra para a Cultura da Paz, e, além do 
público mencionado, realiza ainda atendimentos nas áreas 
Penal e Cível, inclusive na fase recursal do Juizado Especial.

O NPJ é o local destinado ao estudante do curso de 
Direito para a realização de práticas jurídicas. Auxiliados e 
orientados por professores e advogados, os universitários 
atendem de forma gratuita a comunidade do Distrito Federal, 
atuando desde o primeiro atendimento até as fases recursais, 
comparecendo a audiências e participando de tribunais do júri.

“A unidade de Águas Claras, como também a unidade 
de Samambaia, situada no Fórum Desembargador Raimundo 
Macedo, conta com atendimento multi e interdisciplinar de 
atendimento às mulheres em situação de violência doméstica 
e familiar, com foco no acolhimento, orientação e intervenção 
necessários”, explicou a coordenadora da unidade, prof.ª 
Heloisa Maria de Vivo Marques.

O objetivo da Universidade, com o NPJ de Águas Claras, 
é inovar e trabalhar de maneira diferenciada no apoio e 
assistências às mulheres e a necessidade de se prestar um 
serviço relevante, de utilidade púbica, de extensão, ensino e 
pesquisa universitária, além do compromisso da Instituição 
com o Poder Judiciário. 

“A violência contra as mulheres é uma forma de violação 
de direitos humanos, que atinge diferentes classes sociais, 
religiões, etnias e culturas, se configurando na naturalização dos 
estereótipos de gênero, que, consequentemente, se expressa 
nas relações de poder entre os sexos. São relações permeadas 
por desigualdades e cerceamento de direitos que possuem na 
violência seu instrumento de imposição e controle. Somente no 
Fórum de Águas Claras atendemos uma média de 22 mulheres 
por semana”, destacou a professora Heloisa.

Os atendimentos de orientação jurídica às mulheres em 
situação de violência doméstica, no núcleo de Águas Claras, são 
coordenados pela advogada Rubia Cristina Porto. Segundo Rubia, 
são oferecidas, a todas as mulheres, assistência jurídica antes, 
durante e após as audiências de justificação, inclusive fora do 
Juizado Especial de Violência Doméstica, com ações nas áreas civil, 
familiar e criminal. Somente nos NPJs que tratam dos casos de 
violência contra a mulher os critérios de hipossuficiência (renda 
bruta familiar de até três salários mínimos) não são levados em 
consideração, sendo que os atendimentos são realizados de forma 
indiscriminada a todas que necessitam de amparo.

d i re i t o

A unidade de Águas Claras,  
do Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NPJ), completou um ano de 
atividades

PROJEtO iNOVAdOR 
NO BRASiL 
OfERECE serviços 
ContÁBeis 
gratUitos  
à ComUnidade

A inovação está cada vez mais presente no dia a 
dia da sociedade. A cada momento surgem novas 
e criativas ideias nos mais diversos segmentos. 
Nesse contexto, as universidades são centros 
de referência para criação e desenvolvimento 

de iniciativas inéditas, em especial aquelas voltadas para a 
comunidade. Na UCB, o Núcleo de Práticas Periciais Contábeis 
(NPPC) é o exemplo mais recente, pois, mediante a parceria entre 
os cursos de Ciências Contábeis e Direito da UCB, lançou um 
projeto que oferece assessoria contábil gratuita às pessoas que 
entram com processos na Justiça Federal, por meio do Núcleo de 
Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade.

A proposta é promover uma convivência prática 
aos estudantes, aplicada na resolução de problemas da 
população. “Pela experiência que tenho, trabalhar esses 

dois núcleos é uma iniciativa inovadora e inédita no Brasil. 
Além disso, é algo que vai contribuir para a integração 
entre os cursos na Universidade, além de estimular a 
interdisciplinaridade e o aprendizado na prática”, explicou 
o coordenador do NPPC e do curso de Ciências Contábeis, 
professor Idalberto Neves Júnior.

