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DA MIHI ANIMAS 
Ex-Aluna/Ex-Aluno - A Alma é de Dom Bosco: esta é a IDEIA pela qual se dá a vida 

CAPE CANAVERAL - ESTADOS UNIDOS 

 
Viagem de estudo junto à NASA: uma experiência de aprendizagem 

Em Outubro de 2017 realizou-se, como fora programado, 
visita de dez profissionais – professores, ex–alunos e alunos 
da Faculdade de Engenharia do UniSALESIANO, de 
Araçatuba-SP, Brasil, aos ambientes do “Kennedy Space 
Center”, da NASA (National Aeronautics and Space 
Administration), EUA, no âmbito do “Projeto pela Semana 
de Inovação Técnica”. 

 
 
GUWAHATI – Índia 

Encontro da Federação Nacional dos Ex-Alunos de Dom Bosco 

No dia 27 de outubro de 2017, cerca de 60 Delegados da 
Federação Nacional Indiana dos Ex-Alunos de Dom Bosco 
se reuniram no Instituto Dom Bosco, i, para um encontro 
de avaliação e deliberação de questões organizacionais 
relativas a procedimentos de funcionamento e de 
projetos da Federação. Do encontro participaram o 
Delegado Nacional para os Ex-Alunos, P. Albert Johnson, e 
o Presidente da Federação, Sr. Khetan Gala. 

 
 

 

 
 

MISSÃO 
 

Colocar os 
conhecimentos, 
experiências e 

competências, como 
profissionais leigos, a 

serviço dos Ex-
Alunos/Ex-Alunas, da 

Família Salesiana e 
da sociedade, a fim 

de tornar realidade o 
lema: "uni-vos e 

ajudai-vos” 
 
 

 
 

VISÃO 
 

Trabalhar para ajudar 
os Ex-Alunos de Dom 
Bosco a se tornarem 
"sal da terra e luz do 

mundo". 
 
 

 
 

VALORES 
 

- Vida- 
-Liberdade- 
- Verdade- 

-Solidariedade- 
- Fraternidade- 

-Comunhão- 
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MASSARANDUBA - SC 

No próximo dia 18 de novembro ocorrerá a Assembleia Inspetorial dos 
Ex-Alunos e Ex-Alunas da Inspetoria do Sul. O encontro será no Centro 
de Pastoral da Paróquia, antigo seminário. A abertura será das 8h até às 
9h com o café da manhã. O encontro é extensivo às esposas e esposos. 
 
 
BELO HORIZONTE – MG 
Inspetoria Madre Mazzarello 

No dia 26 de novembro, a partir de 15h, ocorrerá o encontro de Ex-Alunas e Ex-Alunos 
Salesianos da Escola Estadual Helena Guerra, na própria escola. Aa todos que receberam o 
convite solicita-se a colaboração no sentido de chamarem amigas e amigos ou mesmo 
conhecidos que sejam também ex-alunos e ex-alunas salesianos, professores e professoras. 
Será a celebração das boas amizades, do ensino aprendizagem, do que este tempo de escola 
facilitou sua vida. Será um momento de partilha de boas recordações, em especial do lanche 
compartilhado. 
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