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 Justificativa.

O governo e animação de uma instituição de educação superior é, em nossos dias, um 
grande desafio, devido tanto às alterações nos contextos sociais, políticos, culturais em 
que é exercido, quanto à crescente complexidade institucional a que chegaram os 
sistemas de educação superior, como também pela necessidade de garantir uma identida-
de específica para eles.

Por outro lado, tanto a Igreja como a Congregação Salesiana têm oferecido um riquíssimo 
magistério que contribui para a renovação da prática educativa e pastoral do mundo 
universitário salesiano. Entretanto, faz falta uma reflexão sobre esses modelos educati-
vo-pastorais nos novos cenários históricos e nos específicos contextos locais de atuação. 
Essa tarefa requer novas lideranças com horizontes amplos, com identidade e compro-
misso ético.

As IUS são instituições com uma trajetória muito recente no concerto da educação 
superior. Entre elas a tradição universitária salesiana está sendo apenas gerada. Nesse 
processo torna-se prioritário desenvolver um tipo de liderança concorde com a identidade 
e missão que se busca imprimir nessas instituições e em diálogo com o contexto.

Nas décadas de caminho comum como IUS, estas, como se pode apreciar nos diversos 
documentos sobre Políticas, priorizaram a formação das pessoas como eixo fundamental 
na gestão das instituições. Como resultado disso, as IUS contam com múltiplas experiên-
cias de formação inicial e permanente de docentes, administrativos e pessoal de apoio. 
Contudo, é uma tarefa pendente responder à demanda de formação de altos diretivos para 
nossas instituições.

Atualmente, a direção das IUS está sob a responsabilidade de equipes de Salesianos e 
leigos que realizam funções de animação e governo, graças à elevada preparação acadê-
mica e profissional, ao vínculo com o carisma salesiano e à sua trajetória institucional. No 
entanto, falta criar espaços adequados para pensar a abordar juntos a responsabilidade de 
gerir instituições de educação superior com identidade e missão de clara inspiração 
católica e timbre salesiano. O Programa Comum 5 das IUS assinalou justamente a neces-
sidade de “Favorecer a inserção dos novos diretivos das IUS, Salesianos e leigos, median-
te adequados processos de formação” (Programa Comum 5, estratégia 3).

A estratégia que apresentamos aqui, pedida pelos participantes das últimas Assembleias 
das IUS, constante nos Programas Comuns 4 e 5 (2012-2016 e 2016-2021), quer oferecer 
um espaço formativo para os que são chamados a exercer funções de direção nas 
instituições salesianas de educação superior.
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Objetivos.-

Geral:

Garantir em cada Instituição uma presença salesiana significativa, quantitativa e quali-
tativa, formada por religiosos e leigos capazes de orientar e animar o projeto em nível 
cultural, científico e educativo-pastoral (Política 1,2).

Objetivos específicos:

1.   Oferecer uma perspectiva global sobre as oportunidades e desafios que o atual 
contexto de educação superior projeta para as IUS.

2.     Propor conhecimentos, critérios e instrumentos básicos que permitam liderar e gerir 
instituições de educação superior com identidade católica e salesiana.

3.   Fortalecer as relações de cooperação como rede IUS a partir do intercâmbio de 
experiências de liderança e gestão dos diretivos das Instituições Salesianas de 
Educação Superior.

3. Conteúdo do curso
O curso tem em vista que os diretivos possam contar com conceitos básicos, instrumentos 
e experiências que contribuam na sua formação para a liderança e a gestão de instituições 
de educação superior com identidade católica e salesiana.

O curso está organizado em dois Módulos oferecidos em anos diferentes. O Módulo I é 
orientado à compreensão e reflexão da natureza e organização de uma instituição de 
educação superior. Enquanto o Módulo II dá ênfase à liderança e gestão da identidade 
católica e salesiana de uma instituição de educação superior.

Os dois módulos procuram contribuir para o desenvolvimento de algumas competências 
básicas que foram identificadas pelas IUS no documento denominado “Perfil de compe-
tências do Diretivo IUS (2012)”.
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Módulo 1:

Liderança e gestão de instituições de educação superior

Contexto global e educação 
superior.

