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Apresentação
Prezados Ex-Alunos(as), é com imensa alegria que lhes 
dirijo estas breves palavras no alvorecer dos 20 anos do 
UNISAL. 

Celebramos duas décadas de serviços educacionais 
prestados no Ensino Superior. Somos imensamente 
agradecidos a Deus e a Dom Bosco, inspirador da 
pedagogia salesiana, por nos dar a oportunidade de 
chegarmos a tantos jovens e contribuirmos com a sua 
formação. Vocês estiveram em nossos pátios, salas de 
aulas, laboratórios, enfim, com a nossa missão 
educativa, vocês foram alcançados, e agora na condição 
de Ex-Alunos(as), revê-los confirma a nossa missão de 
educadores e nos faz continuarmos acreditando na 
educação! É verdade que a educação não muda o mundo, 
mas muda as pessoas, e pessoas transformadas, 
transformam o mundo. Vocês são sinais concretos disto! 
Contem sempre com a nossa amizade e as preces que 
elevamos aos céus por suas vidas, sonhos e projetos. O 
UNISAL sente-se honrado em recebê-los e vocês nos 
testemunham que temos mais futuro que passado. 

Sejam bem-vindos entre nós!

Padre Alexandre Luis de Oliveira, SDB
Diretor Geral
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Inovação e
Salesianidade 
em sala de aula

_Diego Amaro de Almeida
Formado em História em 2009, Professor do UNISAL e do 

Colégio São Joaquim e Pesquisador do LIA (Laboratório de
Inovação Acadêmica) e do CESAPER (Centro Salesiano

de Pesquisas Regionais “Prof. José Luiz Pasin”)



Gostaria de começar este texto dizendo: Foi no pátio de 
um colégio salesiano que aprendi a maioria das coisas que fizeram sentido 
para minha vida, e foi na companhia dos meus professores que tomei as 
melhores decisões.

Assim posso perguntar: Como ampliar essas experiências em sala de aula?

Hoje, enquanto professor do ensino superior de uma instituição salesiana 
posso dizer: Por meio da inovação e das novas práticas de ensino 
proporciono ao aluno, autonomia e protagonismo. Situação que me 
possibilita conhecer de forma mais próxima meus alunos e suas 
dificuldades. Essa foi uma das experiências que vivenciei na transição do 
processo de ensino na instituição à qual me dedico.

Quando criança e adolescente tive a oportunidade de conhecer como 
aquele contato com os salesianos, salesianas, professores e professoras 
fariam a diferença em minha vida. Mas foi na formação universitária que 
tive a oportunidade de vivenciar a prática da inovação. Tive algumas 
disciplinas que já adotavam novas técnicas que possibilitavam esse 
contato diferenciado com nossos professores no processo de ensino-
aprendizagem.
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Hoje utilizo em sala de aula várias metodologias ativas. Todas têm uma 
característica em comum, me liberam para ser aquele que orienta os 
alunos e que conhece suas dificuldades. Por outro lado, levam os alunos a 
trabalharem em times, uma forma de permitir que cada aluno, aprenda 
com o outro e amplie suas competências e habilidades.

Neste sentido quero fazer a seguinte reflexão: já se vão muitos anos desde 
que Dom Bosco iniciou sua obra com os jovens, e ainda hoje, mais de um 
século depois sinto sua influência no processo pedagógico de ensino-
aprendizagem.
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Conhecer o seu tempo, trabalhar a partir do que o jovem conhece, e 
reconhecer em cada jovem seu potencial.

De certa forma Dom Bosco me ensina que os jovens não são uma folha em 
branco, trazem consigo conhecimentos que devem ser melhor conduzidos 
pelo professor, que passa a ter um papel de orientador nesse processo.

Hoje em dia, tenho buscado de forma enfática mudanças que propiciem aos 
jovens esse ensino que provoca o fazer, a curiosidade e as perguntas. Além 
do mais, Dom Bosco deixou para os salesianos a ideia de que é preciso estar 
próximo aos jovens, e as novas metodologias de ensino permitem isso. O 
professor passa a ter mais tempo para conhecer as dificuldades de cada um 
dos seus alunos, podendo assim auxiliá-lo de maneira precisa e coesa. 

