Boletim semanal de divulgação interna da Universidade Católica de Brasília – Ano III - Nº90 – 22 a 28 de junho de 2012.

>> Programe-se
Dia 22/06 – Ciclo de Seminários da Biotecnologia
Dia 22/06 – Último dia da Exposição “Ler para respirar”
Dia 28/06 – Cátedra promove palestra “Perspectivas da Gestão Educacional Hoje”
Dia 30/06 – Professoras lançam livro sobre o Direito da Mulher

>> Fique por Dentro
- Seminário abordou os aspectos jurídicos e econômicos da Biotecnologia
- UCB no pódio do Futebol de 5
- Atleta da UCB vence regional de Kung-Fu

>> Oportunidades
- UCB lança Edital de Pesquisa 2013
- Alfabetização Cidadã abre inscrições para três cursos dia 12/07

>> Reflexão Pastoral
- A Boa Nova em Nossas Vidas

>> Imagem Destaque
- Handebol da UCB é destaque nacional

________________________________________________________________________

>> Programe-se
22/06 - Ciclo de Seminários de Biotecnologia
Nesta sexta-feira, 22 de junho de 2012, dando prosseguimento ao Ciclo de Seminários do Programa de
Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Ciências Genômicas e Biotecnologia da UCB, teremos a apresentação
intitulada: “Utilização de estratégia metagenômica para gerar insumos para a indústria de
bicombustíveis”, a ser proferida pela Dra. Betânia Ferraz Quirino – Professora e Pesquisadora do
Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Ciências Genômicas e Biotecnologia da UCB.
O seminário será realizado a partir das 16h, na sala B-107/108 – Campus Asa Norte da Universidade
Católica de Brasília (SGAN 916).
22/06 – Último dia da Exposição “Ler para respirar”
A Biblioteca e o curso de Comunicação Social da UCB convidam para a exposição "Ler para Respirar",
organizada pela professora Nádia Gadelha, juntamente com os estudantes de Design para Publicidade e
Jornalismo, do 2º semestre. O intuito é mostrar de forma criativa e divertida, o valor da leitura, com a
produção de peças que são releituras de capas de livros e obras famosas.
Visitação: De 05 a 22 de Junho
Horário: 7h10 às 22h40
Local: Espaço Cultural da Biblioteca Central (campus Taguatinga)

Dia 28/06 – Cátedra promove palestra “Perspectivas da Gestão Educacional Hoje”

Em seguimento ao convênio firmado entre a Universidade Católica de Brasília e a Universidade do
Minho, em Portugal, o renomado Professor Catedrático Carlos Estêvão, coordenador do Núcleo de
Educação em Direitos Humanos do Instituto de Educação, promoverá o debate “PERSPECTIVAS DA
GESTÃO EDUCACIONAL HOJE”. O evento será dia 28 de junho, a partir das 15h, na sala B104, no campus
Asa Norte da UCB (SGAN 916).
Carlos Estêvão discutirá com a equipe da Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade da UCB,
o plano conjunto de atividades a serem desenvolvidas com o Núcleo de Educação em Direitos Humanos,
integrando uma rede mais ampla, da qual já participam formal ou informalmente vários parceiros.
Incentivamos todos a não perderem esta valiosa oportunidade de construir e reforçar pontes
intelectuais, assim encerrando o semestre letivo.

Dia 30/06 – Professoras lançam livro sobre o Direito da Mulher
O 5º volume da série “O Direito Achado na Rua – Introdução Crítica ao Direito das Mulheres” será
lançado no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (NPJ/UnB) no
próximo dia 30 de junho, das 9 às 12 horas. As professoras da Universidade Católica de Brasília Flávia
Timm, do curso de Psicologia, Judith Cavalcanti, do curso de Direito, e Karina Figueiredo, do curso de
Serviço Social, fazem parte dos mais de 60 escritores que debatem o tema na publicação.
O lançamento do livro será público, visando ampliar as reflexões acerca do tema. O NPJ/UnB, local do
evento, se encontra na Ceilândia, em frente à estação de metrô “Ceilândia Centro”. O livro também
pode ser encontrado na internet e o arquivo já está disponível no link a seguir:
http://www.odireitoachadonarua.blogspot.com.br/p/publicacoes.html

