
Porto Alegre, 29 de junho de 2016. 

Prezado Reitor 

Saudações Salesianas! 

 

 Uma das iniciativas das IUS da América no âmbito do trabalho em redes consiste no 

incentivo para a organização de pesquisa científica em âmbitos considerados prioritários dento 

da missão salesiana no mundo da Universidade. O edital de convocação 001/2015 dizia que: “A 

coordenação geral das IUS da América torna pública a presente chamada para seleção de 

propostas a serem apoiadas financeiramente e que visem o estabelecimento ou o 

fortalecimento de redes temáticas entre IUS da América nas áreas das engenharias, tecnologia 

da informação, ciências agrarias ou educação. A proposta deverá contemplar atividades de 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou extensão universitária a serem 

executadas em um período máximo de 2 anos”.  

 Todo o processo foi realizado e, dentro dos critérios estabelecidos pela Equipe de 

Coordenação do Âmbito 5 das IUS da América saíram vencedoras as seguintes propostas: 

  

Título del Proyecto Instituciones participantes Promedio Final 

Robótica assistida para 
reabilitação de pacientes 
com cérebro lesionado 

1. UNISALESIANO Araçatuba (Brasil) 
2. UCDB (Brasil) 
3. UNISAL Lorena (Brasil) 

 

9 

Caracterización del proceso 
de inclusión/exclusión en 
jóvenes universitarios de la 
red IUS 

UCSH (Chile) 
USB (Bolivia) 
UCB (Brasil) 
UPS (Ecuador) 
UDB (El Salvador) 

8,7 

 

As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global de U$ 

20.000,00 (vinte mil dólares) provenientes de doação da Universidade Católica Dom Bosco de 

Campo Grande, Brasil, a serem administrados pela Fundação Tuiuiú (Campo Grande, MS). Cada 

um dos projetos ganhadores receberá um total de U$ 10.000 (dez mil dólares).  

O acompanhamento da execução das propostas será feito pela Equipe de coordenação 

do Âmbito 5 das IUS da América. 

Agradecemos profundamente a todas as instituições que enviaram propostas. Foram 

dez propostas envolvendo as seguintes instituições: 

- Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande; 

- Universidade Católica de Brasília; 

- Universidad Catolica Silva Henriquez de Santiago do Chile 



- Universidade Salesiana da Bolívia 

- Universidade Dom Bosco de San Salvador 

- Universidade Politecnica Salesiana de Ecuador 

- Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre 

- Faculdade Dom Bosco de Piracicaba 

- Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo 

- Centro Universitário Salesiano do Leste de Minas Gerais 

- Centro Universitário Salesiano de Lins e Araçatuba 

- Centro Universitário Salesiano de São Paulo 

O presente é este. O futuro será muito mais intenso com muita pesquisa, muita 

participação e muito financiamento, se Deus quiser. 

   
A Coordenação das IUS da América aprova o processo que resultou na escolha dos dois 

projetos selecionados. Faz parte desta comunicação a ata do III Encuentro del Ambito 5 
realizada em Santiago de Chile em 15 y 16 de junio de 2016.  

 
A certeza de que caminhamos juntos nos fortalece e nos anima a sermos cada vez mais 

“sinais e portadores do amor de Deus aos jovens, sobretudo os mais pobres”. 
 

 
Cordialmente, a Coordenação das IUS da América, 

 
 

 
 

P. Marcos Sandrini, SDB 
Coordenador das IUS da América 

 

 