Diego aplica
metodologias ativas
em sala de aula.
Foto: divulgação UNISAL



Sendo assim, entendo que ser professor salesiano nos dias de hoje é adotar 
os meios de inovação e metodologias de ensino na sala de aula. 
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Palestra em
Instituição de Ensino
do Rio Grande do Sul.
Foto: arquivo pessoal 

Com alunos do
Colégio São Joaquim.
Foto: arquivo pessoal 



Dom Bosco na vida 
de uma Ex-Aluna

_Jéssica Terezinha do Carmo Carvalho
Formada em Direito em 2014, 

Aluna da Pós-Graduação de Direito Material
e Processual do Trabalho e Assistente de Pastoral



Dom Bosco da minha vida, na minha vida. Dom Bosco, 
o qual os livros, as palavras, são insuficientes para defini-lo. O que sei de 
Dom Bosco, foi o que aprendi a partir do que ele realizou em mim, na peça 
inacabada que sou.

Dom Bosco me conquistou com seu modo de amparar, de direcionar e de 
me ajudar a realizar os meus sonhos, de olhar para o meu coração e cuidar 
das minhas misérias e das necessidades mais íntimas.
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Dom Bosco cuida da minha história de 
um modo muito concreto, por meio das 
pessoas que ele mesmo me presenteia. É o 
Dom Bosco da amizade que trouxe os 
grandes amigos da vida. E que com eles e 
no meio deles, passei a amá-lo ainda 
mais! Dom Bosco se faz amigo também! 
Conversamos muito e ele vai me 
ensinando a viver... E então, passei a 
achá-lo menos “louco”.

Dom Bosco que mostra o valor do 
trabalho como uma linda prece feita com 
as mãos. Um labor que santifica, que 
cura, que salva!

Dom Bosco me ensina do direito do trabalho! Mais do que a 
especialização... Ah ... Dom Bosco! Quantas contribuições infindáveis e 
riquíssimas! A ciência jurídica laboral é inegavelmente mais linda por seus 
feitos!

Dom Bosco é mesmo “o cara”! Ele ensina que os sonhos se realizam quando 
são iguais aos de Deus, e intercede por isso. Me faz compreender que há 
muito sonho a sonhar, a realizar. Há muita vida a se viver.

Dom Bosco me ensina da dedicação e do estudo. Ensina da alegria, me 
ensina a agir e ensina da necessária contemplação: ao Sumo Bem e à vida... 
À minha vida... Tão cuidada por ele.

Das passagens pelos pórticos do UNISAL, do reflexo da Virgem Auxiliadora 
no quadro da sala de Pastoral, na decoração do meu quarto, nos olhares 
amorosos, na imagem no Santuário São Benedito, no encontro com os 
jovens, no cuidado singelo do cotidiano... naturalmente, nasceu o amor.

Amor de Dom Bosco nos sonhos, nos jovens, no trabalho e na vida.
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Jéssica na sala da
Pastoral da Universidade

 Foto: arquivo pessoal



Minha história 
se fez aqui 

no UNISAL
_Gessi Batista

Formada em Administração em 2003, 
Pós-Graduada e Auxiliar de Secretaria



Os desafios sempre foram constantes em minha 
vida. Após a realização de um sonho, Curso de Administração em 2003, 
surgiram outros sonhos e novos desafios. MBA em Gestão de Pessoas em 
(2007), Psicopedagogia em 2013 e recentemente o curso de Formação de 
Docentes para o Ensino Superior, finalizado em maio 2017. 

Mas tudo teve início em maio de 1996, quando da primeira oportunidade 
que no decorrer dos anos transformou a minha vida. Tornei-me 
colaboradora desta instituição, momento o qual foi o começo de uma 
grande história de vida, que resultou em conhecimento e crescimento 
pessoal e profissional.