- Mudanças e desafios socioculturais para a 
ação educativa no âmbito da educação 
superior.

- Sociedade do conhecimento e universidade.

 (O que significa ser 
universidade no contexto 

atual?)

Modelos institucionais de 
educação superior 

- Tendências globais na educação superior. 
Modelos de governança e gestão da 
educação superior. 

- A comunidade universitária como protago-
nista.

.
 (Que modelos de universi-

dade podemos identificar 
no contexto atual?)

Horizonte ético da gestão de 
uma instituição de educação 

superior

- Valores, integridade, transparência, 
prestação de contas, responsabilidade 
social, sustentabilidade social-financeira-am-
biental.

(A partir de que valores se 
organiza e governa uma 
instituição de educação 

superior?)

Funções-chave 
na gestão do conhecimento 

da universidade 

- Gestão das funções universitárias de 
docência, pesquisa e extensão: integralida-
de, articulação e opções institucionais.

(O que significa liderar e 
gerir as funções de uma 
instituição de educação 

superior?)
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A missão evangelizadora da 
educação superior católica e 

salesiana.

- A reflexão e os processos históricos relati-
vos à universidade. 

- O processo histórico da presença salesiana 

(O que significa ser 
universidade católica e 

salesiana hoje?)

- A centralidade dos valores do Evangelho 
para a existência e desenvolvimento da 
Instituição.

- Magistério Eclesial e Educação Superior.
- Doutrina Social da Igreja como princípio 

orientador da missão institucional.
- Contribuição dos diversos carismas à 

educação superior.

(Como o Magistério da 
Igreja e o carisma 

impregnam a cultura de 
uma instituição de 

educação superior?)

Inspiração cristã, Magistério 
e carismas na educação 

superior. 

Processos estratégicos e 
ferramentas na gestão 

universitária.

- Importância e incidência de marcos regulado-
res e legislação universitária na gestão 
universitária.

- Planejamento estratégico (Projeto Institucio-
nal).

- Gestão dos recursos humanos (Plano de 
Formação do Pessoal).

- Gestão administrativo-financeira (Orçamento).
- Gestão da comunicação institucional, redes, 

relacionamento interinstitucional e tecnologia.
- Gestão da qualidade, avaliação.

(Que processos e ferra-
mentas garantem uma 
gestão eficiente numa 

instituição de educação 
superior?)

Habilidades e compe-
tências pessoais de um 

diretivo universitário.

- Competências de comunicação interpessoais e 
institucionais.

- Processo de tomada de decisões.

(Como se integra na 
pessoa do diretivo a 
responsabilidade da 

gestão universitária?)

Módulo II:
 Liderança e gestão da identidade católica e salesiana na educação 

superior
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-  Missão, Visão, Objetivos, Valores: coerência 
com os elementos identitários. 

-  Corpus normativo.
- Estrutura organizativa interna e vinculação 

inspetorial institucional e jurídica.
- Avaliação e impacto da identidade.

(Como explicitar no Projeto 
Institucional os componen-
tes da identidade católica e 

salesiana?)

Identidade católica e salesia-
na no Projeto Institucional 

.

A comunidade acadêmica 
como sujeito da missão 

salesiana.

- Comunidade acadêmica dinâmica em relação e 
diálogo com o contexto.  

- O protagonismo juvenil universitário (centralida-
de  dos jovens, o associacionismo).

- A opção preferencial pelos jovens pobres e 
setores populares: critérios e opções operati-
vas. 

- Formação, promoção e compromisso dos 
professores e administrativos com a identidade 
católica e salesiana da instituição (experiências 
de formação em identidade, presença de 
pessoal crente e não crente …).

(Como explicitar na comu-
nidade universitária os 

componentes da identidade 
católica e salesiana?)  

O Modelo Educativo-Pastoral - O Sistema Preventivo Salesiano, o Modelo 
Educativo e o currículo. 

