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CATÓLICA DE BRASÍLIA



DO REITOR
MENSAGEM

Em 2019, a Universidade Católica de Brasí-
lia (UCB) completou 45 anos de existência. 
A UCB é uma instituição que nasceu com o 
desejo de ser presença católica na Educação 

Superior do Distrito Federal. Iniciou suas atividades em 
1974 como Faculdade Católica de Ciências Humanas 
(FCCH), sendo o embrião da atual Universidade Católica 
de Brasília e a primeira unidade de ensino superior par-
ticular do Centro-Oeste brasileiro a oferecer três cursos: 
Economia, Administração e Pedagogia. Nasceu do sonho 
de instituições religiosas, mesmo antes da existência do 
termo e da prática da intercongregacionalidade das con-
gregações religiosas.

Com a melhor infraestrutura de ensino particular 
do Centro-Oeste, a Católica oferta mais de 65 cursos de 
graduação nas modalidades presencial e a distância, 9 
cursos de mestrado, 6 de doutorado e 42 de especiali-
zação e MBA lato sensu, abrangendo todas as áreas do 
conhecimento. 

Iniciamos a celebração dos 45 anos da Universi-
dade Católica de Brasília com o lançamento do Plano de 
Gestão da UCB 2030, do qual a Reitoria muito se orgu-
lha por apresentá-lo à comunidade acadêmica da UCB. 
A UCB é uma instituição que nasceu com o desejo de 
ser presença católica na Educação Superior do Distri-
to Federal. As universidades precisam preparar os es-
tudantes para serem protagonistas e empreendedores 
em empregos que talvez ainda não tenham sido criados, 
tecnologias que não foram imaginadas e oportunidades 
para resolver desafios que ainda não foram antecipados.

O Plano de Gestão da UCB 2030 é um plano au-
daz e que contém a missão, a visão, os princípios, os 

objetivos e as ações que nos lançam para viver o pre-
sente com muita dedicação, determinação e empenho, 
e olhar para o futuro com esperança e com a convicção 
de que temos um plano que nos leva em direção ao 
sucesso e à eficácia. Os sentimentos de gratidão, paixão 
e esperança estão presentes no nosso fazer educativo. 
Por isso, obrigado a todos os que colaboraram para que 
isso acontecesse.

A nossa missão se propõe a transformar a pes-
soa e a sociedade por meio da produção e gestão do 
conhecimento, comprometida com os valores cristãos. 
Podemos dizer que é uma missão audaciosa e que nos 
impulsiona a avançar na busca por novas alternativas 
que garantam viabilidade e sustentabilidade institucio-
nais, e o cumprimento da razão de ser da nossa Univer-
sidade.

O nosso objetivo de agora em diante é projetar a 
nossa Universidade para o seu Jubileu de Ouro (50 anos). 
Pretendemos chegar ao ano de 2024 sendo referencial 
para a comunidade do Distrito Federal e para as cidades 
do entorno, e continuar a fazer ensino, pesquisa e ex-
tensão de qualidade, a nossa marca registrada nesses 
tantos anos.

Sigamos construindo uma sociedade mais justa, 
ética e sustentável, baseada criteriosamente na educa-
ção. Desejo a todos um excelente fim de ano e boas 
festas.

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2019. 

Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat
Reitor

A CATÓLICA DE BRASÍLIA E OS SEUS 45 ANOS
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Criada em 1974, a Faculdade Católica de 
Ciências Humanas (FCCH), embrião da 
atual Universidade Católica de Brasília 
(UCB), foi a primeira unidade de ensi-

no superior particular do Centro-Oeste brasileiro 
a oferecer três cursos: Economia, Administração e 
Pedagogia. Com o passar dos anos, a Faculdade or-
ganizou-se em uma estrutura de ensino e valores, 
cuja base se tornava cada vez mais sólida, o que 
possibilitou a instalação das Faculdades Integradas 
da Católica de Brasília (FICB). Quinze anos mais tar-
de, a Faculdade Católica foi reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação como universidade, manten-

do em sua essência a promoção do conhecimento, 
sem se descuidar da espiritualidade baseada na 
ética cristã.

Atualmente, a Católica oferece 65 cursos de 
graduação presenciais e na modalidade a distân-
cia, 10 cursos de mestrado, 6 de doutorado e 42 
cursos de especialização lato sensu. Com recursos 
próprios ou de financiadores externos, tem mais 
de 150 projetos de pesquisa envolvendo alunos da 
graduação e da pós-graduação e mais de 80 proje-
tos de extensão. Oferece polos de educação a dis-
tância espalhados pelo Brasil e em outros países, 

UCB: 45 ANOS
UNIVERSIDADE COMPLETOU 45 ANOS 
E PROMOVEU UMA SÉRIE DE AÇÕES 
CELEBRATIVAS, MAS VOCÊ CONHECE 
A HISTÓRIA DESTA INSTITUIÇÃO?
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como Japão e EUA, contribuindo, dessa forma, com 
a formação superior e a capacitação profissional 
de dezenas de milhares de estudantes.

A UCB proporciona aos seus estudantes as 
melhores instalações e estruturas. Nos últimos 
anos, vem realizando reformas físicas e acadê-
micas baseadas no que há de mais moderno em 
educação, espelhada nas mais conceituadas Insti-
tuições de Ensino Superior (IES) do mundo. Conta 
com professores altamente reconhecidos no mer-
cado de trabalho e em suas respectivas áreas de 
atuação.