Eu não tinha o ensino médio, mas devido ao fato de estar trabalhando em 
um ambiente educacional, onde o carisma salesiano, a filosofia de Dom 
Bosco e a espiritualidade tiveram uma grande influência em minha vida, 
senti-me desafiada a voltar a estudar, buscar conhecimento, novos 
horizontes, muitos desafios estavam a minha frente, e o melhor a fazer, era 
superá-los uns após o outro.

O primeiro desafio era concluir o ensino médio que ocorreu em 1999. Em 
seguida ingressei na faculdade, aluna da 1ª Turma do Curso de 
Administração, concluído com louvor em 2003.
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Então, foi apenas o começo de tudo. Tomei gosto pelo estudo. O meu 
objetivo era aproveitar todas as oportunidades que apareciam. No decorrer 
do Curso de Administração, na disciplina de Psicologia, me identifiquei 
muito com a área de Recursos Humanos, então resolvi encarar o curso de 
MBA em Gestão de Pessoas, era exatamente como eu imaginava, era 
realmente o que eu precisava ouvir e aprender. Foi um impulso na minha 
vida profissional e realização pessoal. Isso somou mais de 10 anos de 
experiência na área de liderança, trabalho em equipe, no qual eu tenho a 
maior paixão. Trabalhar com pessoas é muito gratificante e desafiador.

E não parei por aí, o próximo curso foi de Psicopedagogia, com propósito de 
somar conhecimentos em prol da dedicação ao trabalho voluntário com 
famílias carentes.

Por último, conclusão em maio de 2017, do curso de Formação de Docente 
Para o Ensino Superior. 

O que dizer de tudo isso?

Gratidão a Deus por me dar força e 
determinação. Às vezes fico pensando, 
relembrando no decorrer de todos 
esses anos, foram muitas lutas, mas a 
coragem caminhou comigo lado a 
lado, dia após dia, trazia comigo uma 
certeza: se fui capaz de chegar até 
aqui, posso ir muito mais além.

Lembro como se fosse hoje de um trabalho sobre reforma agrária, que o 
professor disse, façam algo diferente, me surpreendam. Que desafio?

Eu disse para o grupo: vamos fazer a diferença. Então, marcamos uma 
reunião para desenvolver como seria o trabalho, levei a ideia de não 
copiarmos o que a mídia apresenta aos nossos olhos e ouvidos. Quisemos 
ouvir as pessoas envolvidas neste Movimento (MST), visitar o 
acampamento e assentamento, ver como vivem e o que fazem. Meus 
colegas do grupo me disseram que era perigoso, mas o desafio era 
provocador, não deixei barato, só uma pessoa do grupo teve a coragem de 
me acompanhar. Consegui visitar e entrevistar o coordenador do 

Gessi orgulhosa 
com seu diploma.
Foto: arquivo pessoal
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movimento em sua casa, o acampamento e assentamento, viu o meu 
interesse em conhecer de perto todo o trabalho do movimento, me 
convidou para um café e foi uma longa conversa. 

No final fiz o convite pra ele vir no dia da apresentação do trabalho, disse 
que a presença dele seria muito importante, ele seria entrevistado pelo 
alunos, e pra minha surpresa, ele aceitou, foi um sucesso, muito 
enriquecedor para todos nós da turma. O mais gratificante foi ouvir do 
professor que superamos a sua expectativa e fizemos realmente diferente 
como ele sugeriu. 

São momentos inesquecíveis, antes visto como um sonho, hoje uma 
realidade, vinda de grandes oportunidades. Realizar sonhos é assim, 
quando começamos, não sabemos como vai terminar. Mas aprendi a 
acreditar no que eu tinha como objetivo.

Sempre vamos ter desafios em nossas vidas, desde o momento em que a 
gente acredita. Façamos com que as coisas aconteçam! Percebi que somos 
capazes de fazer muito mais do que imaginamos. Basta ter coragem, 
comprometimento e ousadia!!!

