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ADM 003/2018 

 
São Paulo, 11 de junho de 2018 
 
Às Coordenações de Centros Locais 
 
c.c: Conselheiros Provinciais 
 
Ref.: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Salesianidade 
 
Caríssimos, 

POR FAVOR, DIVULGUEM URGENTE EM SEUS CENTROS LOCAIS O 
SEGUINTE: 

A UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) de Campo Grande está com 
inscrições abertas para nova turma do Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Salesianidade, para pessoas com graduação em ensino 
superior. 

Os Salesianos Cooperadores gozam de um desconto de 25% sobre o valor 
de R$ 248,00 mensais. Nosso Conselho Provincial tem uma verba para 
subsidiar parte do investimento dos inscritos, a ser distribuída entre os 
mesmos.  

Para isso, o processo deve seguir os seguintes passos: 

1. O(A) Salesiano(a) Cooperador(a) interessado(a) deve se inscrever 
em https://virtual.ucdb.br/salesianidade até a data de 
09/07/2018. 

2. Para gozar do desconto de 25% acima relatado, o(a) Salesiano(a) 
Cooperador(a)  deve juntar à documentação de matrícula, uma carta 
do Salesiano de Dom Bosco ou Filha de Maria Auxiliadora, diretor(a) 
da casa onde seu Centro Local está sediado, confirmando ser o(a) 
inscrito(a) um(a) Salesiano(a) Cooperador(a). Essa carta deverá ser 
solicitada pela Coordenação de Seu Centro Local e apenas para 
Salesianos(as) Cooperadores(as) que figurem no Elenco do Centro 
Local divulgado em nosso site www.ssccbsp.org. 



3. O(A) Salesiano(a) Cooperador(a) deverá então encaminhar ao 
Conselho Provincial, através da Coordenação de seu Centro Local, 
cópia da matrícula no curso até 31/07/2018. 

4. O Conselho Provincial então, de posse do número de inscritos, 
divulgará a porcentagem de subsídio com que cada um deles será 
agraciado, limitado ao total da verba destinada a esse subsídio. 

5. Para gozar do subsídio, além da comprovação citada no item 3 
acima, o Salesiano Cooperador assinará um acordo com o Conselho 
Provincial, cujo modelo segue anexo. 

Na certeza de que esse subsídio demonstra o interesse de nosso Conselho 
Provincial em capacitar nosso Elenco dentro do carisma salesiano, 
aguardamos o número de inscritos(as), subscrevendo-nos  

Fraternalmente, 

 
SC Carlos Roberto Minozzi 
Administração Provincial - BSP 