A Universidade divulgou o seu plano de gestão 
para os próximos anos. Intitulado Plano de Gestão 
UCB 2030 foi elaborado em conjunto entre repre-
sentantes da Reitoria, corpo docente e um Grupo de 
Trabalho criado especificamente para compilar as in-
formações e produzir o documento, que foi apresen-
tado e aprovado pela União Brasileira de Educação 
Católica (UBEC), Mantenedora da UCB. O objetivo do 
Plano de Gestão UCB 2030 é transformar a pessoa e 
a sociedade, por meio da produção e gestão do co-
nhecimento, comprometida com os valores cristãos 
e ser referência na excelência acadêmica e na gera-
ção do desenvolvimento sustentável 



6 Revista UCB 360 • Dezembro 2019



7 Revista UCB 360 • Dezembro 2019



8 Revista UCB 360 • Dezembro 2019

OCorpo Docente e os Educadores Ad-
ministrativos da Universidade Católica 
de Brasília (UCB) estiveram reunidos 
com a Reitoria para um momento de 

acolhida e troca de experiências. O evento marcou 
a abertura da Semana Pedagógica com uma 
programação composta por palestras, ofici-
nas, orientações, reuniões e momentos de 
descontração.

Abrindo o evento, o Magnífico Reitor da 
UCB, Prof. Dr. Ir. Jardelino Menagat, e o presi-
dente da União Brasileira de Educação Católica 
(UBEC), Pe. Me. José Romualdo Degasperi, fize-
ram o descerramento da placa que inaugurou a 
Praça de Convivência. O espaço, projetado para 
ser um local de descanso, partilha e interação, 
recebeu as bênçãos do capelão da UCB, Pe. Ti-
ninho.

Para o presidente da UBEC, a Universidade 
deve ser um local capaz de transformar, cons-
truir e acolher o estudante a partir de uma rela-
ção transformadora com o professor. “Que este 

espaço físico possa ser aquecido pela alma que acolhe 
com calor todo aquele que aqui entrega a sua vida. O 
espaço de convivência é um lugar para estarmos jun-
tos, construindo coletivamente, com solidariedade e 
fraternidade”, declarou 

SEMANA PEDAGÓGICA É 
MARCADA POR PARTICIPAÇÃO 
DE REPRESENTANTES DA UBEC

ACOLHIDA AOS DOCENTES E 
EDUCADORES ADMINISTRATIVOS 
E INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO 
DE CONVIVÊNCIA MARCARAM A 
ABERTURA DO EVENTO
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AAtlética Pirraça (Medicina) foi a grande ven-
cedora da 5ª edição do InterUCB, com 189 
pontos na classificação geral. A Olympus, 
da Educação Física (143 pontos), e a Ma-

tilhaça, das Engenharias (121 pontos) foram segunda e 
terceira colocadas, respectivamente. A edição de 2019 
do InterUCB foi parte do calendário de eventos dos 45 
anos da Universidade Católica de Brasília (UCB).

Estudantes de 12 atléticas competiram em 12 
modalidades durante uma semana de jogos, que ter-
minaram no último sábado (11). Equipes masculinas e 

femininas mediram forças no futsal, vôlei, handebol, 
basquete, peteca, sinuca, tênis de mesa, atletismo, ar-
remesso de peso, salto em distância, xadrez e natação.

O reitor da UCB, Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat, 
saudou os atletas e estudantes presentes e elencou 
as palavras-chave dos jogos: “superação e respeito. O 
respeito, o acolhimento, a vibração. Mas, acima de tudo, 
nos valorizarmos. É o que eu peço aos alunos”. Menegat 
também frisou a importância do InterUCB: “a presença 
do reitor na abertura dos jogos mostra o apoio que a 
Universidade dá ao evento”, destacou 

INTEGRAÇÃO 
PELO ESPORTE NO 
INTERUCB

ATLÉTICAS DA CATÓLICA 
COMPETIRAM EM 12 
MODALIDADES NA 5ª EDIÇÃO 
DOS JOGOS
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Em parceria com a Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil, a Universidade Católica de 
Brasília (UCB) inaugurou um espaço multimí-
dia dedicado à ciência e à tecnologia. As novas 

instalações fazem parte do Espaço Esquina da Ciência 
Benjamin Franklin, localizado na Biblioteca Central da 
UCB.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Co-
municações (MCTI) e os Correios lançaram um carimbo 

comemorativo e um selo personalizado em comemora-
ção aos 45 anos da Universidade. Participaram da ceri-
mônia o reitor da UCB, Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat, o 
representante da Embaixada dos EUA, William Popp, e o 
gerente regional dos Correios, Erenilton Martins.

O novo espaço na Biblioteca Central conta com 
computadores de última geração, uma impressora 3D 
compacta e uma sala de audiovisual. Além de fortalecer a 
cooperação científica entre Brasil e EUA, o ambiente dis-

ponibilizará informações para estudan-
tes, cientistas e pesquisadores por meio 
de acervo bibliotecário e de palestras, 
exposições, videoconferências e ampla 
programação científica.

