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PALAVRA 
INSTITUCIONAL

Comprometidos com a formação de cidadãos, éticos, justos e solidários para a 
transformação da sociedade, por meio de processos educacionais fundamentados 
nos valores do Evangelho, do jeito de Maria, nós, irmãos, lideranças corporativas 
e leigos maristas, apresentamos o Relatório Social 2016 - 2017 do Grupo Marista 
para partilhar com nossos públicos internos e com a sociedade nossas conquistas 
e desafios. 

O Relatório Social é um documento que demonstra dados, informações e projetos 
de destaque da organização. Trata-se do olhar para o passado, contemplando o 
resultado da atuação em rede dos Maristas de Champagnat, em prol das crian-
ças, adolescentes e jovens na defesa e promoção de seus direitos, na redução 
das desigualdades e prática da solidariedade que vai ao encontro do sofrimento 
humano e busca formas criativas e inovadoras de combate às vulnerabilidades 
pessoais e sociais. 

Inspirados nas prioridades da XXII Assembleia Geral do Instituto Marista, rea-
lizada em Rionegro, Colômbia, no final de 2017 e que propôs aos Maristas de 
Champagnat: “Caminhar juntos como Família Global”, constituindo-se “faróis de 
esperança num mundo turbulento” com a clareza e urgência de se “caminhar com 
as crianças e jovens marginalizados pela vida”, convidamos os leitores a celebrar 
com a família marista as conquistas sumariamente apresentadas neste relatório. 
Feito por muitas mãos e sonhado por muitos corações, o presente relatório nos 
impulsiona a construir um mundo mais fraterno e sustentável, especialmente às 
crianças, adolescentes e jovens.



O nosso compromisso social e a dinâmica da solidariedade das nossas vidas, vo-
cação, missão e atuação profissional nos faz sentir a injustiça do ser humano 
e a ela reagir, trabalhando e acreditando que um outro mundo é possível. Nós 
podemos criar soluções para que seja instaurada entre nós o reino de paz, justiça 
e dignidade, o que torna o caminho de um cristão mais coerente para se chegar 
a Deus. E, a forma mais coerente do amor de Deus no plano social é o exercício 
e o aprendizado da solidariedade. Eduardo Galeano, escritor uruguaio, afirmou: 
“Eu não acredito em caridade. Eu acredito em solidariedade. Caridade é tão ver-
tical: vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal: respeita a outra pessoa 
e aprende com o outro. [. . .] A maioria de nós tem muito o que aprender com as 
outras pessoas”.   

Prezado leitor, “a verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em 
troca”, dissera Antoine de Saint Exupéry – o “Pequeno Príncipe”, pois “solidarie-
dade, amigos, não se agradece, comemora-se”, testemunhou Betinho, sociólogo e 
grande transformador social brasileiro.  

Uma proveitosa leitura e apreciação do Relatório Social 2016 - 2017 do Grupo Marista.

Ir. Benê Oliveira
Superior Provincial da PMBCS

Ir. Délcio Afonso Balestrin
Presidente do Grupo Marista
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Maristas no Mundo

Fundado em 1817 por Marcelino Champagnat no vilarejo de La Valla, na França, 
o Instituto dos Irmãos Maristas se dedica à educação de crianças e jovens com a 
missão declarada de “formar bons cristãos e virtuosos cidadãos”.

Os primeiros discípulos receberam diretamente de Champagnat a orientação hu-
mana, intelectual, pedagógica, gerencial e espiritual que caracteriza o modo Ma-
rista de ser e atuar. Hábeis educadores, espalharam-se rapidamente pela França, 
estendendo o conhecimento e o direito à educação a dezenas de crianças e jovens 
nos lugarejos mais empobrecidos. Desde então, sua missão prossegue em diferen-
tes partes do mundo.

Os Irmãos Maristas são religiosos consagrados, em vida comunitária, de confissão 
católica. Dedicam suas vidas a Deus, esforçam-se por tornar Jesus Cristo conhe-
cido e amado e vivem uma espiritualidade baseada nas virtudes de Maria – daí o 
nome “Marista”. Na prática, empreendem ações educacionais e solidárias de cunho 
social emancipatório, voltadas sobretudo a crianças e jovens, com especial aten-
ção aos mais empobrecidos.

A presença Marista no mundo está organizada por meio de unidades administrativas, 
denominadas Regiões, Províncias e Distritos. Todos dispõem de órgãos próprios 
de animação e governo. O Irmão Superior Geral e seu Conselho representam a 
unidade do Instituto e dispõem de meios e serviços para realizar, por sua vez, a 
animação e o governo do Instituto.

Atualmente presentes em mais de 80 países nos cinco continentes, os Maristas 
partilham sua missão, beneficiando crianças, adolescentes e jovens.

PERFIL  
INSTITUCIONAL
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Região América Sul

A Região América Sul é uma das unidades administrativas do Instituto Marista. 
Foi criada em 2016 com o intuito de contribuir para a sustentabilidade e vitali-
dade da Missão Marista. A Região engloba 7 países da América do Sul (Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai) e as Províncias: Brasil Centro-Sul, 
Brasil Centro-Norte, Brasil Sul-Amazônia, Cruz del Sur e Santa Maria de los Andes.

Maristas no Brasil

No Brasil, os Maristas estão em 23 estados e no Distrito Federal. São 98 cida-
des brasileiras, cerca de 30 mil Irmãos, Leigos, Leigas e colaboradores que levam 
adiante o legado de Marcelino Champagnat beneficiando crianças, adolescentes 
e jovens.

Organizado em três unidades administrativas, Província Marista Brasil Centro-
-Norte, Província Marista Brasil Centro-Sul (Grupo Marista) e Província Marista 
Brasil Sul-Amazônia (Rede Marista), mantêm iniciativas em três áreas: educação, 
saúde e solidariedade. São frentes de atuação que se constituem em campos de 
aplicação e multiplicação da Missão. O apoio administrativo se dá por meio de 
mantenedoras, estruturas responsáveis pelo gerenciamento nas diversas frentes 
de atuação.

A União Marista do Brasil (UMBRASIL), criada em 2005 e sediada em Brasília, 
é a associação das mantenedoras, representando o universo Marista no país. É 
uma organização que mobiliza, articula e potencializa ações integradas entre as 
mantenedoras das diversas Províncias. Organizada em comissões, subcomissões, 
comitês e grupos de trabalho, empreende ações e projetos comuns, que geram 
conectividade e possibilitam resultados compartilhados.
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Grupo Marista

O Grupo Marista está presente nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul, no Distrito Federal e na cidade de Goiânia e atua nas áreas de 
educação – da escola à universidade –, solidariedade e saúde. A organização tem 
como objetivo fundamental contribuir, do jeito Marista, para a educação de crian-
ças e jovens, sobretudo aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social.

A instituição configura-se como o resultado do compartilhamento de princípios 
e valores entres entidades que buscam cooperar entre si que partilham boas 
práticas de gestão. Das entidades que compõem o grupo, 3 destacam-se pela sua 
natureza filantrópica: a ABEC, APC e UCE. Estas são reconhecidas como entidades 
beneficentes de assistência social com atuação em prol da promoção à educação, 
saúde, assistência social e em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Diariamente, os Maristas de Champagnat do Grupo Marista vivenciam e dissemi-
nam valores humanos, cristãos e Maristas para formar cidadãos éticos, justos e 
solidários, com o compromisso de promover e defender os direitos das crianças 
e jovens.

Missão, Visão e Valores (Grupo Marista)
Missão

Formar cidadãos éticos, justos e solidários para a transformação da sociedade, 
por meio de processos educacionais fundamentados nos valores do Evangelho, 
do jeito Marista.

Visão

O Grupo Marista até 2022 será reconhecido na Igreja e na sociedade pela exce-
lência nas suas áreas de atuação, fidelidade ao carisma Marista, vitalidade, viabi-
lidade, e impacto de sua missão junto a crianças e jovens.



18 Perfil Institucional

Valores

Amor ao Trabalho | Realizamos o trabalho com disposição, excelência, perseve-
rança, generosidade e espírito cooperativo, desenvolvendo os talentos a serviço 
do bem comum.

Espiritualidade | Vivemos a espiritualidade mariana e apostólica, encarnada, re-
lacional e afetiva, fundamentada em Jesus Cristo e no seu Evangelho, legada por 
São Marcelino Champagnat. Por meio dela, orientamos nossa compreensão do 
mundo e o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com as pessoas e 
com a natureza.

Presença | Somos presença significativa e acolhedora junto às pessoas, com dis-
ponibilidade, transparência, confiança, justiça, vivendo relações que testemunhem 
o cuidado e o respeito.

Interculturalidade | Buscamos a unidade na diversidade, por meio do respeito, do 
diálogo, da acolhida e da sinergia resultante das relações entre as diferentes iden-
tidades e culturas, seus agentes e suas respectivas expressões e contextos.

Simplicidade | Vivemos a simplicidade em nossas ações, relacionamentos e pro-
cessos, com autenticidade e humildade, disponibilizando nossas potencialidades 
em favor da missão, em um esforço contínuo de reconhecimento e superação de 
nossas limitações.

Espírito de Família | Afirmamos nosso espírito de família compreendendo-nos 
como diferentes e complementares ao vivenciar o acolhimento, o amor, o diálogo 
e a esperança, na ação constante para construir comunidades como espaços de 
vida.

Solidariedade | Somos comprometidos e perseverantes na busca do bem comum, 
na promoção e defesa dos direitos, preferencialmente com os pobres e excluídos 
que vivem em situação de fronteira, criando laços de responsabilidade recíproca 
e equânime na construção da paz, da justiça socioambiental, como sinal de espe-
rança no mundo.
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MENSAGEM DO  
CAPÍTULO GERAL

XXII Capítulo Geral | Caminhemos como 
Família Global

Família carismática 
global, farol de esperança 
neste mundo turbulento

Ser o rosto e as mãos de 
tua terna misericórdia

Inspira nossa criatividade 
para sermos construtores 

de pontes

Para caminhar com 
as crianças e jovens 

marginalizados pela vida

Responder com audácia 
às necessidades 

emergentes

O XXII Capítulo Geral dos Irmãos Maristas foi realizado em Rionegro, na Colômbia, en-
tre os dias 8 de setembro e 20 de outubro de 2017 propôs aos Maristas de Champag-
nat que “Caminhem juntos como Família Global”. Ao longo da Assembleia, os mem-
bros do Governo Geral junto a Irmãos e Leigos Maristas participantes definiram cinco 
apelos para guiar a vida e a missão dos Maristas pelos próximos oito anos. São eles:

1) Família carismática global, farol de esperança neste 
mundo turbulento; 

Hoje, Jesus, tu continuas chamando-nos a um novo parentesco (Mc 3, 20-21; 31-
35), a escutar tua palavra e colocá-la em prática com urgência e sem exclusões.
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Tu nos levas a transitar desde já pelos caminhos do futuro:

Construir casas de luz como Maristas de Champagnat, envolvendo-nos com pai-
xão na criação de um estilo de vida de família aberto a todos.

Promover e nutrir a vida marista em toda a sua diversidade, realizando nossa 
profunda esperança de atuar como um corpo global*.

Abrir-nos, com simplicidade, para estar disponíveis para além das fronteiras ge-
ográficas ou provinciais.

Redescobrir, como irmãos, a paixão original que nos moveu a ser maristas.

2) Ser o rosto e as mãos de tua terna misericórdia; 

A promessa do teu Espírito em nossas vidas (Lc 1,35) urge-nos a ser profetas de 
misericórdia e fraternidade.

Com esse apelo, percebemos que nos convidas a:

Crescer em interioridade para poder descobrir-te como um Deus de amor que se 
manifesta no ordinário de nossas vidas.

Cultivar uma espiritualidade do coração, que enche de alegria e nos faz inclusivos.

Reviver em nossa vida cotidiana o espírito fundacional de La Valla.

Viver a própria vida em plenitude, sendo tuas testemunhas num mundo fragmentado.

3) Inspira nossa criatividade para sermos construtores 
de pontes; 

Como Maria em Caná (Jo 2,3), sentimo-nos interpelados pelas necessidades do 
mundo que nos rodeia.

Inspirados por Maria, sentimos que nos chamas a:

*  Durante o Capítulo Geral a expressão corpo global foi usada repetidamente como sinônimo 
de família global. Isso quer dizer que todos os Maristas de Champagnat pertencemos a um 
só corpo ou a uma só família carismática, e que somos chamados a atuar como tal.
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Conhecer em profundidade nosso mundo em contínua transformação e enfrentar 
os desafios atuais, sem cair na tentação de responder a perguntas que já ninguém 
faz (Papa Francisco em Medellín, 9 de setembro de 2017).

Ser memória profética da dignidade e da igualdade fundamental de todo o povo 
de Deus.

Abandonar a cultura dos egos e promover os ecos (ecologia, ecossistema, econo-
mia solidária…) que reduzem o escândalo da indiferença e das desigualdades.

Ser agentes de mudança, construtores de pontes, mensageiros de paz, comprometi-
dos na transformação da vida dos jovens por meio de uma educação evangelizadora.

4) Para caminhar com as crianças e jovens 
marginalizados pela vida; 

Buscamos-te Jesus, como Maria, nas caravanas da vida e no tumulto de nossas 
cidades (Lc 2, 41-49), na multidão dos deslocados que buscam um futuro melhor 
para seus filhos.

É uma chamada que nos urge a:

Abrir os olhos de nosso coração e escutar o pranto das crianças e jovens, espe-
cialmente daqueles sem voz e sem lar.

Ser criativos em resposta decidida a suas necessidades.

Fugir de abordagens paternalistas e empoderar a quem não tem voz.

Incrementar uma presença significativa entre as crianças e jovens nas margens 
do mundo.

5) Responder com audácia às necessidades emergentes.

Jesus, passaste pela vida fazendo o bem e, no entanto, tuas ações foram interpre-
tadas com estreiteza por muitos dos teus contemporâneos, simplesmente porque 
eras galileu, carpinteiro e filho de Maria (Mc 6, 2-3).

Também hoje continuas desafiando-nos para:
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Abandonar velhos paradigmas, e buscar criativamente modelos alternativos para 
tornar visível o amor de Deus no mundo de hoje.

Converter nossos corações e flexibilizar nossas estruturas, sem medo de assumir ris-
cos, para aproximarmo-nos das periferias, em defesa dos mais pobres e vulneráveis.

Comprometermo-nos firmemente na promoção e defesa dos direitos das crianças.

Despertar em nós e à nossa volta uma consciência ecológica que nos comprome-
ta com o cuidado de nossa casa comum*.

O Grupo Marista guiará todas as suas ações, planejamentos e projetos por estes 
apelos. Eles são os elementos norteadores para as Regiões, Províncias e Distritos 
do mundo Marista e o que irá garantir a realização do sonho de Champagnat.

* Em todos os textos do XXII Capítulo Geral, cada vez que se menciona nossa casa comum faz-se referên-
cia à nossa irmã, mãe terra (São Francisco), seguindo o Papa Francisco na sua Carta Encíclica Laudato 
Si’ sobre o cuidado da casa comum.

Mais informações:

http://lavalla200.champagnat.org
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MAPA DE ATUAÇÃO
UNIDADE E.I. E.F.I E.F.II

E.M. / 
E.M.TC

Conviver 
Marista

Assessoramento
Média  

complexidade
Sistema 
Prisional

SO
LI

DA
RI

ED
AD

E

Centro Educacional Marista Curitiba
Centro Educacional Marista Ir. Rui
Centro Educacional Marista Santa Mônica
Centro Social Marista Lar Feliz
Escola Ecológica Marcelino Champagnat
Centro Educacional Marista Ir. Acácio
Centro Social Marista Ir. Lourenço
Centro Social Marista Itaquera
Centro Social Marista Caçador
Centro Educacional Marista Champagnat
Centro Social Marista Robru
Centro Social Marista Pouso Redondo
Centro Social Marista Ir. Justino
Centro Educacional Marista Ir. Walmir
Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne
Centro de Educação Infantil Marista Enf. Anita Cordeiro
Centro Educacional Marista Irmã Eunice Benato
Proação Guaraqueçaba (Centro Social Marista Ir. Panini)
Centro Social Marista Ir. Henri
Centro Social Marista Itapejara
Centro Social Marista Propulsão
Centro Social Marista Estação Casa
Centro Marista de Defesa da Infância
Centro Social Marista Dourados
Centro Social Marista Ir. Egídio
Centro Educacional Marista São José

UNIDADE E.I. E.F.I E.F.II E.M. 