>> Fique por Dentro

- Seminário abordou os aspectos jurídicos e econômicos da Biotecnologia
Os aspectos econômicos e jurídicos da Inovação em Biotecnologia foram abordados em um seminário
realizado nesta quinta (21/06), no auditório do campus Asa Norte da Universidade Católica de Brasília
(UCB). O evento foi realizado pelos programas de pós-graduação em Economia, Biotecnologia e Direito e
contou com personalidades nacionais e mundiais na questão.
Participaram da abertura o reitor da UCB, Prof. Cícero Gontijo, o pró-reitor de pós-graduação e
pesquisa, Prof. Ruy Caldas, a Profª Maria Sueli Felipe, do Comitê de Biotecnologia da Capes, e o Prof.
Gilson Geraldino Jr, coordenador do Seminário. O reitor deu as boas vindas aos presentes afirmando
que o tema do evento é atual e que faz parte de sua vida há mais de 30 anos, quando fez o Doutorado
na área. “Inovação é uma invenção aplicada ao setor industrial”, afirmou. Ruy destacou que Brasília é a
cidade que tem um dos maiores potenciais em biotecnologia no Brasil e Maria Sueli também se mostrou
otimista quanto ao crescimento do setor. “O país investe 1,25% do seu PIB em Ciência e Tecnologia e
ainda é preciso investir mais. Nesse sentido, a parceria entre Universidades, empresas e o governo é
fundamental!”, disse a pesquisadora.
O pesquisador Daren Natale, do Instituto de Pesquisa em Proteína da Universidade de Georgetown
(EUA), foi o primeiro palestrante do dia e falou sobre os últimos avanços em biotecnologia. Ele destacou
a progressão do sequenciamento de DNA nos últimos 30 anos. “Em 2008 já era possível sequenciar 10
bilhões de núcleo de base por dia, hoje já se faz o sequenciamento de 1 terabase por dia, por máquina”,
explica. Segundo ele, os custos no processo também diminuíram consideravelmente. “Em 2001, eram
necessários 100 mil dólares para sequenciar um genoma, em 2008 já custava 10 mil dólares e vamos
chegar a mil em breve”. Com esse baixo valor, Daren acredita que em um futuro próximo será possível
que cada pessoa tenha o seu DNA sequenciado, o que possibilitará várias ações como a fabricação de
remédios personalizados e a criação de uma base de dados para pesquisa.
Em seguida, o cientista Marc Mundler, do Departamento de Economia da Universidade da Califórnia em
San Diego (EUA), falou sobre a Globalização e Mercado de Trabalho na área de Biotecnologia. A tarde foi
a vez dos pesquisadores nacionais comentarem sobre o assunto: Pedro Almeida (BNDES) fala sobre
“Inovação e Biotecnologia no Brasil”, José Maria da Silveira (Unicamp) trata de “Biotecnologia,
bioenergia e agricultura”, Fernanda Negri (MCTI) abordará “ A visão do Ministério sobre Inovação e
Tecnologia” e Adriana Diaféria (Farmabrasil) sobre “Direito e Biotecnologia”.
- UCB no pódio do Futebol de 5
O estudante de Direito e atleta da UCB Alexandre Modesto integra a equipe de Futebol de 5 que
conquistou o 3º lugar no Campeonato Regional – Etapa Centro-Norte, realizado na cidade de Bela Vista
(GO), de 31 de maio a 03 de junho de 2012. O atacante foi o responsável pelo gol da classificação da
equipe, que compete na categoria B1 e B2 (grau de cegueira 100%).
Alexandre nasceu com glaucoma e perdeu a visão total com 6 anos de idade, mas a limitação não o
impediu de estudar e lutar pelos seus objetivos. Ele treina 12 horas por semana com a equipe de futebol
para deficientes visuais no Centro de Treinamento de Educação Especial (CETEFE) e cursa o 3º semestre
do curso de Direito.
Com o pódio no último Campeonato Regional, a equipe vai disputar a série B da Copa Brasil de Futebol
de 5, que acontecerá no próximo mês de outubro em Vila Velha (ES). “Meu objetivo é ficar entre as duas
primeiras colocações para poder competir pela série A”, afirmou Alexandre.
- Atleta da UCB vence regional de Kung-Fu
No dia 09/06 (sábado), o atleta da Universidade Católica de Brasília, Caio Elil, competiu a nível regional
na 2º Etapa Brasiliense de Kunf-fu e conquistou o primeiro lugar na modalidade de Boxe Chinês mais