O Espaço Esquina da Ciência Ben-
jamin Franklin integra o projeto Espaços 
Americanos, da Embaixada dos EUA. 
São locais dedicados à informação e ao 
engajamento da diplomacia pública em 
universidades e bibliotecas. “O projeto 
é parte importante na diplomacia dos 
Estados Unidos para o avanço científico 
dos países. Estamos no caminho certo, 
apoiando a educação dos jovens, dando 
a eles acesso a recursos na área da ci-
ência, matemática e tecnologia”, explicou 
o representante da embaixada norte-a-
mericana, William Popp 

UCB E EMBAIXADA 
DOS EUA INAUGURAM 
ESPAÇO DEDICADO À 
CIÊNCIA
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AUniversidade Católica de Brasília comemo-
ra 45 anos. Para marcar a data, os Correios 
lançaram um selo e um carimbo personali-
zados em homenagem à UCB. Os produtos 

filatélicos poderão ser utilizados em correspondências 
e também farão parte do acervo histórico dos Correios, 
conforme explicou o gerente regional da empresa, Erenil-
ton Martins.

“O selo e o carimbo servem para eternizar mo-

mentos históricos de uma instituição. Eles estarão dispo-
níveis em nossa unidade no Núcleo Bandeirante e depois 
farão parte do acervo do Museu dos Correios. Ficamos 
honrados em registrar esse grande momento da Univer-
sidade. Temos uma grande parceria”, destacou Erenilton. 

Já o reitor da Católica agradeceu a iniciativa, dizen-
do: “fico muito grato em ter esta marca [selo], que não fi-
cará apenas internamente em nossa Instituição, circulará 
por vários lugares”, disse Menegat 

SELOS 
COMEMORATIVOS 
DE 45 ANOS
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SOBRE A QUESTÃO SOCIAL, O PROFESSOR 
MARCUS DESTACOU COMO A EXTENSÃO É 
FUNDAMENTAL PARA O ESTUDANTE VER 
A REALIDADE DA COMUNIDADE QUE ESTÁ 
INSERIDO. 

HISTÓRIA DA UCB 
MARCADA POR FOTOS 
E ARTE

CÂMPUS TAGUATINGA RECEBEU GRANDES 
EXPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS E ARTÍSTICAS, 
COMO A EXPOSIÇÃO JERUSALÉM E A 
MOSTRA DE TÍTULOS DA UNIVERSIDADE AO 
LONGO DOS SEUS 45 ANOS

Terra sagrada para judeus, cristãos e mu-
çulmanos, Jerusalém atrai a atenção de 
pessoas de todos os cantos do planeta. 
Em quatro mil anos de história, a cidade é 

um precioso museu a céu aberto e um vibrante mo-
saico da diversidade religiosa, cultural e geográfica da 
Terra.

Inspirado por essa perspectiva, o fotógrafo e 
especialista em relações internacionais, Odilon Fra-
zão, captou imagens das memoráveis paisagens, edi-
ficações, ruínas, templos, vizinhanças e cotidiano da 

região. A bordo de um helicóptero, a pé, de carro, trem 
ou teleférico, ele percorreu mais de dois mil quilô-
metros entre Jerusalém, Tel Aviv, Mar Mediterrâneo, 
Cisjordânia, Deserto da Judeia e Mar Morto. A partir 
daí, nasceu a exposição “Jerusalém: Um Retrato Aé-
reo”, que ficou à disposição da comunidade acadêmica 
da UCB na Biblioteca Central do Câmpus Taguatinga.

Além disso, no bloco Central, houve uma ex-
posição de títulos recebidos pela UCB, troféus, e uma 
linha do tempo mostrando a trajetória de todos os 
reitores da Instituição 
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“Um grande marco para a Universidade, para 
os cursos de Saúde e para a comunidade”. As-
sim definiu o Magnífico Reitor da Universidade 
Católica de Brasília (UCB), Prof. Dr. Ir. Jardelino 

Menegat, ao inaugurar o Centro Integrado Ambulato-
rial UCB, localizado dentro do Câmpus Taguatinga.

O Centro Integrado Ambulatorial UCB é formado 
por um Ambulatório (Bloco E); Laboratório de Habilida-
des (Bloco G) e Laboratório de Análises Clínicas (Bloco 
M), além de ser equipado com os mais 
modernos espaços e aparelhos disponí-
veis no mercado de saúde. Esse comple-
xo atuará no atendimento de consultas 
ambulatoriais, exames bioquímicos, no 
Laboratório de Análises Clínicas, e aulas 
práticas no Laboratório de Habilidades da 
UCB com os estudantes dos cursos de 
Medicina, Biomedicina e Farmácia, além 
de outras atividades desenvolvidas pelos 
demais cursos da Escola de Saúde e Me-
dicina. Com espaço prático de estágio e 
disciplinas, sob a supervisão dos docen-
tes dos respectivos cursos, no espaço são 
realizadas, também, aulas teóricas com 
discussões de casos clínicos. No Ambula-
tório, os atendimentos são disponibiliza-

dos para as especialidades de Clínica Médica, Dermatolo-
gia, Endocrinologia, Gastropediatria, Geriatria, Ginecologia, 
Mastologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia 
e Pediatria.