ED
UC

AÇ
ÃO

 B
ÁS

IC
A

Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo
Colégio Marista Nossa Senhora da Glória - São Paulo
Colégio Marista de Ribeirão Preto
Colégio Marista Santa Maria 
Colégio Marista de Londrina
Colégio Marista de Maringá
Colégio Marista de Brasília - Ed. Inf. e Ens.  
Fund. - Maristinha
Colégio Marista PIO XII
Colégio Marista de Cascavel
Colégio Marista de Brasília - Ensino Médio (Maristão)
Colégio Marista de Goiânia
Colégio Marista PIO XII de Brasília
Colégio Marista Champagnat
Colégio Marista Anjo da Guarda
Colégio Marista São Luís
Colégio Marista Paranaense
Colégio Marista Frei Rogério
Colégio Marista São Francisco
Colégio Marista de Criciúma

 E.I.  - Educação Infantil (Creche e Pré-escola)

 E.F.I - Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano)

 E.F.II - Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano)

 E.M. - Ensino Médio / E.M. TC - Ensino Médio 
Técnico Concomitante

 Conviver Marista – Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

 Assessoramento – Assessoramento e Defesa e 
Garantia de Direitos

 Média Complexidade – Proteção Social 
Especial de Média Complexidade

 Sistema Prisional – Atendimento de crianças 
em contexto prisional

LEGENDA



Campus Curitiba (Curitiba-PR)
Campus São José dos Pinhais (São José dos Pinhais-PR)

Campus Londrina (Londrina-PR)
Campus Toledo (Toledo-PR)

Campus Maringá (Maringá-PR)

Centro de Educação Profissional Irmão Mários Cristóvão (Curitiba-PR)

Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (São Paulo-SP)
Colégio Marista Nossa Senhora da Glória - São Paulo (São Paulo-SP)

Colégio Marista de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto-SP)
Colégio Marista Santa Maria (Curitiba-PR) 

Colégio Marista de Londrina (Londrina-PR)
Colégio Marista de Maringá (Maringá-PR)

Colégio Marista de Brasília - Ed. Inf. e Ens. Fund. - Maristinha (Brasília-DF)
Colégio Marista PIO XII (Ponta Grossa-PR)
Colégio Marista de Cascavel (Cascavel-PR)

Colégio Marista de Brasília - Ensino Médio (Maristão) (Brasília-DF)
Colégio Marista de Goiânia (Goiânia-GO)

Colégio Marista PIO XII de Brasília (Brasília-DF)
Colégio Marista Champagnat (Ribeirão Preto-SP)

Colégio Marista Anjo da Guarda (Curitiba-PR)
Colégio Marista São Luís (Jaraguá do Sul-SC)

Colégio Marista Paranaense (Curitiba-PR)
Colégio Marista Frei Rogério (Joaçaba-SC)

Colégio Marista São Francisco (Chapecó-SC)
Colégio Marista de Criciúma (Criciúma-SC)

ABEC

UCE

APC

Hospital Universitário Cajuru (Curitiba-PR)
Hospital Marcelino Champagnat (Curitiba-PR)

PUCPRESS - Editora Champagnat (Curitiba-PR)
FTD Educação
Matriz (1) (São Paulo-SP)
Editorial (1) (São Paulo-SP)
Parque Gráfico (1) (Guarulhos-SP)
Filiais (15)
Distribuidores (9)
Casas de Atendimento ao Professor (13)

APC

FTD

APC

APC

APC

ABEC

UCE

Centro Educacional Marista Curitiba (Curitiba-PR)
Centro Educacional Marista Ir. Rui (Ribeirão Preto-SP)
Centro Educacional Marista Santa Mônica (Ponta Grossa-PR)
Centro Social Marista Lar Feliz (Santos-SP)
Escola Ecológica Marcelino Champagnat (Almirante Tamandaré-PR)
Centro Educacional Marista Ir. Acácio (Londrina-PR)
Centro Social Marista Ir. Lourenço (São Paulo-SP)
Centro Social Marista Itaquera (São Paulo-SP)
Centro Social Marista Caçador (Caçador-SC)
Centro Educacional Marista Champagnat (Cascavel-PR)
Centro Social Marista Robru (São Paulo-SP)
Centro Social Marista Pouso Redondo (Pouso Redondo-SC)
Centro Social Marista Ir. Justino (São Paulo-SP)
Centro Educacional Marista Ir. Walmir (Criciúma-SC)
Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne (Florianópolis-SC)
Centro de Educação Infantil Marista Enf. Anita Cordeiro (Paiçandu-PR)
Centro Educacional Marista Irmã Eunice Benato (Curitiba-PR)
Proação Guaraqueçaba (Centro Social Marista Ir. Panini) (Guaraqueçaba-PR)
Centro Social Marista Ir. Henri (Fazenda Rio Grande-PR) 
Centro Social Marista Itapejara (Itapejara d'Oeste-PR)
Centro Social Marista Propulsão (Curitiba-PR)
Centro Social Marista Estação Casa (Curitiba-PR)
Centro Marista de Defesa da Infância (Curitiba-PR)
Centro Social Marista Dourados (Dourados-MS)
Centro Social Marista Ir. Egídio (São José dos Pinhais -PR)
Centro Educacional Marista São José (São José-SC)

Mato Grosso do Sul (MS)

Goiás (GO)

Distrito Federal (DF)

São Paulo (SP)

Paraná (PR)

Santa Catarina (SC)

Educação Superior
Educação Profissional
Educação Básica
Solidariedade
Saúde
Comunicação
Editorial



MARCOS DE 
SOLIDARIEDADE

-  Criação da DEAS (2006)
-  Reestruturação do portfólio e metodologia execução das ações 

sociais do Projeto Comunitário (2007)
-  Reestruturação da Proposta da Educação Infantil (2007)
-  Acento no CEDCA/PR (2008)
-  Articulação com a Red Latinoamericana y caribeña por la defensa 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes -RedLamyc 
(2009)

-  Articulação com a Red por los Derechos de la Infancia en México - 
REDIM (2009)

-  Participação nas reuniões do Comitê Permanente NIÑO SUR  / 
MERCOSUR (2009)

-  Início das atividades do Setor de Solidariedade, em sua nova 
estrutura, contando com a direção e com a assessoria de 
representação institucional com atuação nacional e internacional 
na defesa dos direitos das crianças e jovens (2009)

-  Novo modelo de gestão SAS (Setor de Solidariedade): deixa a 
gestão da DEAS e passa a ser órgão coordenador e orientador 
da RMS com a responsabilidade de dinamizar e avaliar o 
desenvolvimento da ação social na Província para assuntos 
estratégicos da Província (2009)

-  Implantação do Advocacy voltado à Educação Infantil e ao Acesso 
e à Formação no Ensino Superior (2010)

-  Implantação da área de sistematização - 1ª publicação Cores em 
Composição na Educação Infantil (2010)

-  Criação do Centro Marista de Defesa da Infância (2010)

-  Consolidação das Províncias Santa Catarina e São Paulo (2002)
-  Implantação do Projeto Comunitário na PUCR (2002)
-  Criação do Setor de Ação Social - SAS (2003)
-  Adesão ao ProUni (2004)
-  Participação no I Encontro Interamericano Coração Solidário 

Marista (2004)
-  Acento no CONANDA (2005)
-  Primeira Missão Solidária Marista (2005)

2000 2005

2006 2010



-  Instituto Interamericano de la Niñez - OEA (2016)
-  Mesa pro Bice Brasil - Bureau International Catholic de l´Enfance 

(2016)
-  Plataforma Cadê Paraná - Centro Marista de Defesa da Infância 

(2016)
-  Plataforma Direito ao Brincar - Rede Marista de Colégios (2016)
-  Revisão do Planejamento Estratégico 2016-2022, que definiu 

as Diretrizes Institucionais (2017)
-  Participação da RMS no grupo sobre os ODS da FMSI (2017)

-  Oferta de mais de 10 mil bolsas integrais na educação básica  
e superior

-  Cerca de 1.500 bolsas integrais na educação infantil
-  Voluntariado Internacional (2011-2012)
-  Implantação do Setor de Investimento Social Privado FTD 

Educação (2011)
-  Articulação junto à Fundação Marista de Solidariedade 

Internacional - FMSI (2011)
-  Participação de adolescentes no V Encontro Interamericano 

Coração Solidário Marista (2014)
-  Publicação do primeiro volume do Relatório Social do Grupo 

Marista (2012)
-  Publicação do Livro Caminhos da Solidariedade Marista nas 

Américas: crianças e jovens com direitos (2012)
-  Publicação das Diretrizes e Direcionamentos para RMS (2012)

-  Bureau de Instituições Católicas pelo Direito da Infância  - BICE (2012)
-  Criação da Gerência de Gratuidade (2013)
-  Implantação do Projeto Propulsão (2013)
-  Movimento Mundial Pela Infância Capítulo América Latina  -  

MMI-LAC (2014)
-  Implantação do Projeto Estação Casa (2014)
-  Implementação do Projeto Trilhas - Incubadora Social Marista (2014)
-  Fórum de Inovação da RMS (2014)
-  Lançamento da Campanha Defenda-se (2014)
-  Reestruturação do Conviver Marista (2015)

2011

2016

2015

ATUAL





APRESENTAÇÃO

O que é a Rede Marista  
de Solidariedade (RMS)

A Rede Marista de Solidariedade (RMS) é um conjunto de iniciativas, programas 
e projetos desenvolvido por todas as áreas de atuação do Grupo Marista junto à 
sociedade, com enfoque em quatro eixos: a promoção, a proteção e a defesa dos 
direitos das crianças e dos jovens, e a educação para a solidariedade. A partir des-
se posicionamento, a RMS potencializa e viabiliza o capital humano, os recursos 
financeiros e materiais, a excelência e a presença Marista direcionando-os, em 
especial, aos economicamente empobrecidos, com o intuito de contribuir para 
uma sociedade mais justa e fraterna.

A promoção do direito faz referência ao atendimento direto, ao acesso ao direito, 
com qualidade e continuado, por meio das diversas modalidades socioeducativas 
ofertadas pela RMS. A proteção é desenvolvida com base na premissa do Estatuto 
da Criança e do Adolescente de aplicar medidas protetivas em casos que os direi-
tos das crianças forem ameaçados ou efetivamente violados, em decorrência de 
uma ação ou omissão da sociedade ou do Estado, de uma falta, omissão ou abuso 
por parte dos pais ou responsáveis, ou em razão de sua própria conduta.

A defesa de direitos é realizada por meio do anúncio dos direitos, que se traduz 
em ações educativas, informativas ou de incidência política. O quarto foco, a edu-
cação para a solidariedade, desenvolve junto aos públicos internos processos e 
práticas que oportunizam a sensibilização e a vivência solidária, possibilitando a 
interação e o engajamento com pessoas e realidades diversas, com vistas à for-
mação de sujeitos críticos, defensores de interesses coletivos.
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O posicionamento estratégico da RMS
A Rede Marista de Solidariedade, em consonância com a Doutrina Social da Igreja 
e os documentos do Instituto Marista, considera a Solidariedade para além de sua 
compreensão como princípio moral e virtude, expressando-se também enquanto 
posicionamento no e com o mundo, evidenciando o compromisso com as pessoas, 
desdobrando-se em ações compartilhadas que possibilitam aprendizagens mú-
tuas e profundas, bem como o desenvolvimento de todos, enquanto comunidade. 

A vida ameaçada não pode ser vista com indiferença; pelo contrário, solicita-nos 
reações de indignação, engajamento e corresponsabilidade. A Solidariedade em 
resposta a isso gera vínculos de cooperação e comprometimento que tendem a 
ser duradouros e transformadores, sobretudo em relação a dignidade, condição 
e direitos de todos. Tais vínculos são fomentados a partir de todas as frentes 
de atuação do Grupo Marista, de maneira transversal, respeitando todas suas 
particularidades e especificidades em prol da promoção e defesa dos direitos de 
crianças e jovens e de uma educação para a solidariedade. 

 

As diretrizes institucionais e o Relatório 
Social Marista   
É com grande satisfação que compartilhamos o Relatório Social do Grupo Marista 
2016-2017, instrumento que expressa um esforço coletivo na busca da potencia-
lização da missão marista, a partir de um entendimento integrado dos focos da 
RMS, de forma comprometida com os sujeitos e com a justiça social. 

O Relatório Social 2016-2017 apresenta iniciativas de todas as áreas de atuação 
do Grupo Marista (Educação, Saúde e Solidariedade) e áreas corporativas, alinha-
das às Diretrizes e Direcionamentos para a Rede Marista de Solidariedade, documento 
sistematizado e divulgado em 2012 e Diretrizes de Pastoral, 2011. A partir de 2017, 
as iniciativas se alinharam às novas Diretrizes Institucionais para o Grupo Marista.

Desta forma, os princípios e o escopo deste Relatório Social estão pautados nas 
Diretrizes Institucionais do Grupo Marista, desdobrados em programas, projetos e 
ações voltados à promoção e à defesa dos direitos das crianças e dos jovens e à 
educação para a solidariedade. Também são relatadas as ações da Pastoral e da 
Vida Consagrada e Laicato alinhadas às Diretrizes Institucionais, que convergem 
e fomentam o posicionamento da RMS. 



31Relatório Social Marista | 2016-2017

As iniciativas da RMS são apresentadas por áreas de atuação do Grupo Marista. O 
relatório demonstra também os dados da atuação da instituição, em consonância 
com as políticas públicas da Educação (por meio da concessão de bolsas), da Saú-
de (por meio da prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde) e da Assistên-
cia Social (por meio de projetos sociais).

Planejamento estratégico (Diretrizes 
Institucionais
Para definir e planejar o futuro do Grupo Marista foi revisado o Planejamento 
Estratégico da instituição. Essa iniciativa consiste em estabelecer o que deve ser 
executado, quando e como, e se propõe a orientar todas as frentes do Grupo Ma-
rista na realização de sua missão. Nessa construção foram levados em conta os 
elementos constitutivos do carisma e da identidade Marista, bem como o contex-
to social, político, cultural e econômico.

O planejamento está estruturado em oito partes, a saber:
1) Fundamentos Institucionais
2) Missão, Visão e Valores do Grupo Marista
3) Diretrizes Institucionais
4) Formulação dos Objetivos Estratégicos
5) Projetos e Iniciativas estratégicos
6) Detalhamento dos Projetos e Iniciativas
7) Imperativos Estratégicos do Grupo Marista
8) Memórias da Elaboração

O planejamento estratégico estabelece 21 Diretrizes Institucionais, que devem 
ser desdobradas em todas as áreas do Grupo (ver quadro abaixo). Elas se funda-
mentam em quatro princípios norteadores: Evangelização, espiritualidade, Frater-
nidade e Missão. A reflexão sobre estes elementos renova o carisma marista, para 
que a instituição se prepare para os desafios do presente e do futuro. 

A promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens 
está presente, especialmente, na Diretriz Institucional 8, consolidando o posicio-
namento da Rede Marista de Solidariedade, de maneira a orientar de forma trans-
versal a atuação de todas as frentes de missão do Grupo Marista. 



32 Perfil Institucional

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GRUPO MARISTA
Diretrizes do Grupo Marista

Anúncio do Evangelho e 
construção do Reino de 

Deus como finalidade 
primeira da instituição, 

respeitando o princípio da 
inculturação.

Comprometimento com 
a Igreja local e abertura 
às fronteiras geográficas 
e existenciais a partir de 
nosso carisma.

Cooperação com o Instituto 
Marista nas diversas áreas 
estratégicas, em sua 
abrangência internacional.

1

3

5

2

4

6

Espiritualidade apostólica e 
marial como fundamento do 

nosso jeito de ser e atuar.

Defesa da dignidade 
humana, segundo a 

Doutrina Social da 
Igreja, considerando o 

ser humano em todas as 
suas dimensões.

Respeito à diversidade 
e fomento do diálogo 

inter-religioso e do 
ecumenismo.

3.1  
DIRETRIZES  
INSTITUCIONAIS
As diretrizes esclarecem o 
posicionamento estratégico do 
Grupo Marista de maneira ge-
ral e abrangente, com o intuito 
de promover a unidade de to-
das as áreas do Grupo Marista 
em torno da missão.
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Promoção, proteção 
e defesa dos direitos 
das crianças e jovens, 
com especial atenção 
aos economicamente 
menos favorecidos.

Potencialização 
dos atores sociais 
do território, 
intensificando os 
vínculos de pertença 
e a atuação em rede 
com instituições 
eclesiais e civis.

8

10

12

7

9

11

Desenvolvimento da 
vocação Marista de 
Irmãos e de Leigas 
e Leigos junto aos 
diferentes públicos.

Desenvolvimento da ação 
pastoral de forma sistêmica, 

por meio da educação 
evangelizadora, solidária e 
promotora dos direitos das 

crianças e jovens.

Desenvolvimento do 
protagonismo de crianças 

e jovens nos processos 
institucionais e nos 

espaços de incidência 
política, considerando a 

articulação em rede.

Promoção da cultura 
vocacional em toda a 

Instituição, que contemple 
as dimensões humana, 

cristã e Marista, e favoreça 
a construção do projeto de 

vida pessoal e social.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GRUPO MARISTA
Diretrizes do Grupo Marista

Promoção do Patrimônio Espiritual 
Marista, ampliando o conhecimento 

e a vivência de nossa tradição 
espiritual, educacional, cultural, 

social e histórica.