- As disciplinas de conteúdo teológico, antropoló-
gico e ético e sua relação com a identidade e 
missão católica das IUS. 

- O Modelo de Pastoral nas IUS e listagem dos 
diretivos.

(Como explicitar no Modelo 
Educativo-Pastoral os 

componentes da identidade 
católica e salesiana?)

LLiderança salesiana 
universitária.

.

- Dom Bosco e a liderança inspirada num estilo 
de relações.

- Animação e governo na tradição salesiana.
- Criação de ambientes educativos (ecossiste-

ma).
- Gestão da rede IUS e universidades católicas.
- Perfil de um diretivo em perspectiva formativa.

(Como liderar a identidade 
salesiana de uma 

instituição de educação 
superior?)
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 1. Metodologia.-

Formativo-experiencial. 

O curso procura oferecer elementos que permitam aos participantes aprofundar, compreen-
der, refletir e assumir o papel de liderança e gestão de instituições de educação superior com 
uma identidade e missão salesiana definidas.

Por outro lado, o curso quer ser, ao mesmo tempo, um espaço de conhecimento recíproco, 
encontro e diálogo a partir das experiências pessoais de liderança e gestão.

Coerente com o espírito salesiano, propõem-se viver o curso num ambiente de família e de 
celebração da fé.

Por isso, a dinâmica metodológica do curso compreende alguns momentos: conceituação, 
reflexão em grupo, orientações operativas chaves e tempos de celebração e gratuidade. Isso 
supõe conferências de orientação, estudo de casos, apresentação de boas práticas, análise de 
modelos, reflexão sobre experiências, etc.

2. Destinatários..-

Pessoas com cargos de alta direção e responsabilidade já nomeadas ou que começaram a 
exercer recentemente como reitores, vice-reitores, pró-reitores. O curso foi organizado para 
Salesianos e/ou leigos com responsabilidades de governo, liderança e representatividade de 
uma instituição de educação superior. Por isso, em nível de gestão deve ir além de um setor 
ou departamento específicos.

3. Organización.-

a. Estrutura do curso:

O curso está organizado em quatro momentos;

- Preparação prévia ao primeiro Módulo: leituras preparatórias
- Módulo I: Cinco dias de encontro presencial.
- Preparação prévia ao segundo Módulo: leituras preparatórias.
- Módulo II: Cinco dias de encontro presencial.
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b. Coordenação geral:

-   Direção Geral: Coordenador Geral IUS – Dicastério para a Pastoral Juvenil
-   Direção Acadêmica do Programa: P. Marcelo Farfán (IUS), Dr. Ronaldo Zacharias, Dr. 

Mario Olmos (UDB), Dr. Jeferson Pistori (UCDB) e Dr. Pablo Farfán (UPS).
-   Coordenação local Campo Grande – UCDB: Dr. Jeferson Pistori e equipe local.
-   Coordenação local Quito – UPS: Dr. Pablo Farfán e equipe local

c         Datas/Locais:

d.  Custos

Inclui: curso, materiais, alojamento, alimentação, serviços vários.

Primeiro Módulo:    1600 dólares.
Segundo Módulo: 1600 dólares.   

e. Processos de seleção e inscrição:

-   Preencher a ficha de inscrição com dados pessoais e assinatura de aprovação do 
Inspetor ou Reitor

-   Avaliação e aprovação da Coordenação Geral das IUS
-   Envio dos dados para inscrição feito pela Universidade patrocinadora
-   Depósito do custo do curso na conta corrente indicada

f.  Línguas do curso

Espanhol e português

g.  Certificado

A UCDB e a UPS emitirão em conjunto, ao final de cada Módulo, um certificado 
acadêmico de 60 horas de estudo.

Módulo I.    
Data :      24-28 de setembro de 2018.  
Locais :  Universidade Católica Dom 

Bosco – Campo Grande 
–Brasil.

Módulo II.   
Data:       23-27 de setembro de 2019. 
Locais:  Universidade Politécnica 

Salesiana  - Quito - Equador.
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