No decorrer do semestre são desenvolvidas várias 
campanhas de conscientização, prevenção e atividades 
educativas, como: Outubro Rosa, Março Lilás, Novem-
bro Azul, Projeto de Extensão, Liga de Otorrino e Liga de 
Emergência e Trauma 

INAUGURADO O CENTRO 
INTEGRADO AMBULATORIAL 
NO CÂMPUS TAGUATINGA

O ESPAÇO SERÁ FUNDAMENTAL PARA 
O ATENDIMENTO DA COMUNIDADE, 
MARCANDO OS 18 ANOS DE FUNDAÇÃO 
DO CURSO DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE
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Dando seguimento às atividades que con-
templam os 45 anos de fundação da UCB, 
foi inaugurado o novo espaço da Escola de 
Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente (M207), 

que conta com mais de 945 estudantes, 53 professores e 
que abriga os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitá-
ria, Engenharia Elétrica, Energias Renováveis, Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo, CST – Design de Interiores, 
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura, Física, 
Matemática, Química, além de demais cursos   sensu.

O evento contou com a presença da Reitoria, por 

meio do Magnífico Reitor, Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat; 
do pró-reitor Acadêmico, Prof. Dr. Daniel Rey de Carvalho; 
do pró-reitor de Administração, Prof. Me. Júlio César Lin-
demann; do assessor da Reitoria, Prof. Dr. Ir. Lúcio Dantas; 
do diretor da Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Am-
biente, Prof. Dr. Douglas José da Silva; do capelão da Uni-
versidade, Pe. Tininho; dos diretores das demais Escolas, 
professores e estudantes.

De acordo com o Prof. Dr. Douglas José da Silva, 
diretor da Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente, 
o modelo de ensino da UCB segue a linha das maiores 
instituições do mundo. “Por meio de Escolas, a UCB ofe-
rece uma formação de qualidade articulada com desen-
volvimento da clássica tríade de ensino, pesquisa e exten-
são, contemplando com o desenvolvimento tecnológico e 
contribuindo com a sociedade. As Escolas fomentam a 
responsabilidade coletiva da formação integral dos estu-
dantes, com um compromisso com a qualidade científica 
e profissional dos egressos. Além disso, esse sistema de 
Escolas contribui com a Reitoria com o planejamento e o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e adminis-
trativas, mantendo a linearidade da política institucional”, 
explicou o Prof. Douglas sobre a atuação da Escola em 
sua parte administrativa 

ENTREGUE O NOVO ESPAÇO 
DA DIREÇÃO DA ESCOLA DE 
EXATAS, ARQUITETURA E MEIO 
AMBIENTE

O ESPAÇO REÚNE TODO O 
NÚCLEO ADMINISTRATIVO 
DOS 10 CURSOS DA ESCOLA, 
FACILITANDO A VIDA DOS 
ESTUDANTES E DO CORPO 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
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A UCB concedeu o título de Doutor Honoris 
Causa à Santa Dulce dos Pobres e ao ar-
cebispo de Brasília-DF, cardeal Dom Sergio 
da Rocha nesta terça-feira, 5 de novembro, 

no Câmpus Taguatinga. O evento fez parte das celebra-
ções de 45 anos da Universidade e foi uma festa emo-

cionante marcada pela presença de várias autoridades 
civis e religiosas.

A concessão de títulos honoríficos, pela Univer-
sidade Católica, foi instituída a partir de Resolução do 
Conselho Universitário (CONSUN) nº 01/2000, de 24 de 
abril de 2000. O título de Doutor Honoris Causa é outor-
gado a personalidade brasileira ou estrangeira que se 
tenha distinguido pelo saber ou pela atuação em prol 
das artes, das ciências, da tecnologia, da filosofia, das 
letras, ou em defesa da paz e do melhor entendimento 
entre os povos.

Dom Sergio da Rocha e a representante da Santa 
Dulce dos Pobres, Irmã Maria do Livramento, ministra-
-geral da Congregação das Irmãs Missionárias da Ima-
culada Conceição da Mãe de Deus, à qual pertenceu a 
religiosa baiana, chegaram por volta das 17h e foram 
acolhidos com muito carinho e respeito por toda a co-
munidade acadêmica.

Recentemente canonizada, Santa Dulce dos Po-
bres recebeu a homenagem por seu amor aos mais 
empobrecidos e pela luta em prol da dignidade huma-
na e Dom Sergio da Rocha foi agraciado por seu mi-
nistério episcopal, testemunho profético e dedicação à 
formação humana e acadêmica 

SANTA DULCE E DOM SERGIO 
RECEBEM O TÍTULO DE DR. 
HONORIS CAUSA

A CELEBRAÇÃO DE OUTORGA
DE TÍTULO É MAIS UMA AÇÃO
QUE MARCA OS 45 ANOS DA
UCB
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ARCEBISPO DE BRASÍLIA 
CELEBRA MISSA EM 
HOMENAGEM AOS 45 
ANOS DA UCB

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 
TAMBÉM HOMENAGEOU OS 
FUNDADORES DAS ASSOCIADAS 
DA UNIÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO CATÓLICA (UBEC), 
MANTENEDORA DA CATÓLICA

O arcebispo de Brasília, cardeal Sérgio 
da Rocha, celebrou nesta quarta-
-feira (28), na Praça de Convivência 
do Bloco Central (Câmpus Taguatin-

ga), uma Missa em Ação de Graças pelos 45 anos 
de fundação da Universidade Católica de Brasí-
lia (UCB). A celebração também homenageou os 
Fundadores das Associadas da União Brasileira 
de Educação Católica (UBEC), Mantenedora da 
Católica.