Gestão ética, qualificada e 
transparente, atenta às boas práticas 
de execução e controles, respeitando 
as leis canônicas e civis.

Aplicação de recursos humanos e 
financeiros no desenvolvimento 
de soluções criativas e inovadoras 
voltadas para crianças e jovens.

13

15

17

14

16

18

Formação e desenvolvimento dos 
colaboradores nas competências 
técnicas e na identidade Marista, 
com responsabilização de todos 
quanto ao carisma e identidade 
institucional.

Discernimento para a tomada 
de decisões e intervenções 

estratégicas à luz da fidelidade 
ao carisma, em espírito de 

colegialidade, com atenção à 
sustentabilidade econômico-

financeira, perenidade da missão 
e cuidado com a vida.

Promoção de uma educação 
Marista emancipadora, 

comprometida com o 
desenvolvimento integral e 

cristão das crianças e jovens 
e com a construção de uma 

sociedade justa, ética e 
solidária, por meio de produtos 

e serviços educacionais.  
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Alinhamento das 
expressões de 
comunicação e marketing 
à identidade Marista.

20

19

21

Monitoramento, tanto interno 
quanto de parceiros e fornecedores, 

das práticas e processos dos 
sistemas de direito, respeitando os 

direitos humanos preconizados pela 
ONU e outros tratados, como Pacto 
Global e ODS’s, e encaminhando os 

casos de violação de direitos aos 
órgãos competentes.

Excelência e inovação nos serviços, 
produtos e processos.
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Rede Marista de Solidariedade e 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem uma agenda glo-
bal da Organização das Nações Unidas (ONU), que deve ser implementada pelos 
193 países membros da ONU até 2030. São 17 objetivos globais, que implicam 
a atuação de governos, da sociedade civil e todos os cidadãos para o alcance de 
metas que promovam o desenvolvimento sustentável.

A Fundação Marista de Solidariedade Internacional (FMSI), em parceria com o 
Movimento Mundial pela Infância da América Latina e Caribe (MMI-Lac), está con-
tribuindo com esta agenda, propondo e promovendo debates, formações, cam-
panhas e iniciativas para a difusão e fomento à implementação dos ODS, com 
desdobramentos em várias Províncias Maristas no mundo.

No Grupo Marista está em curso um processo de conexão das iniciativas realiza-
das com os ODS, além do desenvolvimento de ações para a mobilização dos pú-
blicos internos e de toda a sociedade, participação em redes nacionais e interna-
cionais e incidência política, com o objetivo de contribuir com a implementação 
destes objetivos no Brasil. 

Os esforços da instituição no âmbito desta agenda estão alinhados aos apelos 
do Papa Francisco para a “geração de novos dinamismos na sociedade que frutifi-
quem em acontecimentos históricos e positivos”, e ao posicionamento da RMS de 
atuar em temas de Direitos Humanos em territórios de fronteiras geográficas e 
existenciais que impactam as crianças, os adolescentes e os jovens que se encon-
tram em maior situação de vulnerabilidade social. 

Neste relatório, apresentamos alguns projetos e iniciativas que se conectam aos 
ODS, tanto no âmbito da mobilização social, formação e desenvolvimento de prá-
ticas socioeducativas, como no processo de trabalho em rede e incidência política.
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Conheça os ODS prioritários que são trabalhados no Grupo Marista:

Saiba mais sobre os ODS e suas metas em: https://nacoesunidas.org/pos2015/



ÁREAS  
TRANSVERSAIS







SETORES
DE MISSÃO

No Grupo Marista, pastoral é o termo que designa o conjunto de estratégias e 
ações de evangelização, desenvolvidas segundo a especificidade de cada uma das 
frentes de atuação da instituição: educação, solidariedade, saúde e comunicação.

Por evangelização, compreende-se todas as iniciativas que promovem a incultu-
ração dos valores cristãos – a mensagem central de Jesus Cristo – em pessoas 
e processos. 

Diretrizes Institucionais do Grupo Marista se conectam na perspectiva de efetivação 
dos valores cristãos e Maristas, por meio da educação para a solidariedade, do di-
álogo inter-religioso e multicultural, da comunhão eclesial, da vivência solidária, 
do desenvolvimento da dimensão espiritual, entre outras iniciativas desenvolvi-
das no âmbito da promoção e defesa dos direitos das infâncias e juventudes.

As equipes responsáveis pela pastoral no Grupo Marista empenham-se, ainda, em 
promover a sinergia entre parceiros da sociedade civil, do governo e da Igreja, 
com o propósito de fortalecer redes para a construção de um projeto de socieda-
de mais justa e solidária.

O Setor de Vida Consagrada e Laicato (SVCL) tem como missão promover a iden-
tidade e a perenidade do Carisma de Champagnat e o desenvolvimento das voca-
ções Maristas entre Irmãos, Leigas e Leigos.
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O SVCL assessora o Conselho Provincial e o Grupo Marista nos processos de ani-
mação vocacional e formação específica e conjunta de Irmãos e Leigos, no âmbito 
provincial e local. Anima as diferentes modalidades em que se expressa a riqueza 
do carisma Marista: vida consagrada, leiga e leigo marista, afiliados, fraternos do 
Movimento Champagnat da Família Marista e colaboradores. 

As Diretrizes do Setor constituem o instrumento que embasa e baliza todas as ativi-
dades e que suscita projeções e perspectivas de futuro. O Setor procura, dessa forma, 
dar resposta contundente aos horizontes de futuro apontados pelo XXI Capítulo Geral 
Marista: “Uma vida consagrada nova que promova um novo modo de ser Irmão” e 
“Uma nova relação entre Irmãos e Leigos(as) buscando, juntos, maior vitalidade”.

Formação em Identidade e Missão 
Marista – Lideranças

A Formação em Identidade e Missão Marista – Lideranças, realizada pelos setores 
provinciais do Grupo Marista, em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento 
Humano Organizacional (DDHO), tem como objetivo desenvolver o senso de per-
tença dos gestores para a realização de boas práticas de gestão. 

A formação faz parte da etapa de Imersão do Plano de Formação e Vivência Ma-
rista (PFVM) e foi dividida em:

• Lideranças Estratégicas – Curso com duração de dois anos. As dimensões 
trabalhadas são: conhecer/experienciar/celebrar/aderir e estão distribuí-
das em seis encontros presenciais e duas atividades permanentes (estudo 
dirigido e experiências de convivência). 

• Liderança Tática – Curso com duração de uma semana. Na primeira fase, 
os participantes recebem formação de temáticas que perpassam os se-
guintes eixos: Eu, Outro, Mundo e Transcendência. Na segunda fase, uma 
experiência vivencial em um dos projetos da área de solidariedade e pas-
toral da Organização. Durante uma semana, os gestores são convidados a 
adentrar no universo social, educacional e de evangelização. Junto com as 
experiências nos espaços e unidades Maristas e do território.



43

Relatório Social Marista | 2016-2017

Além do conhecimento técnico, os gestores puderam experimentar ações que en-
globaram desde o autoconhecimento até as relações com a organização e com a 
sociedade. As formações oportunizaram a tomada de decisões alinhadas às dire-
trizes institucionais.  

Itinerário de Educação para  
a Solidariedade 

O Itinerário de Educação para a Solidariedade tem por intuito proporcionar a 
jovens, colaboradores (as), Irmãos e Leigos (as) um processo de educação para a 
solidariedade, na perspectiva do aprendizado recíproco e dialógico, por meio da 
imersão e inserção em realidades sociais desafiadoras, sobretudo de vulnerabili-
dade social. 

O itinerário de educação para solidariedade acontece 
em seis etapas:

1. Atividades de voluntariado – Promovidas localmente pelos núcleos de pas-
toral das Unidades.

2. Missão Universitária Ir. Henri Vergès – Destinada a jovens Universitários 
da PUCPR e Católica SC. Acontece no mês de julho e prevê três meses de 
preparação dos jovens universitários. 
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3. Missão Solidária Marista (MSM) Ir. Miguel Angel – Imersão em uma comuni-
dade desafiadora. Os jovens são convidados a olhar a realidade e a refletir 
sobre seu estar no mundo. Acontece no mês de janeiro em diversos locais 
da Província. O número de participantes em cada local de experiência 
varia entre 50 a 120 jovens. 

4. Missão Solidária Marista (MSM) Ir. Lourenço – Imersão em realidades desa-
fiadoras. Sua intervenção é focal e tem metodologia participativa desde a 
concepção da experiência até a sua execução. Acontece no mês de julho 
com a presença de no máximo 20 jovens.

5. Missão Solidária Marista (MSM) Champagnat – Inserção em territórios de 
alta vulnerabilidade, destinado aos jovens que já vivenciaram as outras 
etapas do itinerário.

6. Voluntariado Social – Promove experiências de voluntariado para jovens, 
colaboradores (as), Irmãos e Leigos (as) no âmbito nacional e internacio-
nal. Busca o fortalecimento do compromisso solidário junto às causas hu-
manitárias. A gestão desta etapa é feita pelo Setor de Solidariedade.
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Itinerário Formativo sobre Juventudes 
– Juventudes Protagonistas de 
Transformação Social 

O Itinerário Formativo sobre Juventudes – Ju-
ventudes Protagonistas de Transformação So-
cial, foi planejado e realizado pelo Setor de 
Pastoral do Grupo Marista e pelo Observatório 
de Juventudes da PUCPR.  O projeto consiste 
em propiciar espaços de diálogo, formação e reflexão sobre o contexto das juven-
tudes na contemporaneidade e suas potencialidades para a transformação social.

O Itinerário é composto por um conjunto de ações acadêmicas, culturais e expe-
rienciais sobre o sujeito jovem e suas diversas trajetórias. Nesta perspectiva, apre-
senta-se como um espaço de debates, aprofundamento e troca de experiências 
sobre as realidades juvenis, promovendo a cultura do jovem enquanto sujeito de 
direito, protagonista da sua história e agente da transformação social.

Em 2017, foram realizados três eventos: 

• O DIÁLOGO ENTRE A ARTE A TRANSFOR-
MAÇÃO SOCIAL com a participação de 
250 pessoas. 

• “Nunca me sonharam”: PUCPR debate o 
ensino médio brasileiro que contou com 
200 participantes. 

• I SIMPÓSIO DE JUVENTUDES com a 
presença de 150 participantes. 
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O Itinerário possibilitou o fortalecimento da cultura do jovem, por meio de uma 
participação efetiva em todas as etapas do projeto. As parcerias estabelecidas 
entre Setor de Pastoral e Observatório de Juventudes foram significativas para o 
desenvolvimento de iniciativas que promovam as juventudes e suas trajetórias 
dentro da instituição Marista. Além disso, a expressiva participação do público 
interno nas etapas do projeto contribuiu para os aspectos formativos dos colabo-
radores e jovens.

Comissões de Juventude 

As Comissões de Juventudes são formadas por jovens que atuam na missão pas-
toral nas dimensões eclesial, social, política, cultural e institucional. Seu objetivo 
é ser um espaço privilegiado de exercício do protagonismo, da cidadania, da de-
mocracia, da fé e da solidariedade. 

1. Comissão Local de Juventudes: composta de maneira democrática, salien-
tando a importância de equilíbrio etário e de gênero, envolve o diálogo 
entre pastoralistas e jovens, possui de três a sete membros. É adequada ao 
número de jovens envolvidos com a pastoral da Unidade. 

2. Comissão Provincial de Juventudes: Realiza escuta atenta e estabelece 
diálogo com as Comissões Locais, pastoralistas, Irmãos e outras lideranças 
juvenis. Participa de espaços externos ao Grupo Marista, representando 
os jovens da Instituição. É eleita em Assembleia, convocada pelo Setor de 
Pastoral e organizada em parceria com a Comissão Provincial de Juven-
tudes vigente. Ocorre a cada três anos, contando com a participação de 
representantes das Comissões Locais do Grupo Marista.
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Programa de Formação e Vivência 
Marista

O Programa de Formação e Vivência Marista tem 

como objetivo proporcionar aos colaboradores per-

correr o próprio itinerário de formação, conforme sua 

identificação com a missão e a espiritualidade Maris-

ta. Esse processo está organizado em quatro etapas: 

Integração, Imersão, Aprofundamento e Adesão. As 

duas primeiras etapas de formação são conduzidas 

pela Diretoria de Desenvolvimento Humano Organi-

zacional (DDHO). As etapas seguintes de aprofunda-

mento e adesão estão sob responsabilidade do Setor 

de Vida Consagrada e Laicato. 

Na etapa de Aprofundamento, com objetivos e meto-

dologias específicas, os projetos propiciam aos partici-

pantes a possibilidade de construção de itinerários pessoais de formação e 

vivência do carisma Marista. Fazem parte desta etapa os seguintes projetos: 

Vivemar, Violetas, Oficinas de Espiritualidade, Hermitage, Oficinas de Apro-

fundamento do Patrimônio Histórico e Espiritual Marista (PHEM), Peregri-

nação a Hermitage, Retiro e Formação Conjunta. 

Na etapa de Adesão o Instituto entende que o carisma Marista não é apenas dos 

Irmãos Maristas, mas se abre a todos os leigos e leigas que queiram aderir a ele. 

Essa adesão pode ser vivida pessoal ou comunitariamente. Atualmente existem os 

seguintes grupos: Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM), Afiliados e 

Grupos Laicais Maristas e Grupos de Laicato Jovem. Totalizando cerca de 550 pessoas. 

Um dos maiores indicadores é a adesão aos projetos que não são obrigatórios. 

E outro indicador é o engajamento na missão marista e no trabalho que lhes é 

confiado. A seguir segue número de participantes por ações realizadas em 2017:
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Etapas Participantes em 2017 

Vivemar 118

Hermitage Marista 38

Oficina Temática de Aprofundamento do PEM 120

Violetas Maristas 37

Oficinas de Espiritualidade Não teve

Formação Conjunta Não teve

Fraternidades do MChFM — 31 fraternidades 450

Grupos laicais – 6 grupos 45

Laicato Jovem – 20 grupos 150

Mística e missão 20

Mística e comunhão 17

Mística e caminhada/retiro itinerante 40

Afiliados 11

Perigrinação a Hemitage Não teve

Depoimentos

“Gratidão pela oportunidade de vivenciar esta experiência. Me senti importante para 
a Missão Marista. Passei a dar mais valor pelas funções que desempenho. E também na linda 
e brilhante ideia que Champagnat teve de evangelizar através do estudo, uma missão linda 
e séria. É difícil expressar em palavras, mas foi lindo. A gratidão pela vida de todos que orga-
nizaram e que nos ajudaram a crescer nos encontros como seres dignos e filhos do Sagrado.” 

Luana Alcântara – Pastoral do Colégio Marista de Cascavel (PR).

“O Vivemar foi uma experiência de vida singular. Superou as minhas expectativas, 
aprendi muito e conheci pessoas de ‘luz’. Esse encontro nos proporcionou momentos de 
paz interior, instabilidade, mexeu, fez com que olhássemos para nossa poça e saíssemos do 
lugar. Inquietação, provocação e cuidado consigo mesmo, clareou algumas angústias e fez 
com que eu pudesse voltar meu olhar para o interior, começar a me enxergar como obra 
inacabada do Criador! Gratidão por tudo!” 

Lisa Simone de Sá  – Professora do Colégio Marista Santa Maria, Curitiba (PR).
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Circuito Projeto de Vida

O Programa Circuito Projeto de Vida (CPV), desenvolvido e coordenado pelo Setor 
de Vida Consagrada e Laicato (SVCL), possibilita que jovens tenham uma visão 
integral de si mesmos e reflitam sobre sua vida nas várias dimensões do ser hu-

mano. O CPV também contribui para que eles exerçam sua liberdade de 
escolha com responsabilidade e coerência, acompanhando-os no discer-
nimento em relação ao seu futuro. 

O CPV é composto por uma plataforma digital: a Revista Mais Feliz e 
o Almanaque Vocacional. Esses materiais são de caráter pedagógico e 
destinados a jovens e adolescentes com idades entre 13 e 18 anos que 
desejam pensar mais profundamente sobre projetos de vida e vocação.

Destaque

• Na plataforma digital do site www.circuitoprojetodevida.com.br o jovem 
encontra o bloco dos temas chamados detonadores ou inspirações. São 
doze textos abordando temáticas sobre diversão, família, diversidade, 
amizade, espiritualidade, sonhos, solidariedade, socialização, entre ou-
tros. Cada temática contém um vídeo relacionado ao assunto, uma dica 
de leitura, uma frase inspiradora e algumas perguntas que ajudam o leitor 
a refletir sobre seu projeto de vida e sua vocação. O site ainda oferece 
o bloco das “Nanoatitudes”, com 31 oportunidades de realizar pequenas 
boas ações; o bloco das “Listas”, composto por vinte assuntos bem atuais, 
em forma de listas, onde o jovem pode listar suas anotações sobre cada 
um deles; ainda é disponibilizado o bloco da “Biografia”, onde os usuários 
podem registrar os acontecimentos importantes de sua vida.

