1. MARCO TEÓRICO

O ponto de partida desse projeto é o anúncio do Mistério da Salvação trazido
por Jesus Cristo a todos os homens e mulheres e captado pela abertura à ação
do Espírito Santo.

Dom Bosco, fundador dos salesianos, captou esse projeto de Deus,
anunciando

o

Evangelho

às

juventudes,

especialmente

àquelas

em

vulnerabilidade social.

Ele nasceu na Itália, perto de Turim, no dia 16 de agosto de 1815, falecendo no
dia 31 de janeiro de 1888. O projeto educativo de Dom Bosco, baseado na
tríade: Razão, Religião e Bondade, buscou a promoção integral das juventudes
visando formar "bons cristãos e honestos cidadãos".

A Inspetoria São João Bosco que abarca os Estados de Espirito Santo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Tocantins, fiel ao carisma de Dom
Bosco, tem como missão contribuir para construção de uma sociedade mais
justa e solidária, por meio da educação, evangelização e assistência social da
juventude, especialmente a mais necessitada.

A Inspetoria São João Bosco acredita no poder transformador que a educação
salesiana tem na vida dos educandos. Por isso, assume papel determinante na
formação profissional da juventude capixaba com a oferta de cursos
universitários fundamentados nos valores éticos e cristãos para uma sólida
formação crítica e cidadã. A ISJB é mantenedora do Centro Universitário
Católico do Espírito Santo com sede em Vitória, possuindo três polos de
educação a distância/EAD: Niterói/RJ, Venda Nova do Imigrante/ES, e Palmas/
TO.

As crenças e os valores da educação salesiana da Inspetoria São João Bosco
são:


Jesus Cristo;



Sistema Preventivo e Direitos Humanos;



Pastoral Juvenil Salesiana;



Promoção da igualdade étnico-racial;



Família;



Formação continuada;



Inovação;



Ecologia integral;



Governança colaborativa;



Trabalho de equipe em rede

O Centro Universitário Católico de Vitória se apresenta como uma instituição de
educação superior de inspiração cristã, de caráter católico e de índole
salesiana. É preciso ter claro que se trata de uma pastoral desenvolvida num
ambiente salesiano. Nesse sentido, ela se insere no conjunto da missão e da
espiritualidade salesianas.

O objetivo geral da Pastoral Universitária é atingir de diferentes formas os
jovens universitários com os valores evangélicos, através de oportunidades de
formação contínua e de promoção de práticas, visando impregnar o ambiente
acadêmico da vivência da ética, justiça, verdade, solidariedade, fraternidade e
de abertura aos valores multiculturais e multirreligiosos no cotidiano do ensino
superior.

A missão da Pastoral Universitária é evangelizar o mundo universitário. Nesse
sentido, compreendemos nossa ação evangelizadora como inculturação do
evangelho na "cultura universitária". Procuramos realizar essa nossa ação
evangelizadora através do diálogo, do anúncio, da vivência comunitária e do
testemunho do serviço.

Nossa missão

Ser sinais e portadores do amor de Deus aos jovens, especialmente aos mais
pobres, por meio da evangelização, da educação e da assistência social,
contribuindo para a construção de uma sociedade justa e fraterna.

Nossa visão de futuro

Ser referência na evangelização, na educação e na assistência social dos
jovens com uma gestão competente, vivendo o carisma salesiano.

Tudo isso requer da comunidade acadêmica um esforço de constante formação
– científica, pedagógica, ética e cristã –, uma reflexão sistemática a respeito da
orientação de seu projeto institucional e um diálogo interdisciplinar intenso
sobre os principais desafios da sociedade.

As exigências do fator científico e pedagógico se instauram também na
otimização da espiritualidade salesiana, cuja finalidade se manifesta mediante:

a) A criação de um ambiente rico de valores humanos, incluída a
familiaridade;
b) A orientação científica e rigorosa da pesquisa, dos itinerários
curriculares e dos conteúdos do ensino, cônsonos ou abertos a uma
visão transcendente da pessoa humana e da vida;
c) Um diálogo interdisciplinar entre as diversas disciplinas acadêmicas,
incluídas as de caráter ético, social e filosófico;
d) A positiva inter-relação com a comunidade externa, sobretudo a do
entorno, com atendimentos e promoções de projetos de extensão.
e) Uma diversidade de serviços de atenção humana aos estudantes, de
compreensão e diálogo ecumênico e inter-religioso, de empenho no
serviço aos outros.

1.1.

O

COMPROMISSO

SOCIAL

DO

CENTRO

UNIVERSITÁRIO

CATÓLICO
A missão fundamental da Católica Salesiana é ser instrumento de progresso
quer para os indivíduos quer para a sociedade. Entende-se por instrumento de
progresso o olhar diferenciado ao ser humano. Tudo que garante vida e
dignidade é papel fundamental da instituição católica. Ligados à vida e à
dignidade estão: a preservação ao meio ambiente, a busca incessante pela
paz, a estabilidade política, a repartição das riquezas e o aprofundamento e
exploração consciente das várias ciências. Assim sendo, a Católica Salesiana
contribuirá, concretamente, para o progresso da sociedade.
O Sistema preventivo é a crença nas juventudes como protagonistas de sua
própria história e de seu potencial para o bem. Para isso, a casa salesiana é
um ambiente educativo, acolhedor, em que os educandos podem se encontrar
com os amigos e conviver com alegria.
A educação para a diversidade busca promover uma consciência ética na
promoção da justiça, da igualdade e de uma cultura da solidariedade, mediante
um modelo de desenvolvimento sustentável em escala humana, de relações de
igualdade e reciprocidade, de qualidade da vida.