Marcaram presença na missa a Reitoria da UCB, 
autoridades políticas e religiosas, além de represen-
tantes do setor privado, sociedade civil, professores e 
estudantes. A celebração foi um dos momentos mais 
importantes da lista de eventos que estão sendo re-
alizados com o intuito de comemorar os 45 anos da 
Instituição.

O arcebispo de Brasília, cardeal Sérgio da Rocha, 
destacou a importância para a Igreja e para o Distrito 
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Federal de contar com uma instituição 
de ensino superior com o tamanho e a 
história da UCB. “A Universidade Católi-
ca de Brasília é um grande presente de 
Deus para a sociedade, para o Distrito 
Federal, e de modo especial para a Igre-
ja. É uma graça muito grande poder con-
tar com a Católica na Arquidiocese de 
Brasília. A Igreja sempre buscou ter um 
cuidado especial com a educação, com a 
formação das pessoas. E nós contamos 
com essa graça de ter a Universidade 
como instrumento valioso na educação 
e na formação humana. Agradeço a Deus 
e à Universidade Católica pelos serviços 
prestados ao longo desses 45 anos”, de-

clarou o cardeal.
“Estamos celebrando 45 anos de 

uma Instituição que praticamente viveu 
toda a história do DF, da nossa capital. 
Lembra a memória, o presente, com o 
esforço para que esta Instituição seja 
perene, e também a profecia, o futuro 
que nós pretendemos dela. O significa-
do mais profundo para a comunidade 
acadêmica são os caminhos que esta 
Instituição está procurando de inovação 
para responder de forma eficiente, com 
qualidade e excelência, todas a necessi-
dades da sociedade”, destacou o presi-
dente do Conselho de Administração da 
UBEC, Pe. José Romualdo Degasperi 
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A INTERNACIONALIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
SUPERIOR

DIVERSOS ESPECIALISTAS DE 
VÁRIAS PARTES DO MUNDO ESTÃO 
PRESENTES NA UNIVERSIDADE 
DEBATENDO OS ASPECTOS DA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO

“Nós precisamos pensar no profissional prepa-
rado, não para o local onde está estudando, 
mas para a sociedade em que está inserido e 
para o mundo”, disse o Magnífico Reitor da UCB, 

Ir. Jardelino Menegat, durante abertura do I Congresso 
Internacional sobre a Internacionalização da Educação 
Básica e Superior, que ocorreu na Universidade. O even-
to foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação e pela Cátedra UNESCO de Juventude, Edu-
cação e Sociedade da Universidade.

Estiveram presentes na abertura mais de 500 
pessoas, entre elas várias autoridades do campo da 
Educação do país. Durante o evento foram discutidos 
os desafios, perspectivas e experiências, por meio de 
temáticas como formação, gestão e desenvolvimento 
de pessoas, modelos colaborativos de educação inter-
cultural, entre outros.

A mesa inaugural do Congresso contou com a 
presença de parte da Reitoria, com a figura do Magnífi-
co Reitor, Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat, e do pró-reitor 
Acadêmico, Prof. Dr. Daniel Rey de Carvalho. Além de-

les, participaram o presidente da Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF), Dr. Alexandre 
André dos Santos; a diretora da Escola de Educação, 
Tecnologia e Comunicação da UCB, Prof.ª Dr.ª Anelise 
Pereira Sihler; e o coordenador do Programa de Pós-
-Graduação em Educação da UCB e coordenador-geral 
do Congresso, Prof. Dr. Renato de Oliveira Brito.

“A Educação Superior e Básica passou a ser vista 
como ferramenta significativa para o alcance da nova 
sociedade que está surgindo. Uma sociedade globali-
zada, portanto, a internacionalização da educação no 
Brasil vem apresentando um crescimento desde 1990, 
sobretudo se considerarmos as duas últimas décadas 
nas quais foram estabelecidas políticas relativas a esse 
aspecto. A internacionalização como uma forma de au-
mentar a concorrência entre os países e de fomentar 
a sociedade com o conhecimento tem levado alguns 
governos a instituírem políticas de Educação Supe-
rior e de Educação Básica que possam atender a es-
sas demandas, o que pode significar a mercantilização 
do saber. Espero que esse congresso tenha um olhar 
não somente sobre esse aspecto, mas, sobretudo, do 
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cuidado da vida dos nossos professores e estudantes”, 
destacou o Magnífico Reitor.

O presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa 
do Distrito Federal (FAP/DF), Dr. Alexandre André dos 
Santos, ressaltou o momento de dificuldades que a 
agenda da educação enfrenta no país, mas vê como 
uma oportunidade de crescimento e mudanças. “Hoje, 
o momento que o país vive, tem na sua gênesis a fal-
ta de um compromisso intrínseco de toda a sociedade 
com a importância da educação para a superação dos 
nossos desafios. No exato momento que estamos pas-
sando por uma turbulência em termos do momento 
político, um evento como este se reveste de ainda mais 
relevância, porque é fato que o nosso país exige de to-
dos nós um esforço adicional de fazer com que nós, 
que somos do campo da educação, consigamos levar 
para além dos nossos muros, para além dos muros da 
universidade, o debate da relevância da agenda educa-
cional para o país. O Brasil não vai dar o salto de de-
senvolvimento que precisa e merece se não colocar no 
centro da sua agenda de desenvolvimento o desafio de 
construir uma educação de qualidade, de garantir o di-
reito de aprender de todas as nossas crianças e jovens. 
E eu digo até mais, de garantir o direito de aprender ao 
longo da vida de todos os cidadãos brasileiros”. 