• A Revista Mais Feliz contempla, entre outras diversas editorias, as doze 
inspirações que estão no site, além de entrevistas, dicas e outros assuntos 
importantes e interessantes para a reflexão sobre o Projeto de Vida. Já o 
Almanaque Vocacional, como o nome diz, segue uma linha mais religiosa, 
para se desenvolver a espiritualidade e a dimensão religiosa da vocação.
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Em 2017, o projeto foi desenvolvido em 16 Colégios e 6 Centros Educacionais e 
Sociais Maristas. A previsão para 2018 é atingir todos os Colégios e Centros Edu-
cacionais e Sociais da Rede, que têm público para desenvolvimento do Circuito. 
Mesmo em fase de implantação, percebe-se o grande alcance que o Projeto pode 
ter no desenvolvimento do autoconhecimento, da autonomia, do Projeto de Vida.

Depoimento

“Atualmente atuo na área de psicologia clínica. Comecei a estudar no Marista 
na oitava série e logo fui convidada para conhecer a Pastoral. Em 2005 entrei na 
Pastoral Juvenil Marista e conheci um novo jeito de ser. Os amigos foram se tornando 
irmãos; os projetos e experiências formativas, aos poucos, foram moldando as atitu-
des e a forma de olhar o mundo a minha volta. Com o passar dos anos, a caminhada 
dentro da Pastoral foi ficando mais espaçada devido ao tempo disponível que por 
questões profissionais se tornou mais escasso. Porém, esse jeito de ser, jeitinho Ma-
rista, jeitinho Pastoral, jeitinho diferente, nunca deixei escapar. Construí meu projeto 
de vida aos poucos, mudando, reescrevendo. Sempre sonhei com um mundo melhor, 
mais alegre e esta alegria a busco vivê-la e transmiti-la às pessoas com as quais 
convivo. E acredito nessa frase: Seja a diferença que quer ver no mundo!” 

Michele Stein  – Ex-aluna Marista e psicóloga, 24 anos.
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Programa Vida Feliz

O Programa Vida Feliz é desenvolvido e coordenado pelo Setor de Vida Consa-
grada e Laicato do Grupo Marista. Constitui-se em um conjunto de projetos que 
se articulam para desenvolver junto com os jovens processos de escuta, diálo-
go, formação e acompanhamento, criando espaços e recursos que contribuam na 
construção de seu projeto de vida. 

Com base na demanda das escolas públicas foi criado um grupo de trabalho, que 
desenvolveu as metodologias, etapas e subsídios do Programa. Após esse primei-
ro momento, as equipes foram criadas e, através delas, foram efetuados convênios 
com as Secretarias Municipais e Estaduais de Ensino das localidades atendidas. 

A partir desses processos, iniciaram as atividades junto às escolas. A implantação 
do Programa conta com a participação do Conselho Provincial, as equipes do Vida 
Feliz e com Secretarias Municipais e Estaduais de Ensino, bem como a parceria 
dos mais de 150 Colégios nas cidades atendidas pelo Programa na Província nos 
estados (SC, PR, SP, MS), conforme tabela:

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO PROGRAMA VIDA FELIZ (2017)

Projetos Atendimentos

Projeto Pontes 32.316

Liderança Juvenil 1104

Eclesial 4364

Assessoria às juventudes 3805

Abraço solidário 650

Conexão Mais Feliz 1081

Conexão Vocacional Marista 102

Semana Vocacional 961

Grupo Vocacional 259

Painel Vocacional 30

Siga +:) 30

Acompanhamento Vocacional 110

Total 44.812
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Fórum de inovação

O Fórum de Inovação da Rede Marista de Solidariedade é um projeto que dina-
miza debates com diversas áreas do Grupo Marista com o objetivo de fomentar a 
geração de ideias e o desenvolvimento de novas estratégias e projetos no âmbito 
da promoção e defesa de direitos das crianças e jovens. Essa iniciativa nasce dos 
apelos da Igreja e do Instituto Marista para uma atuação em novos territórios, 
junto daqueles que se encontram em maior situação de vulnerabilidade, com o 
intuito de gerar impactos positivos na sociedade.

De 2015 a 2016 foram realizados cinco workshops com representantes de diver-
sas áreas do Grupo Marista. Dessas atividades, foram mapeados 27 temas para 
serem aprofundados numa perspectiva de inovação social. Foi realizado também 
um workshop específico com as lideranças das Frentes de Missão para reflexão 
sobre os temas e estudo da aderência destas em relação às propostas temáticas. 
Em 2017, iniciou-se um aprofundamento, com pesquisa e diagnóstico, sobre crian-
ças e jovens indígenas, um dos temas priorizados pelo grupo.





O Grupo Marista é feito por e para as pessoas. Por essa razão, estamos diaria-
mente pensando em estratégias, programas e ações formativas para desenvolver 
nossos colaboradores para uma atuação de excelência.

Nossa missão é atuarmos no desenvolvimento de metodologias inovadoras e 
eficazes para atingir a excelência técnica, profissional e humana, alinhada aos 
Valores Maristas, visando a potencialização dos resultados do Grupo Marista e a 
perenidade da missão.

Contribuindo com as aspirações da Rede Marista de Solidariedade, a área de De-
senvolvimento Humano e Organizacional disponibiliza iniciativas e formações 
que favorecem a imersão na identidade marista e o desenvolvimento integral da 
pessoa humana.

PESSOAS
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Programa Incluir: Inclusão e valorização 
das pessoas na prática organizacional 

O Programa Incluir tem como propósito promover direitos por meio da consoli-
dação de uma cultura organizacional baseada na inclusão social. Nesse sentido, 
foram desenvolvidas práticas para incluir no mundo do trabalho pessoas com 
deficiência (PcD), jovens aprendizes, egressos do sistema penal, bem como ações 
voltadas para as mulheres. As ações enfocam temas transversais, como idade, et-
nia, gênero e primeiro emprego. 

Inclusão de pessoas com deficiência em 2017: Mais 
oportunidades e posicionamento externo

O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência tem como foco a promoção 
da política de diversidade por meio de debates em relação à temática de convi-
vência, possibilitando a aproximação das equipes de diversas instâncias do Grupo 
Marista. As ações pela inclusão de profissionais com deficiência comprovaram o 
constante compromisso pela disponibilização de mais oportunidades de emprego 
para esse público, maior capilaridade da comunicação e presença do Grupo em 
debates locais e nacionais importantes. 

Destaque

Em 2017, as ações do Grupo Marista consistiram em um case de sucesso apresen-
tado durante a 10.ª edição do Reatiba, principal fórum de inclusão de profissionais 
com deficiência, em Curitiba, promovido pela Federação de Indústrias do Estado 
do Paraná (Fiep). 

O trabalho de inclusão de profissionais com deficiência também foi comentado no 
X Fórum da Associação Nacional de Educação Católica (ANEC), principal encontro 
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de gestores de colégios católicos do Brasil. Na ocasião, o Grupo 
Marista ofereceu uma oficina sobre a temática voltada ao 
público alvo do evento. 

Todo ano, o Governo Federal, em parceria com governos municipais, promove o 
“Dia D”: um dia voltado para a empregabilidade da pessoa com deficiência. Na 
data, empresas de todos os ramos promovem feiras de emprego voltadas ao pú-
blico alvo, oferecendo vagas, cadastrando currículos e realizando entrevistas. Em 
2017, o Grupo Marista participou do evento como empresa captadora e também 
ministrou uma palestra sobre o tema da empregabilidade para pessoas com defi-
ciência que circularam pelo evento. 

Parcerias, ferramentas e mais alcance entre pessoas 
com deficiência

Uma das inovações mais importantes do programa de inclusão em 2017 foi bus-
car ter ainda mais capilaridade entre pessoas com deficiência. Já reconhecido 
como a empresa que mais abriu vagas de inclusivas em 2016 pelo Site Nacional 
de Empregos (SINE), o Grupo Marista fechou três convênios voltados ao projeto 
de inclusão: com a Catho, com o INSS e com o Kenoby.

Catho – A Catho, uma das empresas de referência na divulgação de oportunidades 
de emprego e captação de candidatos, tem uma área exclusiva para profissionais 
com deficiência, com divulgações direcionadas e facilidades para o cadastro de 
candidatos desse público alvo. O Grupo passou a ter acesso a esse banco de cur-
rículos nacional, contando com mais de 10 mil candidatos.

INSS – O Instituto Nacional de Seguro Social realiza um programa de reinserção 
de profissionais reabilitados no mercado de trabalho. O programa possibilita que 
empresas troquem informações com o INSS sobre as oportunidades de emprego 
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que têm disponíveis e o perfil desejado. O Instituto então disponibiliza candida-
tos com formações e experiências variadas para as vagas. Com essa parceria, o 
Grupo tem acesso a mais uma opção de captação de profissionais para o Progra-
ma Incluir.

Kenoby – A Kenoby é uma ferramenta moderna de atração e seleção, oferecendo 
funcionalidades que possibilitam o cadastro, busca e acesso a candidatos com 
mais qualidade, precisão e variedade de informações. Essa facilidade terá impacto 
positivo também no acesso a profissionais com deficiência.  

O principal resultado em 2016-2017 foi o crescimento na contratação de pro-
fissionais com deficiência em todo o Grupo Marista. Ao final de 2017, a PUCPR 
contava com 205 profissionais com deficiência.

Área Até os 

anos 2000

Até 2009 De 2010 

a 2014

De 2015 a 

2017

Rede de Colégios 4 26 35 58

Educação Superior – PUCPR 9 11 8 37

Saúde 4 4 11 71

Solidariedade 0 14 17 17

Corporativo  1 0 0 17

TECPUC 0 0 1 5

Total 18 55 72 205
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Programa Jovem Aprendiz 2017

O Programa Jovem Aprendiz baseia-se na inclusão social, trabalhando a diver-
sidade de forma a contribuir para a promoção dos direitos e tem o objetivo de 
ampliar as possibilidades de inserção do jovem no mercado de trabalho. Desen-
volvido principalmente com jovens em situação de vulnerabilidade social, a ini-
ciativa oferece uma educação integral, humana e cidadã por meio da aprendiza-
gem através da prática. 

Projetos desenvolvidos pelo Programa de 
Aprendizagem Profissional do Centro Educacional 
Marista Irmã Eunice Benato em 2017:

Destaque

• O Projeto Sem Vergonha, organizado pela turma Jovens Sonhado-
res do Programa de Aprendizagem Profissional do Centro Educacional 
Marista Irmã Eunice Benato, em Curitiba, foi um dos vencedores do Desa-
fios Criativos da Escola – a iniciativa faz parte do Design for Change, movi-
mento global que surgiu na Índia e está presente em 57 países, inspirando 
mais de 2,2 milhões de crianças e jovens ao redor do mundo. Entre 1.492 
inscrições, o projeto, desenvolvido como atividade prática do módulo de 
Educação Sexual foi contemplado com mais 11 iniciativas de diversos 
estados brasileiros. 

 A iniciativa deu tão certo que os jovens foram convidados a desenvolver 
ações do projeto em outras escolas e em Unidades Sociais da Rede Ma-
rista de Solidariedade. O projeto também foi compartilhado como uma 
boa prática no último encontro de educadores da RMS pelos próprios 
jovens organizadores. Além de participarem de uma série de atividades 
e construírem projetos conjuntos. No Rio de Janeiro (RJ), os 11 projetos 
premiados receberam prêmios em dinheiro para a iniciativa e para os 
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professores orientadores. Pelo segundo ano consecutivo, o Desafio contou 
com o apoio do programa Parceria Votorantim pela Educação, do Instituto 
Votorantim, nos 53 municípios onde desenvolve suas atividades.

 Sobre o Alana: Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lu-
crativos, que aposta em programas que buscam a garantia de condições 
para a vivência plena da infância. Criado em 1994, o Alana é mantido pe-
los rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013. Tem como missão 
“honrar a criança”. 

• Os Jovens Aprendizes do Centro Educacional Marista Irmã Eunice Bena-
to visitaram o Memorial Marista, localizado no Centro Marista Marcelino 
Champagnat (Curitiba/PR). As visitas fazem parte do projeto Rolê Corpo-
rativo, que tem como finalidade aproximar e integrar as áreas e negócios 
corporativos do Grupo Marista com o Programa Jovem Aprendiz. A partir 
das visitas, os jovens têm a oportunidade de visualizar na prática os con-
teúdos aprendidos no módulo de Práticas Administrativas da formação 
teórica da Aprendizagem Profissional.

Depoimento

“A visita foi muito importante para que os jovens conhecessem a história de 
Marcelino Champagnat, mas também para que se percebam não só parte do Grupo 
Marista, mas como a continuidade da Missão Marista.”

Franciele Heldeberg – Instrutora técnica do Centro Educacional Marista Irmã 
Eunice Benato e responsável pela iniciativa.
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• As turmas do 2.º ano do Programa Jovem Aprendiz realizaram uma vi-
sita técnica nas áreas Corporativas do Grupo Marista, em Curitiba (PR).  
41 jovens, das turmas da manhã e da tarde visitaram a Diretoria do Centro 
Marista de Serviços (DCMS), a Diretoria de Desenvolvimento Humano e 
Organizacional (DDHO), Diretoria Financeira (DF) e a Procuradoria Jurídica 
(PROJUR). Em cada um dos locais, um anfitrião apresentou a Diretoria aos 
jovens, contou sobre os processos administrativos que são desenvolvidos 
e compartilhou os casos de colaboradores que iniciaram suas trajetórias 
profissionais como Jovens Aprendizes e depois foram efetivados.

 Após visitar as áreas, os jovens vivenciaram um momento de reflexão e 
participaram de um quiz de encerramento no Auditório do 11.º andar do 
Prédio Administrativo, onde revelaram o que a experiência significou para 
cada um deles. Gratidão, aprendizado, orgulho, valorização e ensinamento 
foram algumas das palavras trazidas pelos jovens no encontro.

• Projetos e ações desenvolvidas pelos módulos do Programa de Aprendi-
zagem Profissional: No módulo de Comunicação, os aprendizes realizaram 
numa visita técnica ao Laboratório de Comunicação da Escola de Comu-
nicação e Artes da PUCPR. Foi possível permear discussões sobre os dife-
rentes meios de comunicação com destaque para: TV, rádio, WEB, internet, 
jogos, teatro, publicidade e propaganda e jornalismo. As visitas ocorreram 
no estúdio de áudio, laboratórios de informática, ilhas de edição, estúdios 
para a produção audiovisual, web rádio, teatro (caixa preta), camarim, sala 
de notícias, Bureau de Relações Públicas, estúdio de fotografia, salas de 
expressão corporal, sala lúdica e outros espaços do Laboratório de Comu-
nicação da PUCPR (LABCOM). 

• No módulo de Qualidade Ambiental, os participantes tiveram a oportuni-
dade de realizar uma visita técnica ao Horto Municipal de Curitiba, com 
o objetivo de conhecer todo o processo de plantio de mudas de flores 
utilizadas em parques e avenidas da cidade. Visita guiada pelo técnico e 
agrônomo do Departamento de Produção Vegetal da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente de Curitiba. Também neste módulo desenvolveram 
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uma análise socioambiental e territorial da comunidade Vila Torres, em 
Curitiba (PR), mostrando as potencialidades e fragilidades socioambien-
tais da comunidade.

• Os aprendizes também puderam conhecer mais sobre a Biblioteca da PU-
CPR e da FTD do Grupo Marista no módulo de Redação Comercial e Em-
presarial. Os aprendizes desenvolveram o Projeto + ou –, no Módulo de 
Matemática, cujo objetivo era proporcionar um olhar sobre a utilização da 
matemática no dia a dia, através do uso e da criação de jogos e de racio-
cínio lógico. 

• Outro projeto realizado pelos aprendizes perpassa o “Circuito da Diversi-
dade Humana”, cuja meta foi proporcionar reflexões e indagações sobre a 
diversidade humana. Os temas sobre Intolerância Religiosa, Direitos das 
pessoas LGBTs, Direitos dos PCDS, Pedofilia e abuso sexual de crianças e 
adolescentes, Lei Maria da Penha, Feminismo, Migração e os perigos, expo-
sição nas redes sociais, uso e abuso de drogas x redução de danos, foram 
abordados nesse projeto.