conhecida como Sanda. A competição aconteceu no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).
Caio, além de vencedor, foi destaque por sua bela luta e golpes executados. Na primeira etapa, Caio
teve duas lutas vencendo todos os rounds, já na última fase ele executou três lutas, vencendo o último
campeão de Brasília em MMA, Diego Daniel, encerrando assim a competição. A próxima luta de Caio
será o Campeonato Brasileiro, que se realizará em Fortaleza no próximo mês de setembro.
>> Oportunidades
- UCB lança Edital de Pesquisa 2013
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Católica de Brasília lançou, no último dia
18 de junho, o seu Edital de Pesquisa de 2013. As novas diretrizes determinam que as atividades de
pesquisa sejam pautadas em dois pilares: pesquisa acadêmica e inovação.
O edital selecionará projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, a serem iniciados em
2013, com um valor de apoio para custeio de até R$30 mil. Para acessar o documento, é necessário
entrar na Plataforma de Apoio à Gestão Estratégica (PAGE-UCB), no endereço http://page.ucb.br/App/,
e efetuar o cadastro.
Confira o cronograma:
>> Lançamento do Edital: 18 de junho de 2012
>> Encerramento do Edital: 06 de agosto de 2012
>> Enquadramento das propostas: até 17 de agosto de 2012
>> Avaliação pelos ad hoc’s: até 21 de setembro de 2012
>> Avaliação pelos Relatores do CAP: até 28 de setembro de 2012
>> Reunião do CAP para Avaliação das propostas: de 01 a 05 de outubro de 2012
>> Apreciação pela Câmara de Pesquisa: 18 de outubro
>> Homologação pelo CONSEPE: Reunião de 30 de outubro
>> Resultados Finais: até 14 de novembro de 2012
>> Início da Execução dos Projetos: Fevereiro de 2013
Mais informações: (61) 3448-7240 ou precott@ucb.br

- Alfabetização Cidadã abre inscrições para três cursos dia 12/07
O projeto de extensão Alfabetização cidadã da Universidade Católica de Brasília abre, dia 12 de julho, as
inscrições para os cursos de Alfabetização de Jovens e Adultos, Inclusão Digital e Montagem e
Configurações de Computadores. Os interessados devem possuir idade superior a 18 anos e renda per
capita de até R$400,00 para participar do projeto. Para se inscrever é necessário ir ao campus da UCB,
até o dia 31/07, em Taguatinga, no Bloco L, sala 19.
Os cursos de Inclusão Digital e Montagem e Configuração de Computadores acontecerão na própria
Universidade, nos turnos vespertino e matutino, possuindo 4 meses de duração o primeiro e 6 meses o
segundo. Para o curso de Alfabetização de Jovens e Adultos, haverá turmas em Ceilândia, São Sebastião,
Areal, Samambaia, Recanto das Emas e na própria UCB, com duração de 6 meses. São necessários
comprovantes de renda e residência, além de cópia do CPF e RG para concorrer às vagas. A seleção será
feita conforme os critérios e por ordem de inscrição. O curso Montagem e Configurações de
Computadores disponibiliza 60 vagas.
O Alfabetização Cidadã é um projeto filantrópico que atende pessoas não alfabetizadas ou sem qualquer

qualificação no âmbito digital, que se encontram distantes da vida acadêmica e sem incentivo social
para iniciar ou dar continuidade aos estudos. O trabalho atinge comunidades carentes do Distrito
Federal e hoje atende 400 beneficiados que vivem ao redor da Universidade.
Mais informações: (61) 3356-9162 ou alfabetizacaocidada@gmail.com .