Além disso, o presidente da FAP falou sobre o 
desafio da globalização da educação e a relevância da 
Universidade Católica de Brasília como um agente im-
portante no processo de redesenho da educação no 
país. “Reconhecemos a importância da UCB e por isso 
se materializa o nosso apoio ao congresso e a mui-
tos outros que virão, pois a Universidade, junto com 
seu grupo de educadores, pesquisadores e estudantes, 
contribui de maneira significativa para o desenvolvi-
mento, não só do Distrito Federal, não só do Centro-O-
este, mas de todo o Brasil”.

Segundo o pró-reitor Acadêmico, Prof. Dr. Da-
niel Rey de Carvalho, não é possível atingir o aspecto 
da formação integral do ser humano sem considerar 
a globalização. “Nesse processo todo, temos que dis-
cutir demais a internacionalização e como podemos 
fazê-la da melhor maneira possível. O nosso primeiro 
grande desafio que está posto neste evento é que nós 
não podemos olhar a internacionalização sob o ponto 
de vista de nichos ou de níveis acadêmicos, ou seja, 
o que a stricto sensu faz pela internacionalização? O 
que a Educação Básica faz pela internacionalização? É 
hora de olhar para a internacionalização sob o ponto 
de vista do indivíduo, na sua trajetória formativa. Outro 
desafio é de como o indivíduo irá transformar a nossa 
sociedade? O que nosso estudante vai impactar no Dis-
trito Federal? Então, eu vejo esses dois aspectos como 

fundamentais que não podemos perder de vista e ten-
tar discutir e implementar maneiras de superar esses 
desafios”, destacou 

“RECONHECEMOS 
A IMPORTÂNCIA DA 
UCB E POR ISSO SE 
MATERIALIZA O NOSSO 
APOIO AO CONGRESSO 
E A MUITOS OUTROS 
QUE VIRÃO, POIS A 
UNIVERSIDADE, JUNTO 
COM SEU GRUPO 
DE EDUCADORES, 
PESQUISADORES 
E ESTUDANTES, 
CONTRIBUI DE MANEIRA 
SIGNIFICATIVA PARA 
O DESENVOLVIMENTO, 
NÃO SÓ DO DISTRITO 
FEDERAL, NÃO SÓ DO 
CENTRO-OESTE, MAS 
DE TODO O BRASIL.”

DR. ALEXANDRE ANDRÉ 
DOS SANTOS
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CONGRESSO BRASILEIRO DE 
VIDA SILVESTRE

O EVENTO É MARCADO POR 
GRANDES NOMES DO SETOR, 
PESQUISADORES E ESTUDANTES

O Congresso Brasileiro de Vida Silvestre 
nasceu com a ideia de realizar intera-
ções por meio de tecnologias disponí-
veis, com discussões sobre a vida silves-

tre, de forma compacta, propositiva e democrática. 
A proposta foi a de um evento técnico-científico que 
reuniusse a comunidade acadêmica, técnicos, inte-
grantes de organizações não governamentais que 
atuam ou têm interesse na temática da vida silvestre. 

Segundo a presidente do Congresso e docen-
te da UCB, Prof.ª Ma. Helga Wiederhecker, o tema 

principal das discussões foi “Espécie, Ecossistema 
e Sociedade”. “Cada vez mais a vida silvestre tem 
os seres humanos como vizinhos, e a nossa ação, 
como bons ou maus vizinhos, interfere nessa vida. 
Por isso, é importante a capacidade de dialogar, de 
sentar junto, conversar, ter a empatia, ver as do-
res dos outros para que juntos consigamos inovar. 
Então, o nosso congresso surge da necessidade de 
nos aproximarmos, para que possamos nos rea-
bastecer e manter o diálogo como o que nos apro-
xime e busque soluções e inovações”, ressaltou  
Wiederhecker 
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A Universidade Católica de Brasília sediou a 
abertura do Circuito Forensic Science Day 
Brasília, evento científico inédito na Amé-
rica Latina, que reúne peritos criminais de 

renome no cenário nacional e internacional proporcio-
nando a estudantes e profissionais de diferentes áreas 
um momento diferenciado de  desenvolvimento inte-
lectual e científico. O circuito, que contou com o apoio 
dos cursos de Farmácia, Biomedicina e da Escola de 
Saúde e Medicina, é composto por 6 etapas, que acon-

tecerão nas principais instituições de ensino superior 
do DF. Integra estudos técnico-científicos nas diversas 
áreas das Ciências Forenses, área que está em cons-
tante evolução, não somente tecnológica, mas tam-
bém pelo apelo social da investigação criminal.

O evento contou com a presença de aproxima-
damente 300 pessoas e teve além das palestras, ex-
posição de banners e lançamento de livro de perícia 
criminal, com seção de autógrafo 

PRIMEIRO ENCONTRO 
DO CIRCUITO FORENSIC 
SCIENCE DAY

O CIRCUITO FORENSIC SCIENCE DAY 
BRASÍLIA É UM EVENTO CIENTÍFICO 
INÉDITO NA AMÉRICA LATINA QUE 
REÚNE PERITOS CRIMINAIS DE 
RENOME NO CENÁRIO NACIONAL E 
INTERNACIONAL
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DIÁLOGO É TEMA 
DE SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL NA UCB

EVENTO ABORDOU PROJETO 
VINCULADO ÀS RELAÇÕES NA 
FAMÍLIA, AO DIÁLOGO INTER-
RELIGIOSO E À PEDAGOGIA DO 
DIÁLOGO NO ESPAÇO EDUCATIVO

A Universidade Católica de Brasília (UCB) reali-
zou, no Auditório do Bloco K, o “Simpósio In-
ternacional sobre o Diálogo Educacional: ca-
minhos e travessias”. O evento foi organizado 

por meio de parceria do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UCB com a Universidade de Ottawa (Canadá) 
e a Temple University (EUA).