• No final de 2017, os jovens aprendizes e educandos do Conviver Maris-
ta do CEM Eunice Benato realizaram o CULTURAÇÃO 2017, cujo tema foi 
Identidades. O evento ocorreu no Teatro TUCA para toda a comunidade 
e agregou diversas apresentações: danças, músicas, relatos, fotografias e 
exposições, com o objetivo de apresentar as diferentes identidades dos 
nossos educandos e jovens.
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Identidade e Missão Marista – Formação 
Etapa II

A Formação em Identidade e Missão Marista – Lideranças, realizada pelos setores 
provinciais do Grupo Marista em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento 
Humano Organizacional (DDHO), tem como objetivo desenvolver o senso de per-
tença dos gestores para a realização de boas práticas de gestão. 

A II Etapa da Formação em Identidade e Missão Marista estimula as lideran-
ças a vivenciar uma experiência única e enriquecedora, tendo como premissa a 
continuidade da formação e a vivência da Missão Marista na prática. Essa ação 
formativa propõe a imersão dos líderes em realidades desafiadoras, sobretudo 
de vulnerabilidade social, possibilitando assim a convivência e a partilha mútua 
entre missionários, participantes da formação e comunidade acolhedora.

A participação mobiliza os gestores no que tange as percepções sobre si mesmo e 
sua relação com a organização e com a sociedade, fazendo com que se percebam 
mais conectados e alinhados às diretrizes institucionais. Após essa experiência, 
relatam o desejo de vivenciarem a missão de tempos em tempos. Com esse intui-
to, em 2017, os gestores que haviam participado da primeira etapa da Formação 
em Identidade e Missão Marista foram convidados a participar da Missão Solidá-
ria Irmão Henri Vergès. 

O Projeto Missão Universitária Ir. Henri Vergès é desenvolvido pela Pastoral  
PUCPR, que acolheu o grupo de gestores maristas em dois dias de missão na ci-
dade da Lapa (PR). Em 2017 houve a participação de 16 gestores.
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Pesquisa de clima e engajamento

A Pesquisa de clima e engajamento foi aplicada em abril de 2016 com a inten-
ção de mensurar o engajamento e a satisfação dos colaboradores do Grupo em 
relação a determinados aspectos da organização, como sua estrutura, benefícios 
e estilo de gestão. Em relação ao engajamento, o comprometimento intelectual e 
emocional de cada colaborador com a organização. 

Foram 8.587 respondentes, representando 82% da população total do Grupo. O 
resultado mostrou um índice de 82% de engajamento o que, na metodologia 
aplicada, significa que a instituição está na zona de alta performance e muito 
próxima ao resultado das melhores organizações do país. Apesar do alto engaja-
mento, foram identificados pontos de melhoria para se trabalhar e, por isso, foram 
formados mais de 100 times de clima em todas as unidades, sendo quatro deles 
os chamados times organizacionais, que tinham por objetivo trabalhar pontos co-
muns a todas as frentes de missão, tais como benefícios, infraestrutura de apoio, 
equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, inovação e colaboração. 

Ao todo foram mais de 800 ações propostas, entre elas a implantação do plano 
de saúde para 100% dos colaboradores e o Projeto La Valla de Boas Ideias, que 
premiou um time de clima da PUCPR Campus Curitiba. 
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Depoimentos

“A participação no prêmio foi excitante e serviu para fazer uma grande 
revisão das ações da área sobre os trabalhos relacionados à energia renovável. A 
principal ação foi a instalação dos painéis e do inversor de frequência para gerar 
energia que hoje sustenta o nosso centro de pesquisas. O prêmio aumentou a 
sinergia que já existia.”

Valter Klein Junior – Trabalhou no projeto “Geração distribuída no Campus 
Prado Velho”.

“O projeto contribuiu para a colaboração gerando maior interação dentro 
da área, onde o grupo está voltado a novos desafios e mais sinergia.”

Ivan Jorge Chueiri – Trabalhou no projeto “Geração distribuída no Campus Pra-
do Velho”.

Gestão do desempenho

O programa Gestão do Desempenho, 
elaborado pela Diretoria de Desen-
volvimento Humano e Organizacional 
(DDHO), tem por proposta unificar o 
processo em todas as frentes de mis-
são; estabelecer padrões de desempe-
nho esperados, com critérios de avaliação claros e visa garantir o alinhamento 
da atuação do colaborador aos objetivos da Organização e da área em que ele 
atua. O processo incentiva o diálogo e permite uma identificação mais clara do 
desempenho de cada um. 
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O modelo de Gestão do Desempenho proposto para gestores e para colaborado-
res contempla três grandes momentos atingindo a todos: 1. A fase inicial: em que 
ocorrem as avaliações, feedbacks, acordos de metas e PDI; 2. A fase de revisão: na 
metade do ciclo; 3. A fase final: fechamento de resultados. 

A proposta também subsidia a contratação de metas e Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI). Por meio da definição clara de objetivos e metas, colaboradores 
e gestores sabem o que é esperado como resultado do seu trabalho. A adesão dos 
gestores ao processo de definição de metas foi de 98%. No PDI, de 96% e na etapa 
de revisão de metas a participação chegou a 99%.

Em 2017 foram 635 participantes via sistema e mais de 8.250 avaliações realiza-
das (98% dos gestores realizaram a avaliação de seus colaboradores), a principal 
novidade foi a inclusão da interface “Parceiros” em todos os processos avaliativos 
(360°, 180° e 90°). Essa avaliação é uma ferramenta de gestão de pessoas, que 
visa identificar a percepção da vivência dos valores Maristas e tem como foco 
subsidiar o feedback e o desenvolvimento dos colaboradores. 

Para o Grupo Marista, o entendimento sobre desempenho vai além do atingimen-
to dos seus resultados, busca-se avaliar a maneira que o resultado foi atingido, ou 
seja, por meio dos valores.

Depoimento

“Quando oportunizamos um espaço que possibilite falar de forma respeitosa, 
mas realista sobre a percepção que o gestor, colaborador ou par tem sobre o desem-
penho de cada indivíduo, estabelecemos um ambiente de colaboração e de genuíno 
interesse naquele que trabalha conosco, possibilitando autoconhecimento, autoper-
cepção, reflexão, reconhecimento e/ou revisão de rotas, quando necessário.” 

Alessandra Hovorusko – Diretora da Diretoria Executiva de Ação Social (DEAS).





FRENTES DE  
MISSÃO







EDUCAÇÃO  
SUPERIOR

A atuação no Ensino Superior do Grupo Marista tem por objetivo promover o 
diálogo entre as ciências, as sociedades e as culturas sob uma perspectiva cristã 
da realidade.

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, universidade confessional, 
orientada por princípios éticos, cristãos e maristas, tem por missão desenvolver e 
difundir o conhecimento e a cultura e promover a formação integral e permanente 
de cidadãos e profissionais comprometidos com a vida e o progresso da sociedade. 
A PUCPR, em seus cinco câmpus, oferta cursos de graduação, tecnólogos, 
especialização e pós-graduação, com foco na formação profissional e técnica, 
associada a uma formação humana, que transforme os egressos em agentes de 
mudanças e transformações sociais.

Na busca de uma formação integral a universidade conduz suas atividades, baseadas 
em três eixos indissociáveis, quais sejam: ensino, pesquisa e extensão. O ensino 
como transmissão do conhecimento é pré-requisito para a pesquisa, que por sua vez 
é o fortalecimento do conhecimento, que é aplicado e transferido à sociedade por 
meio da extensão. A extensão, concebida como instrumento articulador do ensino 
e da pesquisa entre si, e da Universidade com a comunidade em que atua, cumpre 
papel relevante como instrumento de emancipação.
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Além das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a PUCPR possui atuação marcante 
na comunidade paranaense por meio de programas, projetos e ações sociais, com 
o objetivo de contribuir para a promoção da cidadania e o desenvolvimento das 
comunidades. Esta missão é passível de realização por meio de iniciativas aderentes 
às competências e à vocação institucional.

Este documento também relata ações sociais desenvolvidas pelo Centro 
Universitário – Católica de Santa Catarina devido aliança estratégica formalizada 
em 2010 entre as duas instituições de ensino superior. A cooperação é motivada 
pela similaridade entre elas no que tange a natureza comunitária e sem fins 
lucrativos, as finalidades estatutárias, o zelo pela excelência acadêmica, os valores 
éticos e sintonia social entre elas com por objetivo fortalecer e conferir a ambas 
melhores condições de sustentabilidade e prestação de serviços à comunidade.
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Educação Superior

EDUCAÇÃO SUPERIOR

PUCPR CATÓLICA SC 4

71% bolsas integrais
no primeiro semestre

71% bolsas integrais
no segundo semestre

1º SEMESTRE (2017)

2º SEMESTRE (2017)

22.179 alunos ¹
6.024 bolsas ProUni ² + IES ³

20.991 alunos ¹
6.126 bolsas ProUni ² + IES ³

412 bolsas IES de até 50% 
no primeiro semestre

318 bolsas IES de até 50% 
no segundo semestre

BOLSAS POR CÂMPUS

1. Considera alunos matriculados em cursos de graduação e tecnólogos na PUCPR (1° e 2° semestres).
2. Bolsas ProUni: concessão de bolsas por meio da adesão ao Programa Universidade Para Todos (ProUni).
3. Bolsas IES: concessão de bolsas a candidatos com o mesmo perfil dos bolsistas ProUni.
4. Considera Bolsas concedidas na Graduação (Bolsa Auxílio e Proestudante), de até 50%, na Católica SC.

Câmpus 
Maringá

1º SEMESTRE
937 alunos

209 ProUni 100%
54 ProUni 50%

2º SEMESTRE
890 alunos

211 ProUni 100%
57 ProUni 50%

Câmpus 
Londrina

1º SEMESTRE
1.803 alunos

286 ProUni 100%
90 ProUni 50%

2º SEMESTRE
1.872 alunos

333 ProUni 100%
89 ProUni 50%

Câmpus
 Curitiba

1º SEMESTRE
17.814 alunos

3.263 ProUni 100%
1.378 ProUni 50%

2º SEMESTRE
16.696 alunos

3.293 ProUni 100%
1.401 ProUni 50%

Câmpus Joinville
e Jaraguá do Sul

1º SEMESTRE
4.329 alunos

412 IES até 50%

2º SEMESTRE
4.329 alunos

318 IES até 50%

Câmpus São 
José dos Pinhais

1º SEMESTRE
76 alunos 

7 ProUni 100%
1 ProUni 50%

2º SEMESTRE
60 alunos

4 ProUni 100%
1 ProUni 50%

Câmpus 
Toledo

1º SEMESTRE
1.549 alunos

412 ProUni 100%
169 ProUni 50%

2º SEMESTRE
1.473 alunos 

429 ProUni 100%
165 ProUni 50%

PR

SC
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EDUCAÇÃO SUPERIOR
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1.378 ProUni 50%

2º SEMESTRE
16.696 alunos

3.293 ProUni 100%
1.401 ProUni 50%

Câmpus Joinville
e Jaraguá do Sul

1º SEMESTRE
4.329 alunos

412 IES até 50%

2º SEMESTRE
4.329 alunos

318 IES até 50%

Câmpus São 
José dos Pinhais

1º SEMESTRE
76 alunos 

7 ProUni 100%
1 ProUni 50%

2º SEMESTRE
60 alunos

4 ProUni 100%
1 ProUni 50%

Câmpus 
Toledo

1º SEMESTRE
1.549 alunos

412 ProUni 100%
169 ProUni 50%

2º SEMESTRE
1.473 alunos 

429 ProUni 100%
165 ProUni 50%
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A PUCPR e a Católica de Santa Catarina possuem programas de acesso ao ensino 
superior que ofertam bolsas de estudo sociais, integrais ou parciais a estudantes 
oriundos, em sua grande maioria, de escolas públicas. 

Na PUCPR a concessão de bolsas ocorre, exclusivamente, por meio da adesão da 
Universidade ao Programa Universidade Para Todos (ProUni). As bolsas são oferta-
das em todos os cursos de graduação e podem contemplar o candidato com bolsa 
integral, de 100%, ou parcial, de 50%. As bolsas integrais podem ser pleiteadas por 
candidatos que comprovem renda familiar mensal per capita de até 1,5 salários 
mínimos e as parciais para aqueles com renda familiar mensal per capita de até 
3 salários mínimos.

Na Católica Santa Catarina as bolsas sociais são destinadas a candidatos com o 
perfil socioeconômico do ProUni.

‘Reestruturação’ da Área de Identidade 
Institucional da PUCPR

Em dezembro de 2016 iniciou-se a elaboração do projeto de Reestruturação da 
área de Identidade Institucional da PUCPR. Para que a identidade perpasse todas 
as ações e todos os processos, estabeleceu-se a Área de Identidade Institucional, 
organismo que compreende a atuação da Diretoria de Identidade Institucional e 
o Instituto Ciência e Fé, com o objetivo de consolidar processos identitários de 
altíssima qualidade junto à Comunidade Universitária, à Igreja, ao Instituto Maris-
ta e à sociedade, com:

a. Testemunho do Reino.
b. Otimização de recursos.
c. Qualificação das frentes de atuação.
d. Melhoria de resultados em profundidade e amplitude.
e. Desenvolvimento de inteligência identitária.
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Dimensões de atuação

Formação

Currículo

Eventos

Acompanhamento

A atuação acontece como locus temático e metodológico nas perspectivas de: 
Horizontes, Esperanças e Possibilidades e Fronteiras. Essa atuação é pensada para 
o biênio 2018-2019.

2018-2019

Horizonte Fronteira

Sentido de Vida
–  Ansiedade, Depressão e Suicídio 
–  Cultura Vocacional

Cultura da Paz Intolerância e Preconceito

Democracia e Justiça Social Violação de Direitos
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Para a organização do trabalho, a área conta com a estrutura de quatro Observa-
tórios (Juventudes, Educação para Solidariedade, Educação para Interioridade e 
Evangelização e Pastoral), Coordenação Pedagógica (Projeto Comunitário e Eixo 
Humanístico), Paróquia Universitária e Instituto Ciência e Fé. 

Observatórios Atuação

Observatório de Juventudes: Por meio de ações de pesquisa, articulação 
e incidência, busca favorecer processos 
acadêmicos, sociais e políticos voltados aos 
anseios e às necessidades da população 
jovem.

Observatório de Evangelização e 
Pastoral:

Articula e dinamiza os processos 
evangelizadores a partir de metodologias 
diversificadas e adaptadas aos diferentes 
públicos. Empenha-se no diálogo entre 
os princípios do Evangelho e o universo 
acadêmico, considerando a busca da verdade 
e da justiça.

Observatório de Educação para a 
Interioridade:

Promove reflexões e experiências de cultivo 
da interioridade entre os membros da 
comunidade acadêmica, em consonância com 
os princípios da identidade cristã e marista.

Observatório de Educação para a 
Solidariedade:

Atua na articulação e no desenvolvimento 
de políticas, diretrizes e pesquisas que visam 
o desenvolvimento da sensibilidade e da 
solidariedade da comunidade acadêmica.
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Atuação

Eixo Humanístico: Parte constitutiva do componente curricular da PUCPR 
comprova a excelência de seu plano pedagógico e a 
torna uma instituição a serviço da comunidade. Aliando o 
conhecimento técnico-científico às disciplinas de Cultura 
Religiosa, Filosofia e Ética oferecidas a todos os estudantes.

Projeto Comunitário: Por meio de uma disciplina comum a todos os cursos de 
graduação, incentiva os estudantes a praticarem ações 
sociais que possibilitem a transmissão de conhecimento, a 
imersão em diferentes realidades sociais, a educação para a 
solidariedade e a contribuição para a transformação social.

Paróquia Universitária: Com a missão de encarnar a fé nas atividades universitárias, 
oferece à comunidade a oportunidade de assimilar na vida 
cotidiana, a Verdade do Evangelho. Em comunhão com 
toda a Igreja, promove atendimento espiritual, momentos 
de reflexão e de oração, catequese e celebração dos 
sacramentos, em especial a Eucaristia.

Instituto Ciência e Fé: Possui a missão de promover espaços qualificados para 
o diálogo entre ciência, fé e cultura numa perspectiva 
humano-cristã. Atento aos desafios socioculturais 
contemporâneos, aproxima pessoas das mais diferentes 
áreas de conhecimento no intuito de refletir, questionar 
e propor novos olhares sobre os principais desafios 
sociais, científicos, religiosos e culturais da atualidade. 
Sendo alguns dos projetos: Diálogos Contemporâneos; 
Café Filosófico; Ciclo de Conferências; Átrio dos Gentios; 
Cultura e Fé: Novos olhares; Laboratório de estudos 
Irmão Francisco Rivat; Núcleo Ecumênico e de Diálogo 
Inter-religioso (NEIR); Workshops e Jornadas de estudos; 
Publicações (disponíveis impressas e online).