>> Reflexão Pastoral
Evangelho de Lc. 57, 66-80

A Boa Nova em Nossas Vidas
Pe. Tininho
Queridos irmãos e queridas irmãs. Celebramos neste domingo a solenidade de São João batista.
O maior homem nascido de uma mulher nos diz Jesus, tamanha importância de sua vida para cada um
de nós. Ele foi aquele que teve o privilégio de batizar Jesus e o apresentar às pessoas como o Cordeiro
de Deus.
O evangelho inicia dizendo que chegara o tempo de Isabel dar à luz. Todos se alegraram, pois
ela era idosa e por isso parecia impossível realizar o desejo de todas as mulheres que é a maternidade.
Ao conceder este dom a ela, Deus nos mostra que para Ele nada é impossível, pois varias mulheres
estéreis do antigo testamento deram à luz para demonstrar que Deus as tornou fecundas, pois Ele é o
Deus da vida. Onde as pessoas se abrem à sua Palavra tornam-se geradoras de vida. Onde parece
imperar a morte, Ele faz a vida acontecer.
João ao nascer, há uma dificuldade em escolher o seu nome. Muitos queriam que ele recebesse
o nome do seu pai, Zacarias. Mas Isabel apresentou o nome como de João, esse mesmo nome tinha sido
revelado a Zacarias pelo anjo. Zacarias confirma e escreve o nome João em uma tabuinha, pois durante
o período da gravidez de Isabel ele se manteve mudo por não ter acreditado na promessa de Deus de
que Isabel se tornaria mãe.
Em nossas vidas precisamos estar sempre atentos aos sinais de Deus, pois ele nos abre os olhos
e a mente para que possamos anuncia-lo em nossas vidas.
O nome escolhido significa a essência da missão que está reservada à criança. João quer dizer
Deus tem misericórdia. Misericórdia com o casal que já era velho e tornou-se fecundo. Misericórdia com
a humanidade, pois enviará Jesus para salvar todas as pessoas. Todos que vivem na escuridão um dia
irão contemplar uma grande luz, que é o Salvador. E essa luz, será apresentada às pessoas por meio de
João que batizará o Mestre e o apontará para as pessoas como a realização da promessa que Deus fez a
todos por meio dos profetas.
Pelo batismo conferido, João encaminha as pessoas para o projeto Salifico do Pai na pessoa de
seu querido Filho. Podemos dizer que em João Batista iniciou o Reino de Deus anunciado por Jesus em
nosso meio.
João foi testemunha da misericórdia de Deus para com o seu povo convidando as pessoas a se
converterem a fim de que Deus pudesse agir com misericórdia. Mas a misericórdia que ele anunciou não

o atingiu, pois Herodes Antipas, temendo o seu poder agregador em que as pessoas ficavam encantadas
com suas ações, mandou decapita-lo. Com isso, Herodes achava que pudesse interromper o projeto de
Deus.
Os poderosos se utilizam de todos os métodos para impedir aqueles e aquelas que se colocam a
serviço da vida. Mas as palavras e ações de João batista apontavam para aquele que também seria
sacrificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Com isso, destruiu todos os poderes desse mundo
representado pela morte.
O velho Zacarias, a exemplo de Maria que entoou um hino de louvor, também na sua alegria,
canta ao Deus da vida em agradecimento Àquele que nunca abandona seu povo. E que quando abrimos
nosso coração Ele faz grandes maravilhas em nosso favor.
Zacarias profetiza: “E tu, menino, serás chamado profeta do altíssimo; pois ira à frente do
Senhor, para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da Salvação, pela
remissão de seus pecados.”
Queridos irmãos e queridas irmãs, os caminhos do Senhor devem ser abertos por todos nós,
quais outros “Joões Batistas” que nascem para anunciar a vida nova. Para que isso se concretize, só nos
resta a constante conversão, o rompimento com o erro, de modo que possamos renascer e aderir o
projeto de Jesus.
Celebremos com alegria a solenidade de São João Batista sendo profetas destemidos
anunciando e vivenciando a Palavra de misericórdia e de libertação de Deus para as pessoas,
especialmente as mais fracas de nossa sociedade.

Rezemos então: Mestre, que Tua Palavra nos mostre o caminho a seguir para que possamos construir o
Teu Reino e leve as pessoas a vivenciarem seu amor e sua misericórdia. E que o exemplo de São João
Batista nos leve cada vez mais e destemidamente a anunciar Tua Palavra que é vida e abundância para
todos e todas. Amém!

>> Imagem Destaque

>> UCB destaque no Handebol: O primeiro semestre de 2012 termina com as equipes da Universidade
Católica de Brasília destaques regional e nacional no handebol. Somente neste ano, as modalidades
juvenil e universitária subiram ao pódio em nove competições, sendo campeãs e vice-campeãs quatro
vezes.