Dedico essa história aos mestres de todos os Cursos, grandes mestres, 
alguns se tornaram amigos, educadores, multiplicadores de 
conhecimentos, foram todos eles que me ajudaram a escrever a minha 
história nas páginas em branco, hoje preenchidas com muito carinho e 
recordações. 
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Fotos no jardim central do UNISAL
Foto: arquivo pessoal



Meus agradecimentos especialmente à Prof.ª Maria José Urioste Rosso, que 
foi a minha maior incentivadora. Nos momentos mais difíceis suas 
palavras foram como uma luz em meu caminho, e ao Padre Mario Bona�i, 
que me  via estudando no horário do almoço e sempre vinha falar comigo, 
dizia que não podia estudar após o almoço, e que não precisava levar tudo 
a ferro e fogo, para ir com calma e não trabalhar muito, e se, caso não 
conseguisse fazer o curso em quatro anos, o faria em cinco, o importante 
era que eu terminasse, não importava o tempo.

Termino dizendo, todos os sonhos projetados têm início, meio e fim, o mais 
importante é não desistir, sou muito agradecida por tudo, tenho uma 
história pra contar, e a minha história se fez aqui no UNISAL.
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Padre Mario Bona�i, 
nosso Dom Bosco na terra

_Roberto Bastos de Oliveira Júnior (Toto) 
Formado em Direito em 2002 e  

Ex-Aluno do Mestrado em Direito do UNISAL



Foram inúmeras as experiências vividas nos pátios 
do UNISAL, todavia, gostaria de registrar os meus especiais encontros 
com o Padre Mario Bona�i, ser humano diferenciado, escritor de “A vida 
tem a cor que você pinta!”. É para nós um representante de Dom Bosco em 
terra.
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Sempre que encontrava com o referido sacerdote, salesiano, 
principalmente, com os parceiros da Graduação, da Especialização ou do 
Mestrado, gentilmente, pedia para ele contar a formidável história do 
Acendedor de Lampiões. Ele, bom corintiano, amigo, não titubeava, com 
maestria e vivacidade, logo, declamava:

Palavras de Padre Mario Bona�i:

“Existiu, até pouco tempo, um emprego hoje 
desaparecido”. Um homem saía acendendo os 
lampiões da rua. À noitinha. Era uma festa ver 
aquelas luzes e naquela hora.

Conheço homens que são acendedores de 
lampiões. Onde eles passam, deixam acesa a luz, 
o sorriso, a felicidade.

"Bom dia. Como vai ? E o Papai ? E sua mamãe ? 
Bom dia, gostei do que fez, meus parabéns, foi 
bom. Muito bem. Você é joia." 

Estes sabem acender a vida. Elogiar. Estimular. 
Quem é feliz espalha alegria e felicidade.

Mas há também o apagador de lampiões. Onde ele passa espalha o 
desânimo, a fofoca, a notícia triste.

"Sabe o que disseram de você ?" Você não dá para isso. Não gostei. 
Desista..."

Senhor,  quero ser acendedor de lampiões.

Padre Mario Bona�i
Foto: divulgação UNISAL

Nosso Ex-Aluno resolveu 
homenagear aquele que para 
todos da comunidade acadêmica 
é considerado ícone, seja de 
amor, carinho, atenção como 
também de profissionalismo e 
bondade, Padre Mario Bona�i. 

19Nina (irmã de Roberto), Padre
Mario Bona�i e Roberto .
Foto: arquivo pessoal



 O que nos trouxe até
aqui foi Dom Bosco 

_Padre Mario Bona�i
Assessor salesiano

UNISAL 20 anos:



Sentir dó, misericórdia pelos jovens foi o início de toda 
pedagogia de Dom Bosco, uma parceria que hoje é mundial para atender os 
jovens.

Dom Bosco sentia se atraído pelos jovens e eles sentiam se atraídos por 
Dom Bosco. Estava feita uma grande parceria no campo da educação. A 
riqueza de Dom Bosco foi seu coração, seu grande coração. Sua aparência 
era de um padre muito simples, um homem de pequena estatura, mas de 
um grande coração. Ele mesmo foi pobre, muito pobre desde pequeno. 