Numa perspectiva de educação dialógica e transformadora, é concebida como um 
espaço de articulação, de proposição e apoios aos programas, projetos e ações 
desenvolvidos pela Área de Identidade Institucional, em especial os de caráter 
acadêmico.
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Observatório das Juventudes da PUCPR  

O Observatório das Juventudes vinculado ao Instituto Ciência e Fé e Diretoria 
de Identidade Institucional da PUCPR, criado no ano de 2013, tem como objeti-
vos a realização de pesquisas e a atuação na garantia de direitos da juventude 
brasileira. O programa vem focando suas ações nos campos da condição juvenil, 
das práticas culturais e religiosas, das políticas públicas para as juventudes, do 
diálogo geracional e da construção de metodologias de trabalho com os jovens. 

No ano de 2017, as ações se concentraram em cinco grandes projetos: Advocacy 
ProUni – Acesso e Permanência de Jovens no Ensino Superior; Clubes Universitá-
rios; Posicionamento contrário à redução da maioridade penal e Trabalho Escra-
vo; Boletins Informativos e Formação de Jovens e Educadores de Jovens. Seguem 
algumas as ações desenvolvidas durante o último ano.

Advocacy ProUni

O Observatório das Juventudes, em parceria com a Diretoria de Pesquisa e Gradu-
ação (PIBIC), tem sido responsável pelo projeto Advocacy ProUni, que tem como 
propósito incidir sobre o acesso e permanência de estudantes bolsistas no ensino 
superior. O projeto consiste em ações de pesquisa, incidência política e boas prá-
ticas para garantir o direito à educação superior. 

Em 2017 foi encerrado o diagnóstico da realidade dos estudantes bolsistas e os 
desafios para sua permanência na universidade. Desse ciclo, surgiram muitos ma-
teriais de apoio e projetos, tais como as publicações abaixo:

• Olhares sobre o ProUni na PUCPR: o livro reúne resultados de pesquisas 
desenvolvidas por um grupo de professores da PUCPR com seus estu-
dantes de iniciação científica. A publicação também conta com relatos de 
vivências de estudantes e ex-estudantes bolsistas na PUCPR. 

• Os estudantes ProUni PUCPR: uma análise sobre o acesso e a permanência de 
jovens bolsistas no ensino superior: ainda em processo de finalização. Apre-
senta uma análise qualitativa e quantitativa dos dados coletados na pesquisa 
com quatro mil estudantes. Publicação prevista para agosto de 2018.
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Clubes Universitários

No ano de 2016, o Observatório das Juventudes criou o projeto Clubes Univer-
sitários na PUCPR. A proposta consiste na criação, pelos próprios estudantes, de 
clubes de interesses, onde possam se envolver em atividades artísticas e culturais 
dentro da própria universidade, bem como conhecer pessoas de outros cursos e 
períodos. 

Por meio desse projeto, os estudantes propõem e fazem a gestão dos clubes. Sen-
do que cada um tem sua identidade, forma de agir e organizar-se, contando com 
o apoio e subsídio do Observatório das Juventudes.

Hoje a PUCPR conta com 13 clubes: Adobe Club, Cinema, Cinema e Bioética, De-
senho, Debates, IExchange Club, História, Discussões e debates, Livro, Oratória e 
Liderança, Neurociências, RPG (roleplaying game), Rugby, Teologia e Diálogo.

Depoimento

“Os clubes têm sido uma experiência fantástica na instituição. Como um estu-
dante participante e atuante na administração do clube de RPG, tenho tido contatos 
novos com pessoas de diversos cursos dentro e fora dos horários destinados ao exer-
cício das atividades relativas ao grupo universitário. A interdisciplinaridade formada 
a partir dos encontros é algo definitivamente singular e que mostra como é possível 
o contato e o encontro de pessoas novas e antigas na instituição para praticar algo 
em comum. Por meio do clube, o senso de autonomia certamente é aumentado, pois 
mesmo com todo o amparo da PUC, ainda temos autonomia o suficiente para gerir 
as coisas conforme julgamos mais apropriado. Sem dúvida a iniciativa dos clubes 
chegou pra ficar. A PUCPR pode se orgulhar de ter tal atividade em seu portfólio e 
deve se esforçar cada vez mais para a melhora desses pontos de encontro entre os 
alunos, que geram muito mais do que momentos de descontração, mas também en-
sinam habilidades valiosas para o dia a dia como improvisação, pensamento criativo, 
tomada de decisões, senso coletivo e muitas outras (isso falando só de RPG).”

Juliano Venceslau Carneiro do Nascimento – Estudante de Medicina Veteriná-
ria da PUCPR – Clubes Universitários PUCPR.
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Posicionamentos

O Observatório das Juventudes da PUCPR vem se tornando um im-
portante ator nas mobilizações e sensibilização de estudantes, cola-
boradores e professores da PUCPR acerca do tema, bem como um po-
sicionamento institucional perante a sociedade. Reafirmar diante da 
sociedade e comunidade interna a posição frente à violação de direi-
tos, principalmente no que se refere às juventudes, enquanto organis-
mo vinculado a uma instituição de ensino superior Pontifícia e Marista. 

Essas demandas surgem segundo dados do monitoramento de projetos 
de lei e portarias, que implicam diretamente no público de atuação 
marista, ou seja, as juventudes. Em 2017, os posicionamentos foram 
sobre Maioridade Penal, propostas de Emenda à Constituição 33/2012, 
que busca a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos, 
bem como propostas de ampliação do tempo de internação. E também 
o Trabalho Escravo, com a Portaria n° 1.129/20171, que trata de alte-
rações na legislação do trabalho escravo. Ou seja, ambas situações de 
violação de direitos.

Verificadas a entrada em pauta de votação do senado da PEC 33/2012 
e da publicação da Portaria n° 1.129/2017, o Observatório das Juven-
tudes e o Observatório de Educação para Solidariedade escreveram 
o texto, buscando auxílio também junto aos professores da Escola de 
Direito. Posteriormente, em reunião com os diretores da Área de Iden-
tidade Institucional, foi revisado, alterado e disponibilizado para apro-
vação da reitoria. 

1  Portaria MTB nº 1.129, de 13 de outubro de 2017. Dispõe sobre os conceitos de trabalho forçado, 
jornada exaustiva e condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego ao 
trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização do Ministério do Trabalho, nos termos do artigo 2-C 
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; bem como altera dispositivos da PI MTPS/MMIRDH nº 4, de 
11 de maio de 2016. Publicada no Diário Oficial de 16 de outubro de 2017.
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Boletins “Série de Olho nas Juventudes”

O Observatório das Juventudes lançou o projeto Boletins “Série de Olho nas Juven-
tudes”. Consiste na publicação de boletins temáticos voltados aos educadores. 
Esse material sintetiza dados de pesquisas oficiais e não oficiais sobre os jovens 
brasileiros em relação a temáticas correlatas a esta população.

O material é semestral e destinado a docentes e lideranças universitárias. Busca 
também refletir o papel da Universidade no enfrentamento dos problemas sociais 
e mesmo apontar luzes para estes desafios.
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Em 2017, o Observatório publicou as seguintes edições: 

• Mortalidade Juvenil no Brasil – Março 2017 – Discute da-
dos nacionais sobre os altos índices de mortalidade de 
jovens, bem como a realidade no Estado do Paraná. 

• Um Panorama do Ensino Superior no Brasil – Agosto 
2017 – Apresenta um panorama nacional trazendo da-
dos que revelam o perfil do estudante universitário, quais 
os cursos que buscam, aos quais têm acesso, informações 
sobre evasão, trabalho e questões de gênero, raciais, eco-
nômicos e dados locais. 

Itinerário Formativo das Juventudes

O Itinerário Formativo das Juventudes – Juventudes protagonistas de transforma-
ção social – é uma proposta organizada pelo Setor de Pastoral do Grupo Marista e 
Observatório das Juventudes da PUCPR. O Itinerário é composto por um conjunto de 
atividades acadêmicas, culturais e experienciais sobre a juventude. Nesta perspectiva, 
a atividade apresenta-se como um espaço de debates, aprofundamento e troca de 
experiências sobre as realidades juvenis, promovendo a cultura do jovem enquanto 
sujeito de direito, protagonista da sua história e agente da transformação social.

Eventos realizados em 2017:

• DIÁLOGO ENTRE A ARTE E A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

• Convidado: Fernando Anitelli, vocalista da banda 
O Teatro Mágico.

• Objetivo: A arte é um ato político! Como as 
expressões artísticos-culturais tornam-se 
espaços de resistência e luta para as questões 
sociais? 
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• Média de Público: 250 participantes.

• “NUNCA ME SONHARAM” | PUCPR DEBATE O ENSINO 
MÉDIO BRASILEIRO

• Convidados: Mel Duarte, atriz do documentário, 
Cacau Rhoden, diretor do documentário ‘Nunca me Sonharam’, Pro-
fessor e Sociólogo Affonso Cardoso e da estudante do Ensino Médio 
Sthefanny Giovana da Rocha.

• Objetivo: Refletir junto aos estudantes das Licenciaturas a questão 
do Ensino Médio, no momento em que o Governo Federal propõe 
grandes mudanças para esta etapa de forma-
ção de nossas juventudes brasileiras; promover 
a reflexão sobre o futuro espaço professores. E, 
ainda, provocar a reflexão acerca das dificulda-
des de ser um jovem estudante do ensino públi-
co no Brasil.

• Média de Público: 350 participantes.

• SIMPÓSIO “JUVENTUDES PROTAGONISTAS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL”

• Convidados: Prof.ª Dr. Brenda Carranza, que abordou sobre Juventudes 
Protagonistas de Transformação Social; Eduardo Miranda, que parti-
cipou de uma mesa redonda sobre Juventude, 
gênero, laicidade e ativismo religioso no cenário 
político brasileiro. No encerramento da conferên-
cia, Severine de Macedo apresentou uma Análise 
do Cenário da Política Nacional de Juventudes. 
Durante o Simpósio aconteceram diversas ofici-
nas culturais.

• Objetivo: promover um espaço de debates, aprofundamento e troca de 
experiências sobre as realidades juvenis, promovendo a cultura do jo-
vem enquanto sujeito de direito, protagonista da sua história e agente 
da transformação social.

• Média de Público: 100 participantes.
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• OBRIGADO POR ESTAR VIVO(A)!

• Objetivo: refletir sobre o Valor da Vida e atuar na formação em favor 
da prevenção da Ansiedade, Depressão e Suicídio. A discussão desta 
temática surgiu após a grande repercussão do ‘jogo’ Baleia AZUL, a 
expressiva audiência da série “13 reasons why”, significativo aumento 
de suicídio de jovens no Brasil, e a partir de relatos de estudantes e 
professores.

• Em 2017 aconteceram diversas palestras sobre: 

– “Suicídio, uma abordagem psicossocial: Conhecer para prevenir”;

– “Valorização à Vida”;

– “Depressão e suicídio: a Atenção Psicossocial à infância e Adoles-
cência no olhar da equipe multiprofissional”;

– “Efeito Werther– Quando os suicídios aumentam x Efeito Papageno 
– Quando prevenimos o suicídio”.

Depoimento

“O evento foi pensado a partir do surgimento dentro do âmbito acadêmico de 
várias situações e relatos ligados à ansiedade, depressão e suicídio. A discussão de 
certos temas ainda gera um tabu, contudo, falar sobre eles é fundamental nos dias de 
hoje. O evento trouxe resultados e reflexões positivas pelos estudantes.” 

Angelica Walichinski Paes – Estudante de Direito da PUCPR e diretora de Ação 
Social do Diretório Central dos Estudantes da PUCPR.
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Programa Vizinhança

Com a finalidade de construir uma cultura de respeito, ética e de diálogo com o 
entorno da PUCPR, nasceu o Programa Vizinhança. Desenvolvido pela Diretoria 
de Identidade Institucional e a Escola de Arquitetura e Urbanismo, a proposta 
visa atuar de forma sistêmica e interinstitucional na organização, articulação e 
coordenação dos projetos, pesquisas e ações com o território. 

Iniciou-se em 2017 um processo de reuniões mensais. A partir do segundo semes-
tre, as reuniões passaram a adotar um modelo comunitário, ou seja, com convite 
aberto para toda a comunidade, tendo em média 60 participantes. O resultado das 
reuniões desenvolvido, avaliado e aprovado pela comunidade local é a base do 
escopo de trabalho do Programa Vizinhança.

1. Criança, infância e família
2. Formação, Qualificação e Trabalho
3. Meio ambiente e Infraestrutura

Educação (criança, jovem e adulto)

Prevenção

Relações humanas, sociais e ambientais

TEMÁTICAS DE TRABALHO QUE 
EMERGEM DOS 

PRINCÍPIO

PONTO DE CONVERGÊNCIA

PREMISSAS

No decorrer de 2017 estabeleceram-se algumas parcerias com projetos e ações 
que já estavam em desenvolvimento com o território:

– Clínica de Direitos Humanos da Escola de Direito da PUCPR visando o 
fortalecimento do trabalho de regulamentação da documentação com os 
haitianos.

– PUC IDIOMAS e Núcleo de Direitos Humanos visando o fortalecimento e 
a ampliação do Curso de Português para haitianos.
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– Núcleo de Projeto Comunitário e PUC IDIOMAS para implementar o Curso 
de Informática para a comunidade de haitianos.

– Colégio Bom Jesus Lourdes a fim de promover o reforço escolar para as 
crianças atendidas pelo projeto Esperança mantido pelas Irmãs Bernardinas.

O Programa Vizinhança buscou estabelecer uma proposta de articulação e di-
álogo entre as diferentes frentes de trabalho do Grupo Marista promovendo a 
visibilidade de projetos desenvolvidos em parceria com as Escolas da PUCPR e 
as Unidades Sociais Maristas como o Trilhas, o Eunice Benato e o Propulsão, que 
atuam no território.

Missão Universitária Irmão Henri Vergès

A Missão Universitária Ir. Henri Vergès – MUIHV 
nasceu em 2009 e tem como objetivo promo-
ver e viabilizar aos acadêmicos da PUCPR uma 
experiência missionária, de modo que o conta-
to com outras realidades desperte para o de-
senvolvimento de valores humanos e cristãos, 
promovendo o serviço voluntário, a responsa-
bilidade social e a cultura da solidariedade.

O Projeto MUIHV desenvolvido e coordenado 
pela Pastoral da PUCPR, conta com o apoio do Setor de Pastoral do Grupo Marista 
e acontece no período de recesso acadêmico de julho, durante sete dias, nos Cam-
pus Curitiba, Maringá, Londrina e Toledo. 

O projeto está estruturado em: 

I)  Visita as comunidades com potencial para receber o projeto; 
II)  Articulação com lideranças locais; 
III)  Divulgação do projeto dentro da PUCPR; 
IV)  Seleção dos estudantes para cada cidade; 
V)  Formação dos estudantes;
VI)  Construção coletiva das ações que serão desenvolvidas; 
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VII)  Realização da MUIHV2; 
VIII) Avaliação com a comunidade e com os estudantes.

Em 2016, o projeto esteve presente nas cidades de Fazenda Rio Grande (PR), Ti-
bagi (PR), São Jerônimo da Serra (PR) e Ribeira (SP). Em 2017 na Lapa (PR), Turvo 
(PR) e Ribeira (SP).

2 Desde 2015 há um itinerário de participação que amadureceu no último ano para a seguinte configura-
ção: estudantes que nunca foram para a Missão Universitária vão juntos para uma cidade específica e os 
estudantes que já participaram deste projeto e/ou do projeto Rondon vão para outro destino.

Depoimentos

“Uma linda experiência de entrega e doação ao próximo. Despertou em mim 
um olhar mais humano. Essa missão provocou alguns conflitos, fui desinstalada, saio 
com o coração transbordando de esperança e muito amor. As pessoas estão carentes 
de atenção e carinho, foi possível perceber isso durante essa semana”. 

Estudante Missionário na Lapa (PR).

“Construí aqui um currículo bem maior do que aquele acadêmico. Descobri 
aqui coisas que a sala de aula e os professores não contaram, vi coisas que os livros 
nunca mostraram, experimentei sentimentos que os artigos jamais citaram. Renas-
ceu aqui o verdadeiro e primeiro amor pela minha futura profissão, decidi aqui que 
tipo de médica eu quero ser”. 

Estudante Missionário em Ribeira (SP).
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PUC Solidária 

O Projeto PUC Solidária, desenvolvido pela Pastoral da PUCPR, é realizado com o 
objetivo de viabilizar um espaço de intercâmbio de experiências entre o univer-
sitário e a comunidade em situação de vulnerabilidade social, afim de que esta 
vivência contribua para formação de agentes sócio transformadores. 

O papel central do PUC Solidária é provocar no jovem acadêmico uma reflexão a 
respeito da sociedade para que, durante a sua formação, por meio do voluntariado 
consciente, crítico e transformador, aplique métodos que venham convergir para pro-
moção da dignidade humana, com vistas à solidificação da cultura da solidariedade.

