
 

Instituições Salesianas de Educação Superior (IUS) 
PROGRAMA COMUM 6 (2022-2026) 

 
Ojetivos  Processos Intervenções 

1.Promover a aplicação das Políticas 2022-2026. 1.1.Assegurando a elaboração das Políticas  
2022-26 e o funcionamento das estruturas de 
coordenação e animação a nível global e 
continental / regional. 
 

1.1.1. Preparar com a Assembleia Geral 
as Políticas para o período de 2022-
2026. 
1.1.2. Organizar / ou acompanhar os 
vários encontros, conferências e 
assembleias das IUS. 
1.1.3. Acompanhar a aplicação dos 
programas comuns a nível  global e 
continental / regional.  
1.1.4. Planificar visitas de animação nas 
diversas IUS, em particular nas que 
apresentam maiores desafios. 

 
1.2. Consolidando a formação e o 
acompanhamento dos salesianos e dos leigos 
como expressão concreta da corresponsabilidade 
na missão salesiana na educação superior. 

1.2.1.Continuar a escola de formação 
para dirigentes salesianos e leigos. 
1.2.2.Acompanhar em particular os 
salesianos e os leigos de recente 
nomeação como dirigentes. 

2.Consolidar ientações para a 
pastoral nas  vocacional, 
de modo a garantir os processos educativo-
evangelizadores nos diversos contextos de ação da 
educação superior salesiana. 

2.1. Aprofundando a pastoral como dimensão 
transversal da educação superior salesiana. 
  

2.1.1.Garantir a constituição de uma 
equipa de animação pastoral em cada 
IUS. 
 2.1.2. Motivar a preparação do Plano 
Pastoral em cada uma das IUS. 
2.1.3.Acompanhar as propostas de 
formação continental e regional na 
pastoral universitária.  

 
2.2. Encorajando a reflexão sobre a dimensão 2.2.1. Garantir a apresentação do tema 



vocacional nos processos educativo-pastorais da 
educação superior salesiana.  

vocacional nos vários encontros 
continentais e regionais. 
2.2.2. Oferecer reflexões e recursos sobre 
o tema vocacional na pastoral 
unviversitária. 

3. Reforçar a opção pelos jovens mais pobres no 
contexto da educação superior salesiana.  

3.1. Promovendo uma reflexão e decisões sobre a 
opção pelos pobres como uma escolha 
transversal, que envolva a tríplice missão 
universitária: ensino, investigação e plano social. 
 
  

3.1.1. Garantir uma relexão sobre a opção 
pelos pobres nos vários encontros 
continentais e regionais. 
3.1.2. Assegurar mecanismos 
institucionais que garantam o acesso e a 
permanência nas nossas IUS de jovens 
provenientes de setores populares e dos 
jovens universitários marginalizados por 
várias causas. 

4.Promover a comunicação, a colaboração e o 
intercâmbio institucional, académico e do pessoal a 
todos os níveis. 
  

4.1. Realizando uma mais ampla difusão de 
informações sobre as IUS dentro da rede, na 
Congregação, na Igreja e na sociedade.  

4.1.1. Desenvolver o site web das IUS, 
como recursos estratégicos de 
comunicação. 
4.1.3.Difundir informação sobre as 
melhores experiências e práticas de 
gestão, académicas, de pastoral entre as 
IUS. 

 
4.2. Promovendo o intercâmbio académico e as 
boas práticas dentro das IUS.  

4.2.1. Desenvolver o trabalho das várias 
redes académicas.  
4.2.2. Promover visitas e iniciativas de 
colaboração entre dirigentes, staff ou 
docentes das IUS.  
4.2.3. Promover o intercâmbio entre os 
estudantes que fazem parte do 
associativismo universitário salesiano.  

 
 