Dom Bosco sempre valorizou o afeto, a empatia que manifestava pelas 
pessoas. Confessando os meninos nas cadeias de Turim, Itália, percebeu 
muito claramente que os corações deles eram bons, igual ao de todos os 
jovens, abertos às mudanças de vida e ali estavam por uma sociedade sem 
coração.
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Sua caridade era sobrenatural, ligada à presença de Deus dentro de cada 
pessoa. Era a forma concreta de sua religião: amar a Deus e ao próximo. 
Cuidar do bem estar, da felicidade, da vida do outro, dedicar-se às 
necessidades do próximo. Esta que inclui o emprego. Por isso, fundou 
escolas. É a forma do amor cristão, ou seja, uma ação carinhosa e prática 
pelo bem do outro. É o caminho mais curto para chegar a Deus.

O Deus cristão é amor que se preocupa com as pessoas, procura os pobres, 
os perdidos, abençoa os pequenos, acolhe os pecadores e os perdoa. Assim 
é o Deus de Jesus Cristo. A existência do Deus de Jesus Cristo não se prova, 
sente-se pelo coração. Assim é que Dom Bosco apresentava a figura de 
Deus em Jesus Cristo, uma presença viva, como uma companhia, um Deus 
que era como a água para os peixes, um Deus de um coração que ama. Foi o 
exemplo de Jesus Cristo que levou Dom Bosco a criar uma pedagogia 
eficiente, cheia de simpatia, divina e humana ao mesmo tempo. 
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Alguém escreveu: O que permanece 
depois da morte de um ser humano 
não é o que ele fez ou teve durante a 
vida, mas o que ele fez em doação 
pelo outro. Dom Bosco doou sua vida 
preciosa pelos jovens. Nós, Salesianos 
e Ex-Alunos, ainda não terminamos de 
fazer o seu inventário educacional. 
Nós continuamos Dom Bosco.

Padre Mario Bona�i
Foto: divulgação UNISAL

Foto: divulgação UNISAL



Depoimentos

Tenho muito orgulho da minha 
formação Salesiana e dos 

valores que, além de contato, 
são vividos na prática!

_Savio Chalita
Ex-Aluno do Curso de Direito

e do Mestrado em Direito

Estar nos corredores do UNISAL, ao 
longo do Curso de Extensão de Teologia  

para Leigos, foi uma sensação 
maravilhosa. Quis continuar aqui. Por 

isso, voltei para o UNISAL e concluo, em 
2017, o Curso de História.

_Sergio Amorim
Ex-Aluno do Curso de Extensão de Teologia 

para Leigos e Aluno de História 

O UNISAL está além do financeiro, 
há muito amor envolvido. Tenho 
aqui muitos amigos no técnico-
administrativo e na docência.  

Formei-me aqui há alguns anos e 
não consigo deixar essa casa em que 

todos colocam alma no que fazem.  
_Rodolfo Rosa

Ex-Aluno do Curso de Administração
e Aluno de Pós-Graduação

O UNISAL é realmente o início de 
uma nova fase da vida. Comecei o 

Curso com 32 anos e com duas  
crianças pequenas para cuidar. A 

proximidade com essa casa 
salesiana me ajudou a aproveitar 

um dos momentos mais 
importantes de minha vida. Eu, 

sem perceber, me vi ser exemplo 
para outros colegas de classe, que 
enxergaram em mim a inspiração a 

seguir, mesmo diante das 
dificuldades.

_Ludovina Trombini
Ex-Aluna do Curso de Psicologia

Foram inúmeras às vezes em que 
quis desistir, por conta da correria 
do dia-a-dia. Mas quando chegava 

aqui, encontrava-me com os 
colegas de classe e os professores 
tão queridos e receptivos, os quais 

transformaram meu sonho em 
realidade. Levo do UNISAL a 

minha gratidão por essa casa 
salesiana. 

_Elizete de Paula Santos
Ex-Aluna do Curso de Administração

e de Pós-Graduação
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E você? Quais lembranças  tem
d ?A vida nos pátios do UNISAL
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