Pretende despertar nos alunos o desenvolvimento de valores humanitários e cris-
tãos contribuindo para a formação de agentes sócio transformadores. Especifica-
mente propicia a interface de teoria e prática; sensibiliza para a vivência da cultu-
ra da solidariedade em nível pessoal, social e ambiental; sintoniza a universidade 
com o contexto de vulnerabilidade social e pessoal; fomenta lideranças juvenis 
capazes de construir políticas públicas viáveis; discute os problemas e temáticas 
da atualidade numa perspectiva interdisciplinar; auxilia as comunidades locais 
em suas necessidades, colocando os conhecimentos acadêmicos a serviço da co-
munidade e integra fé, cultura e vida, a partir da vivência de solidariedade.

Campus Curitiba

O Projeto PUC Solidária - Curitiba consistiu em um dia de ação global 
com interação com uma comunidade em situação de vulnerabilidade 
social. Em 2017, o projeto foi realizado no bairro Uberaba, em Curitiba 
(PR). As parcerias aconteceram com a ONG Multi Irão, o Portal do Futu-
ro do Uberaba e a Escola Municipal Prof.ª Maria Marli Piovezan. 

Os alunos voluntários participaram de uma formação com duração 
de 4 horas, que fomentou reflexões sobre solidariedade, voluntariado, 
desigualdade social, entre outros temas.
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A ação aconteceu no Portal do Futuro do Uberaba, com diversas oficinas e atividades 
para a comunidade como recreação infantil, atividades artísticas e educativas, oficinas 
de saúde e odontologia, empoderamento, beleza e autoestima, contação de história 
e musicalização, horta suspensa, orientações jurídicas e atendimento aos animais 
domésticos, além de lanche para as crianças, adolescentes e adultos presentes.  

No espaço da Escola Municipal Prof.ª Maria Marli Piovezan, estudantes de diver-
sos cursos da PUCPR, que haviam arrecadado tintas, pinceis, baldes e bandejas, 
revitalizaram o espaço pintando o muro e o piso do pátio da escola com brinca-
deiras como amarelinha. Na ONG Multi Irão aconteceu o Curso de aproveitamento 
integral dos alimentos, com estudantes do Curso de Nutrição da PUCPR.

Depoimento

“Incrível como todo projeto que tenho a oportunidade de participar consegue 
me impactar de diferentes formas, transformando e ampliando minha visão da so-
ciedade e da economia. Pude analisar o local, identificar as necessidades da escola, 
correr atrás de materiais, constatar a importância de se doar. Conheci e fiz amizades 
com os participantes deste projeto e ainda vi todo o labor e o tempo investidos 
transformarem-se em sorrisos e curiosidade das crianças que passavam pela escola 
enquanto pintávamos os muros e elaborávamos a amarelinha. A sensação final foi a 
de dever cumprido, de felicidade por ter dado o que podia para que a ação aconte-
cesse como imaginei.” 

Carolina Bandeira Cereser – Estudante do 7º período de Engenharia Civil da 
PUCPR - Campus Curitiba/PR.



92

Educação Superior

Campus Londrina (PR)

O projeto foi realizado no Campus Londrina com o intuito de trazer a comunidade 
para conhecer e usufruir das dependências da universidade.  Nos anos anteriores, 
utilizou-se dos espaços oferecidos pela Comunidade Santa Fé.

O Núcleo de Pastoral, em articulação conjunta com o Projeto Comunitário, deram 
sequência a programação do evento seguindo alguns passos: I – Visita agenda-
da a comunidade e levantamento de necessidades; II – Anúncio da pesquisa a 
direção do campus e coordenadores de cursos; III – Organização das equipes de 
estudantes e respectivos professores; IV – Agendamento de transporte, salas e 
auditório, compra de materiais e outros; V – Condução do projeto e pessoas no dia 
da aplicação;  VI – Elaboração de relatório final.

O projeto teve o envolvimento de aproximadamente 100 pessoas da comunidade 
acadêmica. O diálogo com a comunidade seguiu após o encerramento do Projeto 
com visitas para acompanhamento de atividades como Planejamento Financeiro 
Familiar (oficina oferecida pela equipe de Ciências Contábeis), arrecadações de 
roupas e alimentos não perecíveis, que foram repassados a comunidade em razão 
de campanha interna do campus organizada pelos estudantes com apoio do Nú-
cleo de Pastoral. 

Depoimento

“Eu possuo várias experiências no âmbito de projetos sociais, mas nenhuma 
me chamou tanta atenção do que a PUC Solidária. É um evento em que você está 
com pessoas de vulnerabilidade social, ela permite estreitar o laço entre a universi-
dade e a sociedade e, além disso, ela nos humaniza, ou seja, nos mostra que estamos 
suscetíveis a, por exemplo, estar na mesma situação. Assim desenvolvemos a compai-
xão, nos coloca no mesmo patamar de humanidade.”  

Rafael Marques Silva – Graduando de Engenharia de Produção da PUCPR – 
Campus Londrina/PR. 
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Depoimento

“Eu nunca tinha feito trabalho voluntário. Foi uma experiência incrível e ines-
quecível. A interação com pessoas que você nunca viu ou conversou, nossas diferen-
ças naquele momento não existiam, todos nós ali misturados brincando, dando risa-
da. Torço para que esse projeto continue e que mais pessoas participem. A verdadeira 
solidariedade começa quando não se espera nada em troca.”   

Julia Mara Royer – Estudante do Curso de Direito da PUCPR – 
Campus Toledo/PR.

Campus Toledo (PR) 

O Projeto PUC Solidária – Campus Toledo surgiu a partir de uma demanda da Es-
cola do Campo de São Sebastião, localizada no município de Ouro Verde D’Oeste. 
Após uma solicitação da escola, uma comissão foi composta por colaboradores, 
professores e acadêmicos, que realizaram visitas ao local e fizeram um levanta-
mento da necessidade e do que poderia ser ofertado.

Diante da complexidade, a primeira iniciativa foi convocar o maior número de 
parceiros para contribuir no projeto. Nesta primeira etapa foram realizadas várias 
visitas ao local, reuniões com gestores públicos, contato com possíveis parceiros 
e estudo da viabilidade das ações. 

O Projeto foi realizado em três etapas, com duração de um mês. Os principais 
resultados foi a grande adesão, 148 participantes, ou seja, quase 10% de toda 
comunidade acadêmica. Além do recurso arrecadado com parceiros da sociedade, 
houve a movimentação por parte do poder público para dar sequência a um pro-
jeto de melhoria que já estava aguardando andamento há 10 anos. Ao propormos 
ações pontuais na Escola, a Secretaria de Educação do Município foi provocada e 
deu respostas imediatas para que outras ações de melhorias estruturais fossem 
executadas em paralelo às ações desenvolvidas no PUC Solidária. 
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PUC Solidária – União da Vitória

O Projeto PUC Solidária desenvolvido na cidade de União da Vitória (PR) aconte-
ceu a partir de demandas apresentadas pela comunidade. Foi realizado um diag-
nóstico inicial a fim de servir como base para elaboração das atividades.

As primeiras ações tiveram início no final do primeiro semestre de 2017, com diá-
logo e articulação das equipes envolvidas e terminou no final do mês de outubro 
do mesmo ano, com a avaliação da experiência pelos participantes. 

A equipe se organizou na escola definida pela comunidade e cada participante 
era recebido pelos estudantes e direcionados de acordo com sua demanda (jurí-
dica, psicológica, médica, administrativa, contábil). Já para as crianças houve um 
espaço com brincadeiras e músicas.

Na perspectiva social, a comunidade foi assistida pelos estudantes de acordo com 
as necessidades que os mesmos poderiam atender. Um público de aproximada-
mente 100 pessoas pôde tirar suas dúvidas, se orientar e ser direcionados a ou-
tras instâncias competentes de acordo com as demandas. O contato dos acadêmi-
cos com situações de ausência dos recursos básicos buscou sensibilizar para uma 
formação humanitária de desenvolvimento pessoal e profissional.

Depoimento

“O fato de podermos levar o conhecimento adquirido em sala de aula 
e compartilhá-lo com a população em geral, aplicando de verdade o direito é 
muito gratificante. Como aluna, perceber que temos a capacidade de lidar com 
tais situações no dia a dia é muito importante e ajudar a população foco do PUC 
SOLIDÁRIA foi muito legal. São pessoas que muitas vezes não têm acesso ao 
mínimo de informação necessária para lidar com diversas situações relacionadas 
ao direito, desde entender o que significa uma simples intimação, até a obrigação 
de pagar pensão ou o direito de aposentar-se.”  

Daniela Navarro – Estudante do 9º Período do Curso de Direito da PUCPR – 
Campus Londrina/PR.
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Caravana Solidária

A Caravana Solidária foi criada pela Pastoral e o Projeto Comunitário do Campus 
Maringá com o intuito de contemplar estudantes que não têm tempo durante 
a semana para desenvolver a disciplina do Projeto Comunitário. O projeto tem 
como objetivo promover a Solidariedade e o Espírito Fraterno entre os estudan-
tes junto a uma comunidade em situação de vulnerabilidade social.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Centro de Educação Infantil En-
fermeira Anita Cordeiro, de Paiçandu, que participou ativamente fazendo toda a 
ponte de relacionamento entre Universidade e comunidade atendida. 

A Caravana Solidária aconteceu em quatro sábados do mês de setembro de 
2017. No primeiro dia, os estudantes foram até a comunidade para uma reunião 
com as lideranças e conheceram o território. No período da tarde, eles se con-
centraram no campus da PUCPR para planejar as atividades que seriam aplica-
das nos dois últimos dias de projeto. No segundo dia, revitalizaram um salão 
comunitário. No terceiro e no quarto dia aplicaram oficinas nas áreas de Direito, 
Administração e Filosofia. 

Depoimento

“A melhor coisa que aconteceu na minha vida no ano de 2017 foi parti-
cipar da Caravana Solidária. Desde o primeiro contato com a comunidade senti 
uma emoção muito forte, até imaginava que iria terminar o projeto sendo uma 
pessoa diferente, mas eu não tinha noção de como o pouco ofertado, a simplici-
dade e a humildade daquelas pessoas, de fato, mudariam minha vida, me fazen-
do ser um ser humano melhor.” 

Jordani da Silva Sversute – Estudante do Curso de Direito da PUCPR – Campus 
Maringá/PR.
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Educação para a Solidariedade: alunos 
em ação 

Implantado na PUCPR em 2002, o Projeto Comunitário é uma atividade curricular 
comum a todos os cursos de graduação. Com a carga horária de 30 horas, viabi-
liza a participação de estudantes em ações sociais voltadas para adolescentes, 
crianças, dependentes químicos, idosos, pacientes hospitalares, pessoas com de-
ficiência e comunidades. 

O projeto contribui com a formação profissional e humana dos es-
tudantes ao estimular o aprendizado e a convivência, o respeito às 
diferenças, a valorização da vida, a ampliação da visão de mundo por 
meio das trocas de experiências e a reflexão sobre o papel de cada 
cidadão na sociedade. 

As ações do Projeto Comunitário foram agrupadas em 38 progra-
mas nas áreas de:

• Cidadania e Valores Humanos;

• Cultura;

• Educação;

• Geração de renda;

• Inclusão Digital;

• Esportes e Entretenimento;

• Meio Ambiente; 

• Saúde.
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Durante o ano de 2017, foram mais de 6 mil alunos inscritos e os estudantes pu-
deram escolher dentre 2.300 ações sociais e/ou ambientais, com as quais mais se 
identificassem. O projeto é realizado em parceria com mais de 120 instituições, 
abrangendo 35 municípios do estado do Paraná.

Ano Instituições 
atendidas

Atividades 
ofertadas

Número de 
beneficiários

  (1º sem. 2017)

Inscrições   
realizadas

2017 124 2.304 18.541 6.323

Depoimento

“O Projeto Comunitário propicia a experiência de fazer o bem ao próximo, 
independentemente se é alguém que você já conhece, ou alguém que você acaba de 
conhecer. É viver por quem mais precisa, dar atenção àqueles que vivem momentos 
mais difíceis que os seus. É reconhecer que seus problemas, que às vezes parecem 
muito grandes, podem não ser tanto assim e diante disso você ainda pode diminuir a 
dor do outro. É ver que você é capaz de melhorar o dia de alguém com um único sor-
riso, ou com alguns minutinhos de conversa. É se colocar à disposição de um irmão, 
que não necessariamente tem o mesmo tipo sanguíneo que o seu.”  

Estudante do Curso de Engenharia Mecânica da PUCPR.
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Semana de Ética – Juventude e Direitos 
Humanos: A beleza na diferença 

Com o objetivo de aproximar a reflexão ético-filosófica trabalhada em sala de aula 
com os problemas éticos da sociedade atual, os professores que atuam no Eixo 
Humanístico da PUCPR realizam a Semana de Ética. São realizadas atividades aca-
dêmicas de modo a sensibilizar o estudante para os problemas atuais da sociedade. 

Nesse sentido, a XV e XVI Semana de Ética, reali-
zadas em 2017, tiveram como tema Juventude e 
Direitos Humanos: A beleza na diferença. O pro-
pósito foi promover a sensibilização e a reflexão 
ética a respeito da luta e dos processos na con-
quista dos direitos das minorias, identificando o 
valor da diferença e a necessidade de afirmá-lo 
na sociedade brasileira. Os eixos temáticos relacionados foram: as diferenças cultu-
rais, diferenças étnico-raciais, diferenças de gênero e diferenças religiosas. 

Em cada semestre, participaram em média 50 turmas de todas as escolas da PUC 
envolvendo aproximadamente 1.800 estudantes. Os estudantes desenvolveram 
por volta de 300 trabalhos, sendo a maioria vídeos (curta-documentários). Duran-
te a Semana de Ética os melhores vídeos foram apresentados e debatidos pelos 
estudantes, professores e convidados.

Depoimento

“A Semana de Ética ilustra a sensibilização e a reflexão crítica dos estu-
dantes sobre os Direitos Humanos e o compromisso da PUCPR com a conscienti-
zação e promoção de uma postura ativa quanto ao processo democrático.”

Diana Chao Decock – Professora de Ética e Filosofia da PUCPR e Coordenadora 
do evento.
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PIBIC – Bolsas “Projeto Juventudes” 

Ofertadas pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, as bolsas do 
Projeto “Juventudes” estão vinculadas ao Observatório de Juventudes do Instituto 
Ciência e Fé, da PUCPR. Tem por objetivo potencializar a realização de pesquisas 
que promovam uma maior compreensão da realidade dos jovens. 

Por meio do processo de seleção, são ofertadas anualmente 04 bolsas do proje-
to. As propostas recebidas são avaliadas de acordo com os critérios da Iniciação 
Científica. A escolha dos projetos contemplados com a bolsa é feita pelo Obser-
vatório de Juventudes, que acompanha e realiza encontros com os bolsistas ao 
longo da vigência do projeto, com o intuito de favorecer a investigação e apoiar 
a divulgação dos resultados. 

Dentre os resultados das bolsas PIBIC pelo “Projeto Juventudes” se destaca a con-
tribuição para a publicação “Olhares sobre o ProUni na PUCPR”, organizada pela 
equipe do Observatório das Juventudes e será publicada pela PUCPRESS em 2018.

Depoimento

“Os editais específicos sobre Juventudes vêm permitindo o incentivo a 
pesquisas que buscam ampliar nossa compreensão sobre a realidade juvenil 
brasileira. O programa estimula pesquisadores da universidade a contribuir com 
áreas estratégicas na perspectiva da garantia de direito da população jovem, 
além de incentivar o trabalho coletivo, uma vez que estudantes e professores 
desenvolvem seus estudos em temas correlatos.”

Saulo Geber – Professor do curso de Psicologia e coordenador do SEAP, co-
organizador do livro “Olhares sobre o ProUni na PUCPR”
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PIBIC Jr – Projetos desenvolvidos na 
Ilha das Peças – Guaraqueçaba/PR 

O PIBIC Jr é um programa que compõe a Iniciação Científica da PUCPR, tem como 
objetivo criar uma cultura científica no Ensino Médio, despertando vocações para 
a pesquisa e favorecendo a inserção social destes estudantes pela vivência no 
ambiente universitário.

Os projetos de PIBIC Jr são desenvolvidos por estudantes do Colégio Estadual 
Ilha das Peças, município de Guaraqueçaba/PR sob orientação de professores da 
Escola Politécnica da PUCPR. Os projetos são voltados para a temática do meio 
ambiente, englobando questões como gestão de resíduos sólidos, reciclagem, es-
gotamento sanitário, planejamento estratégico de ilhas inteligentes e turismo 
sustentável.

Os principais resultados de 2016-2017 foram a realização de um levantamento 
dos hábitos dos habitantes da Ilha das Peças, em relação a descarte de resíduos, 
elaboração de composteiras e de um pluviômetro caseiro, estudos de viabilidade 
de implantação de sistema de coleta de esgoto e de geração de energia elétrica 
renovável e a construção de protótipos de sistemas de captação de água da chuva 
e de aquecimento solar a partir de materiais recicláveis.