O simpósio teve como objetivo abordar, por inter-
médio da vivência, da reflexão e da experiência, um projeto 
dialógico vinculado às relações na família, na igreja e na 
escola, focando no diálogo entre pais e filhos, no diálogo 
inter-religioso e na pedagogia do diálogo no espaço educa-

tivo. A diretora da Escola de Educação, Tecnologia e Comu-
nicação, Prof.ª Dr.ª Anelise Pereira Sihler, resumiu: “estamos 
aqui com o objetivo de conversar sobre o diálogo, momen-
to de importância acadêmica e social”.

O diretor de Pós-graduação, Identidade e Missão da 
UCB e assessor da Reitoria, Prof. Dr. Ir. Lúcio Gomes Dan-
tas, falou sobre o papel da universidade na construção do 
diálogo. “Pelo diálogo, estamos dispostos a estar ao encon-
tro de [algo, alguém]. O momento é propício para dialogar-
mos sobre ideias diferentes. A universidade é a guardiã de 
pensamentos diversos”, disse 

UNIVERSIDADE 
PROMOVE O PRÉ-
CONGRESSO DA ESCOLA 
DE SAÚDE E MEDICINA
O TEMA DOS DEBATES FOI 
“HUMANIZAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NA SAÚDE”
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2º SEMINÁRIO DE 
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 
E AUTOMUTILAÇÃO NA 
ESCOLA

O EVENTO FOI ORGANIZADO POR 
ESTUDANTES DO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO DA UCB E TEVE COMO 
OBJETIVO AJUDAR A IDENTIFICAR 
ESTUDANTES EM CONFLITO

“É importante levar o debate sobre suicídio e auto-
mutilação a estudantes, pois muitos jovens estão 
em situação de conflito e provavelmente o pai, 
a mãe e os amigos não sabem e só descobrirão 

quando for tarde demais”. Com esse relato, o prof. Elias 
Lacerda iniciou os debates do 2º Seminário de Prevenção 
ao Suicídio e Automutilação na Escola, que aconteceu na 
Universidade Católica de Brasília.

O seminário foi organizado por estudantes do Pro-
grama de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, 
tendo como base o Manual de Prevenção do Suicídio 
para Professores e Educadores da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e a cartilha “Falando sobre Vida Preven-
ção ao Suicídio”, do Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios (MPDFT).

A programação contou com a defesa da disser-
tação “Possibilidades de Superação ao Suicídio entre Es-
tudantes do Ensino Fundamental”, escrita pelo professor 
Elias Lacerda; depoimentos de estudantes que desen-
volvem trabalhos de conscientização das doenças nas 
escolas públicas onde estudam e o momento cultural 
promovido pelo Grupo Teatral GEDS (Grupo de Enfrenta-
mento à Depressão e ao Suicídio), com o Jogral – Mesmo 
Quando Dói 

Quando se fala em tecnologia, uma per-
gunta que surge frequentemente é se 
a inteligência artificial irá substituir o 
trabalho humano, já que os robôs são 

muito mais eficientes que os humanos em algumas 
tarefas. Pensando nisso, o Pré-Congresso da Escola 
de Saúde e Medicina debateu e reuniu um público de 
mais de mil inscritos. O tema central das discussões 
foi “Humanização, ciência e tecnologia na saúde” e o 
evento recebeu mais 500 trabalhos para apreciação.

O evento principal da abertura contou com 

a palestra “Olhos nos olhos. Uma outra prática é 
possível”, da médica e cantora Júlia Rocha, que res-
saltou o fato de a empatia ser preponderante para 
a boa condução dos trabalhos do profissional de 
saúde. Além da palestra, houve, na Praça de Con-
vivência, próxima ao auditório, a apresentação de 
trabalhos das áreas temáticas: Medicina, Psicologia, 
Odontologia, Nutrição, Farmácia, Gerontologia, Bio-
medicina  , Fisioterapia, Enfermagem, Biotecnologia, 
Veterinária, Educação Física, do curso técnico em 
Enfermagem e dos Programas de Pós-Graduação da 
área da saúde 



26 Revista UCB 360 • Dezembro 2019

Coordenadores de Programas de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu (mestrado e douto-
rado) da Área 21 da Capes (Educação Fí-
sica, Fisioterapia e Terapia Ocupacional) 

de todo o Brasil participaram, no Auditório do Bloco 
M da Universidade Católica de Brasília (UCB), do Fó-
rum Nacional de Pós-Graduação da Área 21 da Capes.

O Fórum debateu melhorias nos programas de 
pós-graduação e propostas da Capes para a segun-
da metade do quadriênio, que se encerra em 2022. 
Representando o reitor da Católica, a diretora da Es-

cola de Saúde e Medicina da UCB, Prof.ª Ma.Cristine  
Savi Fontanive, agradeceu aos presentes e destacou 
a importância de a Universidade sediar o Fórum.