Com o novo Núcleo de Práticas Periciais 
Contábeis, a comunidade tem acesso gratuito a serviços 
como revisão de benefícios, correção de valores, 
análises de cálculos na fase de execução e contagem 
de tempo de contribuição. Segundo o coordenador, 
profissionais especializados nessa área estão em falta 
no mercado e os poucos existentes cobram preços 
inacessíveis pelos serviços.

O projeto busca, também, cumprir o papel social da 
Universidade de oferecer uma educação de excelência e ainda 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, 
como reforça o pró-reitor Acadêmico, Daniel Rey de Carvalho. 
“É extremamente gratificante ver um projeto como o Núcleo de 
Práticas Periciais Contábeis nascer. É por meio dele, e de vários 
outros, que podemos crescer em ensino, pesquisa e extensão, 
fazendo com que os maiores beneficiados dessas iniciativas 
sejam os estudantes e a sociedade como um todo”, acrescentou.

Atualmente, o projeto funciona nas salas de aula da UCB, 
durante o horário da disciplina Perícia Contábil e Arbitragem, 
composta por alunos do curso de Ciências Contábeis e de outros 
que têm interesse em participar do NPPC. Por estar em fase 
inicial de implantação, o Núcleo atende três casos no momento. 
Os interessados nos serviços devem procurar diretamente o 
Núcleo de Práticas Jurídicas da UCB, em uma de suas unidades 
presentes nos fóruns de Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, 
além da unidade de Juizados Especiais Federais (JEF), que cuida 
de matérias de foro previdenciário, e a unidade dentro da UCB, 
localizada no Bloco Central.

c o m u n i d a d e

O Núcleo de Práticas Periciais 
Contábeis (NPPC) promove uma 
convivência prática aos estudantes, 
aplicada na resolução de 
problemas da população

O coordenador do curso de Ciências Contábeis, Prof. Idalberto  
José das Neves Júnior, é o idealizador do projeto.
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i n c l u s ã o  s o c i a l

Os setores responsáveis pelo UCB Acolhe 
são o Serviço de Orientação Inclusiva (SOI) 
e o Serviço de Orientação e Acolhimento 
Psicopedagógico (SOAPPe)

Compromissada com a inclusão social, a 
Universidade Católica de Brasília (UCB) traz à 
comunidade acadêmica uma série de serviços 
ofertados aos estudantes, colaboradores e 
docentes que necessitem de atendimento 

diferenciado ou auxílio em questões psicológicas, pedagógicas 
ou relacionadas à acessibilidade, por meio de ações, oficinas, 
terapias individuais e em grupos.

Os setores responsáveis por esse acolhimento são o 
Serviço de Orientação Inclusiva (SOI) e o Serviço de Orientação 
e Acompanhamento Psicopedagógico (SOAPPe), que forma o 
projeto UCB Acolhe.

SOI – O Serviço de Orientação Inclusiva tem como 
objetivo desenvolver ações de apoio didático-pedagógico 
acessível, orientações acadêmicas baseadas nos parâmetros 
da inclusão educacional de pessoas com deficiência, favorecer 
a implantação e manutenção de uma Política Institucional 

Inclusiva que possibilite o acesso e a permanência de 
estudantes e colaboradores com deficiência na Universidade 
Católica de Brasília.

Serviços oferecidos pelo SOI: adaptação de material 
para estudantes com deficiência visual; ledor e transcritor; 
tecnologias assistivas ou ajuda técnica; intérprete de língua de 
sinais; adaptação de provas em Braille; mapeamento e guia para 
estudantes com deficiência visual; adequação de infraestrutura 
acessível; adaptação de textos e livros em áudio; impressão em 
Braille; ampliação de livros e textos; recursos assistivos com 
equipamento de informática adaptado (software com programa 
de voz, lupa mouse, régua lupa, teclado colmeia, impresso Braille, 

calculadora sonora, reglete, sorobã, guia de escrita, leitores de 
tela DOS VOX e NVDA)

SOAPPe – O SOAPPe busca contribuir, numa 
perspectiva de cuidado, com a qualidade de vida dos estudantes 
e funcionários, em seus aspectos pedagógicos e psicológicos 
implicados no desempenho acadêmico e profissional, com vistas 
ao desenvolvimento integral e autônomo.