A coordenadora local do Fórum e do Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação Física da UCB, 
Prof.ª Dr.ª. Gislane Ferreira de Melo, falou sobre a im-
portância do evento. “Para um curso subir de nota, 
precisa cumprir uma série de requisitos. E este é o 
momento para discutirmos como isso irá ocorrer. É o 
momento mais importante da área”, resumiu 

A doença celíaca é uma doença autoimune 
crônica do intestino delgado, causada por 
uma reação ao glúten em pessoas com 
predisposição genética. Para jogar luz so-

bre o tema, o curso de Nutrição promoveu, em con-
junto com a Associação dos Celíacos de Brasília (ACE-
LBRA/DF), o 1º Simpósio de Doença Celíaca do Distrito 
Federal. O evento contou com a presença de diversos 
especialistas na área, além de professores e estudan-
tes da Universidade.

Segundo a diretora da Escola de Saúde e Medi-
cina da UCB, Prof.ª Ma. Cristine Savi Fontanive, a Uni-

versidade Católica se preocupa com o tema e destaca 
os estudos produzidos sobre a doença. “Trabalhamos 
muito com esse tema que considero tão importante na 
vida das pessoas. Como nutricionista, sei bem como 
cuidamos da alimentação das pessoas para que elas 
possam ter qualidade de vida”, disse.

A prof.ª Cristine ainda agradeceu a participação 
dos estudantes e qualificou o Simpósio como mais um 
passo para a qualificação de excelência dos estudantes 
da UCB. “Um grande evento como este acontecendo 
dentro da nossa Universidade é um grande passo para 
a formação dos nossos estudantes” 

CATÓLICA RECEBE FÓRUM 
NACIONAL DA CAPES

EVENTO REUNIU COORDENADORES 
DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU DA EDUCAÇÃO FÍSICA, 
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

1º SIMPÓSIO DE DOENÇA 
CELÍACA DO DISTRITO 
FEDERAL

DIVERSAS AUTORIDADES NO 
TEMA ESTIVERAM PRESENTES NA 
UNIVERSIDADE PARA DEBATER AS 
QUESTÕES RELACIONADAS COM A 
DOENÇA



No ano de comemoração dos 45 anos da 
Universidade Católica de Brasília, Mag-
nífico Reitor, Prof. Dr. Ir. Jardelino Me-
negat, determinou a criação de uma 

comissão que organizasse a programação comemo-
rativa dos 45 anos da UCB. A comissão foi composta 
por 8 membros de diversas áreas da Universidade 
(docentes, administrativos e estudantes) e foi coor-
denada pelo Diretor de Pós-Graduação, Identidade e 
Missão e assessor da Reitoria Prof. Dr. Ir. Lúcio Go-

mes Dantas. Estão na foto (esquerda para a direita): 
Prof. Me. Júlio César Lindemann, pró-reitor de Ad-
ministração; Prof.ª Dr.ª Simoni Campos Dias; Prof. Dr. 
Ir. Lúcio Gomes Dantas, assessor da Reitoria; Prof.ª 
Ma. Cristine Savi Fontanive, diretora da Escola de 
Saúde e Medicina; Alexandre Sousa Alcântara, ana-
lista de Cerimonial e Eventos; Leila Barros, gerente 
do Sistema de Bibliotecas; e o Prof. Dr. Paulo Henri-
que Guimarães, coordenador-geral de Documenta-
ção e Registro 

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UCB 
promoveu, para os estudantes do curso 
de Direito, uma semana de palestras com 
diversas autoridades do mundo jurídico. 

Tratou-se da Semana da Prática Jurídica, que mobilizou 
a Direção do curso, professores e estudantes.

A abertura da Semana foi realizada pelo pro-
fessor Francisco Fontenele Carvalho, que ressaltou o 
grande interesse dos estudantes em participar. “Nós 
estamos trazendo grades palestrantes do mundo jurí-
dico para vocês”, ressaltou.

O palestrante da noite de abertura da Semana 
da Prática Jurídica foi o advogado Juliano Costa Cou-
to, ex-presidente da seccional distrital da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-DF). Ele defendeu a impor-
tância da realização do Exame de Ordem para a boa 
prática da advocacia. “O Exame da Ordem tem sido um 
filtro mínimo necessário para que esse controle seja 
exercido, mas há inclusive um movimento, com o qual 
simpatizo, para que haja maior rigor no exame para a 
salvaguarda da dignidade da advocacia. O Exame de 
Ordem não pode e nem deve acabar”, destacou Juliano 
Costa Couto 

COMISSÃO ORGANIZADORA FOI 
RESPONSÁVEL POR CELEBRAÇÕES 
NESTES 45 ANOS DE UCB

ESTUDANTES DE DIREITO 
PARTICIPAM DA PRIMEIRA 
SEMANA DA PRÁTICA JURÍDICA

REITORIA CRIOU UMA COMISSÃO 
ESPECIAL PARA TRATAR DE 
ASSUNTOS RELACIONADOS AOS 
45 ANOS DA UNIVERSIDADE

EVENTO INICIOU NESTA 
SEGUNDA-FEIRA COM A 
PALESTRA DO EX-PRESIDENTE 
DA OAB-DF, JULIANO COSTA 
COUTO
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