Trabalhando com a inclusão social e acadêmica do 
estudante, em seus aspectos biopsicossociais, o SOAPPe 
segue com a finalidade de desenvolver ações que defendam 
a oportunidade de reconhecer cada sujeito como uma pessoa 

UCB ACOLhE OfERECE 
serviços diferenCiados 
de inClUsão soCial  
NO AmBiENtE ACAdêmiCO

integral, nas suas possibilidades e seus interesses, buscando 
contribuir para a diversidade nas relações que são construídas 
dentro do espaço universitário.

Serviços prestados pelo SOAPPe: atendimento psicológico 
clínico e escolar (individual e em grupo); atendimento 
pedagógico e psicopedagógico (individual e em grupo); 
atendimentos com sessões de terapias breves (8 atendimentos).

ServIçO

Saiba mais sobre os serviços ofertados pelo UCB Acolhe  
no Bloco L, sala 23, ou no Bloco A, sala 105.
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A corrida de rua envolveu colaboradores do 
escritório central da União Brasileira de 
Educação Católica (UBEC), da Universidade 
Católica de Brasília (UCB) e do Centro 
Educacional Católica de Brasília (CECB) em uma 

campanha de mobilização que começou no mês de junho.

O evento foi idealizado pela família do colaborador da 
UBEC, Rodrigo Bobrov, com o objetivo de levantar recursos para 
financiar o tratamento de sua esposa, a atleta Renata Rangel, 
que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) em 2015.

Foram mais de 250 colaboradores do Grupo presentes 
no evento. “A UBEC, a UCB e o CECB foram simplesmente 
fantásticos ao apoiar o Bora CorRê . Me sinto muito lisonjeado 
e honrado por tudo que fizeram por nós”, comenta Rodrigo 
sobre o apoio que recebeu. 

“Uma efetiva ação de solidariedade e comunhão, 
que demonstra o nosso compromisso com a vida, com 
íntima relação com a nossa missão de instituição católica. 
Nesse sentido, além de custear as inscrições de nossos 
colaboradores, motivamos para que todos envolvessem suas 
famílias e divulgassem a ação em suas redes de amigos e 
contatos”, afirma o presidente da UBEC, Ir. José Nilton Dourado.

Para a coordenadora de Gestão Organizacional 
e Pessoas da UBEC, Bruna Lunardi, o engajamento em 

Mais de 3200 pessoas 
compareceram ao Parque  
da Cidade, em Brasília, para 
participar do Bora CorRê

s o l i d a r i e d a d e

B o r a  C o r R ê
UCB, CECB E UBEC JUNtAS Em  
UmA AçãO dE SOLidARiEdAdE

O AGrADeCIMeNtO De rODrIGO e reNAtA

“Acredito que o sonho de toda pessoa é poder 
trabalhar em uma instituição que valorize tanto a 
família e apoie seus colaboradores em momentos de 
dificuldade. Isso estimula, motiva e faz com que o 
colaborador cuide da empresa e de suas atribuições 
com muito amor, carinho e muita dedicação como a 
própria extensão de sua família. A palavra que marca 
todo esse apoio é: gratidão! Jamais esqueceremos o 
que fizeram por nós, UBEC, UCB e CECB. Obrigado!”

ações como essa estimula o trabalho em equipe. “É uma 
oportunidade para relacionamentos mais humanos e 
empáticos, e que também fortalece o sentimento de pertença 
à Instituição”, destaca.

Bruna comenta sobre o apoio e a adesão dos 
colaboradores: “Já vínhamos acompanhando a história do 
Rodrigo e da Renata e quando ficamos sabendo do Bora CorRê 
e da possibilidade de ajudar diretamente, ficamos muito 
felizes. Somos uma grande família e impactar positivamente a 
sociedade faz parte da nossa missão e esse exercício tem que 
ser feito também dentro de casa, com as nossas equipes”.
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A Universidade Católica de Brasília (UCB) 
promoveu o seminário internacional “As 
Cátedras UNESCO e os Desafios do Milênio para 
o Alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS”, para celebrar os 10 anos 

da Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 
coordenada pela Universidade. A cerimônia de abertura 
contou com a presença de diversas autoridades, entre elas 
diretores de Escolas, professores, o Magnífico Reitor da UCB, 
Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat; o pró-reitor Administrativo, 

prof. MSc. Júlio César Lindemann, e o fundador das Cátedras 
UNESCO, prof. Dr. Marco Antônio Dias.

Para o coordenador da Cátedra UNESCO de Juventude, 
Educação e Sociedade, prof. Dr. Geraldo Caliman, a Cátedra 
exerce um trabalho muito importante de investigação dos 
rumos da violência contra a juventude no Brasil. “A Cátedra 
nasceu depois de muito trabalho da Universidade em cima 
do tema da violência nas escolas. Construiu uma rede 
de observatórios, produziu vários congressos, sendo dois 

SEmiNÁRiO mARCA  
OS 10 anos da CÁtedra  
UnesCo da UCB

O tema da Cátedra  
é Juventude, Educação e 
Sociedade, focada na questão 
da violência nas escolas 

s e m i n á r i o internacionais, então foi quase um reconhecimento de que 
a Universidade tinha um conjunto de conhecimento prático 
e teórico muito grande para produzir pesquisas, aquilo que 
a UNESCO precisa para manter a sua reflexão sobre certos 
temas”, explicou o professor Caliman sobre a escolha da UCB 
para coordenar uma das Cátedras UNESCO.

O tema da Cátedra é Juventude, Educação e Sociedade 
e focamos na questão da violência nas escolas, na área da 
educação social e, de um modo geral, em pesquisas que 
ajudam na qualidade da educação.

“A Cátedra é visível como um espaço intelectual, 
acadêmico de rede. Como resultado de nosso trabalho, 
elaboramos e publicamos uma grande quantidade de 
artigos, livros, capítulos de livros em todo o mundo, além de 
dissertações e teses desde a sua fundação. Em particular, a 
coleção da Cátedra Juventude, Educação e Sociedade conta 
com 25 livros publicados somente nos últimos cinco anos”, 
disse o professor Geraldo Caliman.

A Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade 
foi criada em 2007 pela UCB e aprovada pela UNESCO em 
2008. Ela constitui o nó central da rede de Observatórios de 
Violências nas Escolas, uma rede internacional de pesquisa, 
ensino e extensão a respeito de um tema-chave das 
sociedades no mundo: a juventude (ou juventudes, variando 
conforme sua classe e circunstâncias sociais). Conduzida pela 
UCB, a Cátedra visa estabelecer um centro de excelência na 
geração de conhecimento sobre a juventude, em perspectiva 
interdisciplinar, associando o ensino de graduação e pós-
graduação, a pesquisa e a extensão.

O Magnífico Reitor ressaltou a importância da Cátedra 
para a Universidade e para a sociedade de modo geral. 

“Sentimos uma honra, uma satisfação, um acréscimo e uma 
qualificação para a Universidade. É uma Cátedra ativa, que 
produz, que investiga, que desafia a comunidade acadêmica, e 
isso dá uma vitalidade à Instituição”, disse o Ir. Jardelino Menegat.

Ainda de acordo com o reitor, os estudos produzidos 
pela Cátedra poderão pautar os governos para a produção 
de políticas públicas voltadas ao combate à violência dentro 
das escolas.

“Essas produções, impactando dentro da sociedade, 
podem ser provocadoras, geradoras de novos conhecimentos 
e fazer com que isso se coloque na prática as propostas 
que eles estão apresentando nas investigações. Isso é 
importante para a Instituição, mas é importante também para 
a sociedade. Um livro hoje que é impresso e digitalizado, não 
fica restrito ao Distrito Federal, mas ele transcende os muros 
da Universidade, vai longe. As pessoas buscam e servem 
de referencial para outras investigações”, frisou o Magnífico 
Reitor, Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat.

Segundo o Dr. Marco Antonio Rodrigues Dias, fundador 
das Cátedras UNESCO nos anos 90 e um dos homenageados 
da noite, foi uma surpresa acompanhar a evolução da Cátedra 
e da Universidade no campo científico.

“Chegando hoje na UCB tive uma surpresa muito 
agradável com toda a produção e apresentação da Cátedra. 
Além disso, ver todas as suas atividades, dentro destes 
10 anos, em função de um programa que nós tivemos 
oportunidade de participar do lançamento é tremendamente 
estimulante. É um privilégio estar aqui e ver as coisas que 
estão fazendo”, destacou Marco Antônio.

Reitor,  
Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat

sentimos umA honrA, umA 
sAtisfAção, um ACrésCimo  
e umA quAlifiCAção pArA  

A universidAde. é umA 
CátedrA AtivA que desAfiA  
A ComunidAde ACAdêmiCA
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O s estudantes dos cursos de Economia e 
Administração da Universidade Católica de 
Brasília (UCB) podem adquirir dupla titulação 
em um menor período de tempo. Caso o 
estudante formado em Economia deseje 

adquirir também um diploma de administrador, ou vice-versa, 
basta cursar mais um ano na Universidade. Essa possibilidade 
é oferecida desde o começo de 2018.

A iniciativa faz parte do processo da UCB de criar cursos 
premium, com boa qualificação e que atendem às exigências 
curriculares do Ministério da Educação (MEC) e do mercado de 
trabalho. “Os cursos de Economia e Administração acompanham 
a UCB desde a sua fundação. Este ano, decidimos remodelar 
essas graduações, melhorando o quadro de professores doutores 
e estabelecendo ênfase em finanças nas duas grades curriculares, 
uma demanda do mercado”, explica Marcelo Estrela Fiche, 
coordenador dos cursos de Economia e Administração da UCB.

A dupla titulação, parte da nova proposta dos cursos, 
permite aos alunos que consigam um novo diploma com 
apenas um ano a mais na graduação. E, caso tenha um bom 

desempenho, conseguem se formar com a dupla qualificação 
em no máximo quatro anos e meio. No caso do curso de 
Economia, a possibilidade é oferecida para os alunos do 
primeiro ao quinto semestre da nova grade. Segundo Marcelo 
Fiche, a possibilidade faz com que o estudante saia da 
Universidade mais capacitado para o mercado de trabalho, 
pronto para, inclusive, assumir cargos de gestão.

Além da dupla titulação, os cursos de Economia e 
Administração da UCB também se diferenciam ao oferecerem 
atividades extracurriculares únicas no DF. Os estudantes 
podem colocar em prática o aprendizado da sala de aula em 
dois laboratórios especiais, um de finanças e outro com foco 
na ciência de dados (big data), também aplicado às finanças.

tripla titulação
No caso do curso de Administração, os alunos ainda 

têm a possibilidade de adquirir uma tripla titulação, podendo 
cursar, além de Economia, também Contabilidade. Com isso, 
o estudante pode se formar com três diplomas em apenas 6 
anos. A Universidade Católica de Brasília é a única no país a 
oferecer a tripla titulação nesse curto período de tempo.

UCB ofereCe dUPla  
titUlação Em mENOR  
PERíOdO dE tEmPO

A dupla titulação permite aos 
alunos que consigam um novo 
diploma com apenas um ano  
a mais na graduação
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////  ÁGUAS CLARAS E 3 NOVOS CAMPUS:

ASA NORTE, CEILÂNDIA E SOBRADINHO

Tradição em se modernizar e oferecer tudo o que 

você precisa pra fazer do seu jeito. Essa é a Católica 

e, acredite, você pode estudar aqui.

FAÇA CATÓLICA PARA FAZER  DO SEU JEITO

PRESENCIAL  E A DISTÂNCIA

//// UCB.CATOLICA.EDU.BR