Destacam-se também o engajamento dos estudantes do PIBIC Jr envolvidos na 
busca de informações e desenvolvimento de seus projetos, e o incentivo para con-
tinuidade de seus estudos, motivados pelo contato com docentes da PUCPR e com 
outros estudantes de PIBIC e pela oportunidade de apresentarem os resultados 
de seus trabalhos durante o SEMIC.
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Escolas Formadoras – Parceria com 
o Projeto Equidade da Secretaria de 
Educação de Curitiba 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, a Escola de 
Educação e Humanidades, através do curso de Pedagogia, contribui para os de 
projetos de intervenção e assistências pedagógicas às crianças da rede municipal 
de ensino. A parceria visa o fortalecimento de toda a rede e a diminuição da desi-
gualdade entre as escolas. A maioria das escolas do Equidade está localizada em 
territórios de vulnerabilidade ou fragilidade social.

Os estudantes da Pedagogia, além de desenvolver suas competências de docência 
e gestão, aprendem a trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem 
e em situação de vulnerabilidade. Já o curso de Pedagogia contribui com seus 
conhecimentos em prol da aprendizagem das crianças da comunidade.

Os resultados alcançados foram o grande envolvimento dos estudantes da Pe-
dagogia com a escola e a melhora dos resultados de aprendizagem das crianças, 
relatados pela direção e pedagogas da escola. 

Depoimento

“Como coordenadora do curso de Pedagogia, vejo a parceria da Peda-
gogia da PUCPR com o Projeto Equidade como um forte potencializador para 
que nossos estudantes possam exercer sua função social, aprender na prática e 
desenvolver competências que serão necessárias no cotidiano de seu trabalho 
como pedagogos. O exercício da solidariedade e a preocupação em construir 
conhecimentos na universidade para aplicar em uma escola em situação de vul-
nerabilidade têm sido enriquecedores para todos nós!” 

Daniele Saheb – Coordenadora do Curso de Pedagogia da PUCPR.
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Serviço de Apoio Psicopedagógico 
(SEAP)

O Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP) realizado pela PUCPR presta atendi-
mento psicopedagógico aos estudantes universitários. Tem como responsabilida-
de viabilizar estratégias metodológicas, bem como apresentar recursos necessá-
rios para um rendimento acadêmico satisfatório dos estudantes que são atendidos 
por esse serviço. Também desenvolve ações em parceria com os diversos setores 
da comunidade universitária visando a prevenção, orientação, intervenção e busca 
de soluções. A equipe técnica conta com duas psicopedagogas e um psiquiatra.

São realizadas as seguintes atividades: 

• Atendimento Individual ao estudante, 
• Programas de Oficinas, 
• Programa Professor Tutor, 
• Programa de apoio à Educação Inclusiva 

Atendimentos individuais ao estudante: o SEAP atendeu 627 estudantes na mo-
dalidade atendimento individual.

Programa de Oficinas: com o objetivo de promover o aprimoramento dos hábi-
tos de estudo e a otimização do potencial de aprendizagem dos estudantes dos 
cursos de graduação e pós-graduação, foram realizadas 49 oficinas. Os temas in-
cluíram Hábitos de Estudos, Estilos de aprendizagem e estratégias para aprender, 
Simulação de avaliação para o Exame de Proficiência em Língua Portuguesa, Téc-
nicas de relaxamento para diminuir a tensão pré Exame de Proficiência em Lín-
gua Portuguesa, Deu branco na prova.. . e agora? Como se preparar para as provas, 
Deu branco na Apresentação (como se preparar para as apresentações acadêmi-
cas). Foram também implementadas oficinas específicas para cursos/estudantes 
que realizariam prova do ENADE, para aqueles que o desejassem.

Programa de Tutoria: visa estabelecer uma rede de apoio aos estudantes, formada 
por um grupo de professores e psicopedagogos, com horas de trabalho dedicadas 
a acolher, orientar e/ou realizar o encaminhamento do estudante aos serviços de 
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apoio disponibilizados pela PUCPR. A função do professor neste programa é o de 
acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes em sua trajetória de 
formação profissional. Seus objetivos específicos são: favorecer a comunicação 
entre os estudantes, os professores da turma e a comunidade acadêmica; identifi-
car situações que exijam intervenções psicopedagógicas individuais e/ou grupais 
e fornecer informações sobre a amplitude e características do mercado de traba-
lho e atuação profissional.

Programa de apoio à Educação Inclusiva: SEAP elaborou um quadro denominado 
Recursos para efetivação de Educação Inclusiva, que prevê recursos físicos, huma-
nos e materiais necessários ao atendimento a estudantes com deficiência, trans-
tornos específicos de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção/hiperativi-
dade e transtorno do espectro autista. Este quadro tem como objetivo indicar os 
recursos necessários para o processo de aprendizagem, variáveis de acordo com 
o grau de gravidade do quadro clínico e perfil de desenvolvimento do acadêmico.

Destaque

Com objetivo de aprofundamento teórico-técnico, a equipe do SEAP participou 
em 2017 de eventos científicos especializados nas temáticas atendidas: Simpósio 
de Direitos Humanos (PUCPR), Simpósio Paranaense de Neurociência e Educação 
(UFPR), Desafios da Inclusão (UFPR), Saúde Mental Estudantil (PUCPR), Seminário 
Internacional Self sobre Transtorno do Espectro Autista (Curitiba-PR), I Seminário 
Luso Brasileiro de Educação Inclusiva (PUCRS), III Colóquio Franco Latino Ameri-
cano de Pesquisa sobre Deficiência (PUCRS). A participação nesses eventos con-
tribui para a atualização e intercâmbio de informações relacionadas à prática do 
Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUCPR. 
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A PUCPR definiu Direitos Humanos como uma das Áreas Estratégicas (AE) de sua 
atuação, visando o fomento à pesquisa e iniciativas institucionais solidárias, de 
defesa de direitos e incidência em políticas públicas. 

Uma importante iniciativa foi a recém instituída Clínica de Direitos Humanos da 
Escola de Direito, lançada em 24 de outubro de 2016. Com o objetivo de contribuir 
no enfrentamento de toda forma de desigualdade, discriminação e violência con-
tra pessoas e grupos vulneráveis, por meio de pesquisa, do ensino e da extensão, 
na perspectiva do fortalecimento da cultura dos direitos humanos, da qualificação 
das políticas públicas e dos mecanismos de participação social.

O mapeamento das competências internas e das relações institucionais tem per-
mitido maior sintonia da universidade com as demandas da sociedade, com prio-
ridade no desenvolvimento de novas tecnologias sociais; de metodologias para 
resolução pacífica (restaurativa) de conflitos; da educação em direitos humanos; 
de redes e sistemas de garantia de direitos; do fortalecimento da participação 
social e da gestão democrática das políticas públicas. Assim, a área de direitos 
humanos se coloca como mais uma potente atuação marista na direção de uma 
sociedade mais justa e igualitária.

No exercício de 2017 a AE concentrou esforços na definição de sua finalidade 
institucional, com foco na construção dos Domínios de Conhecimentos: 1. Direitos 
para Infâncias Juventudes; 2. Políticas Públicas e Democracia; 3. Educação em Direi-
tos Humanos e Diversidade; 4. Violências e políticas públicas; 5. Teoria dos Direitos 
Humanos; 6. Concretização dos direitos; 7. Direito dos povos indígenas e tradicionais.

Destaca-se, ainda, que durante 2017 houve investimento importante na articula-
ção de ações e projetos integrados entre PPGDH, Núcleo de Direitos Humanos e 
Rede Marista de Solidariedade, bem como execução de projetos integrados, após 
formalização com setor governamental e empresa. 
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Núcleo de Estudos e Defesa  
de Direitos Humanos

O Núcleo de Direitos Humanos (NDH), localizado na Escola de Educação e Huma-
nidades da PUCPR, é um espaço permanente de diálogo sobre direitos humanos 
e políticas públicas entre acadêmicos, docentes e demais atores sociais, com atu-
ação no ensino, na pesquisa e na extensão universitária em direitos humanos e 
políticas públicas. 

A dinâmica de funcionamento do NDH possibilita o aprofundamento teórico so-
bre fenômenos sociais e questões contemporâneas, em sintonia com as requi-
sições sociais e institucionais pelo desenvolvimento humano. Para tanto, adota 
estratégias de difusão de valores democráticos, com produção de novos saberes e 
práticas, em sintonia com as agendas políticas nacionais e internacionais.

Entre as finalidades do NDH destaca-se a educação social em direitos, oportuni-
zando vivências acadêmicas e práticas educativas que permitam a atuação com-
prometida com a expansão e garantia de direitos, especialmente de grupos dis-
criminados e vulnerabilizados socialmente. 

Como Estratégias de Atuação delimitou-se a temática “Desigualdades, Violências 
e Conflitos no Brasil e América Latina”, com o objetivo de aprofundar e fortale-
cer os mecanismos democráticos na defesa e monitoramento permanente das 
violações dos direitos humanos e, ainda, promoção de mecanismos pacíficos de 
mediação e solução de conflitos atinentes aos sistemas de proteção em direitos 
humanos, especialmente no Brasil e América Latina. 

Para a consolidação das atividades em direitos humanos foram defi-
nidas as seguintes estratégias de atuação:

• Produção de conhecimentos, referências técnicas e avaliação de políticas 
públicas;

• Composição de redes e sistemas de proteção;
• Articulação de iniciativas de defesa de direitos;
• Desenvolvimento de práticas solidárias e investimentos sociais; 
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• Formação de polos de capacitação continuada;
• Desenvolvimento de tecnologias sociais e inovações em direitos humanos 

e políticas públicas;
• Fortalecimento do protagonismo estudantil e dos professores.

Durante o ano de 2017 foram executados projetos estratégicos e inovadores, além 
das atividades permanentes, conforme demonstramos a seguir:

PROJETO AÇÕES
Pacto Universitário O NDH participou da adesão e formulação do Pacto Universitário pela 

“Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura, da Paz e dos Direitos 
Humanos”, uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Ministério 
da Justiça e Cidadania para a promoção da educação em direitos humanos no 
ensino superior. Além da adesão oficial, foram realizadas atividades centrais: 
formação do Comitê; mapeamento das atividades; elaboração do Plano de 
Ações; disseminação interna junto aos Decanatos; participação em Seminário 
Estadual, com divulgação da experiência da PUCPR.  

Simpósio em Direitos 
Humanos e Políticas 
Públicas e Semana de 
Consciência Negra

Uma das principais atividades realizadas pelo NDH em 
2017 foi o II Simpósio de Direitos Humanos e  
Políticas Públicas e II Semana de Consciência 
Negra, entre 21 e 24 de novembro, com o tema:  
“Democracia que  queremos em tempos de crise: 
infâncias, juventudes e caminhos na luta por 
direitos”. O objetivo principal foi debater as políticas 
públicas e a efetivação dos direitos de crianças e 
adolescentes num cenário de avanço do conservadorismo, do 
neoliberalismo e de ameaças à democracia, a partir das produções de 
conhecimentos na área e da participação dos sujeitos de direitos, visando 
o fortalecimento da agenda de direitos, com ênfase no debate sobre as 
desigualdades de raça, gênero e social.

I Seminário de Direitos 
Humanos e Políticas 
Públicas para as 
Infâncias

O “Seminário de Direitos Humanos e Políticas Públicas 
para as Infâncias: cenários e desafios para a produção 
deconhecimentos” contou com a contribuição da 
Profª. Drª.  Esther Arantes, ex-conselheira Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, e das 
conselheiras estadual e nacional, Debora Reis 
e Jimena Grignani, ambas representantes da Rede 
Marista de Solidariedade. O objetivo é realizar 
seminários anuais para o debate sobre a produçãode conhecimentos na área 
e a disseminação de pesquisas.
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PROJETO AÇÕES
Educação em Direitos 
Humanos, Defesa de 
Direitos e Publicações

Foram realizadas diversas palestras em eventos internos e externos, com 
destaque para Migrações e Refugiados, em parceria com a Cáritas e o 
curso de Serviço Social. Os professores vinculados ao NDH também 
desenvolveram formação de multiplicadores dos Núcleos de Educação do 
Estado do Paraná, em direitos humanos, uma parceria entre PUCPR e as 
Secretarias de Educação de Justiça e Cidadania. Em 2018 serão publicados 
vídeos-aula e livro específico.
Publicação do livro “Teoria dos Direitos Humanos em Perspectiva 
Interdisciplinar”, como resultado do I Simpósio Internacional em Direitos 
Humanos, realizado em 2015. O NDH também participou da organização 
de duas publicações: Educação em Direitos humanos; e Epistemologias do 
Sul, no eixo Sul – Sul, em decorrência do Doutoramento em Humanidades 
oferecido pela PUCPR, em cooperação com a Universidade Católica de 
Moçambique (UCM).

Projeto Conexão Jovem Projeto realizado em parceria com a Prefeitura  
Municipal de Curitiba, para o desenvolvimento 
e a aplicação de novas metodologias de abor-
dagem e educação em direitos humanos 
de adolescentes e jovens vulneráveis e em 
uso de drogas, com atuação que resulte na 
incidência de políticas públicas e formação 
na área. 
A equipe interdisciplinar – formada por assistente
social, psicóloga e musicoterapeuta, além de 
estudantes de Serviço Social e Psicologia, 
sob a coordenação e supervisão de profes-
sores e professoras do NDH – realizou 
pesquisas integradas ao Programa de Pós-
-Graduação em Direitos Humanos e Políticas 
Públicas, assim como as especializações na área.
Entre os meses de julho a dezembro de 2017 foram realizados 1.651 
atendimentos no território Vila Torres para adolescentes, familiares e 
profissionais. São desenvolvidas atividades de educação em direitos 
humanos e diálogos sobre drogas em espaços formais e informais de 
educação, assim como encaminhamentos em rede.
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PROJETO AÇÕES

Mapa Social – Instituto 
Renault

O NDH realizou em 2017 o projeto Mapa Social, cujo objetivo é a 
produção de uma ferramenta de pesquisa e monitoramento do grau de 
desenvolvimento do entorno da Montadora Renault do Brasil, além da 
produção de indicadores que subsidiem novos investimentos sociais. O 
grupo de pesquisadores realizou um conjunto de ações, que resultaram 
na formação de um fórum de lideranças, além da realização de pesquisa 
quantitativa e qualitativa.

Projeto Curitiba 2035 O projeto buscou a mobilização e o engajamento de atores de organizações 
da sociedade civil, da comunidade acadêmica, do governo e do setor 
empresarial para pensarem o futuro que desejam para a cidade. O NDH 
colaborou, pela participação de professoras especialistas, da formulação 
dos Painéis Temáticos Planejamento Urbano e Governança.

Grupos de Estudos: 
“Diálogos em Direitos 
Humanos”

Os Diálogos são realizados mensalmente ou quinzenalmente, nas escolas 
da PUCPR e em espaços dos movimentos sociais e outras formas de defesa 
de direitos. Sua dinâmica de organização visa proporcionar uma ampla e 
plural participação, com adoção de metodologias dialógicas e criativas, 
com leituras dirigidas, poemas, análise de filmes e vídeos, apresentações 
culturais, oficina de cartazes e textos. Os grupos realizam suas reuniões de 
estudo semanalmente ou mensalmente, com participação e coordenação 
conjunta de professores do NDH e do PPGDH. Grupos em desenvolvimento:
• Sociedade, Direitos Humanos e Novas Formas de Solução de Conflitos  
• Direitos Humanos e Questões de Gênero 
• Relações étnico-raciais e indígenas: identidade e descolonialidade 
• Direitos humanos, Saúde Mental e Políticas Públicas
• Educação em Direitos Humanos
• Soberania Alimentar e Direitos humanos

Projeto Ciclo de 
Debates

O Projeto “Ciclo de Debates: Brasil: conjuntura, dilemas e possibilidades” 
promoveu encontros mensais para discussão coletiva de questões da 
conjuntura política, econômica e social do país, em parceria com o Centro 
de Promoção de Agentes de Transformação (CEPAT)/Instituto Humanitas 
Unisinos e Cáritas.

Projeto Ciclo de 
Debates: Há mulher na 
filosofia?

Sob a coordenação do Grupo de Estudos de Gênero, foram realizados 
estudos e debates sobre o pensamento e as contribuições filosóficas das 
mulheres na filosofia. Essa ação, em parceria com a Pós-graduação em 
Filosofia da PUCPR, foi realizada entre maio e junho.
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PROJETO AÇÕES

Encontro Estadual das 
Heroínas Negras

Evento em nível estadual para refletir, junto aos professores e professoras 
do Estado do Paraná, sobre as lutas das Mulheres Negras Brasileiras, que 
inúmeras vezes são invisibilizadas pela cultura eurocêntrica e patriarcal 
no estado e no país. Além do NDH, foram parceiros desse evento a APP 
Sindicato e a Rede de Mulheres Negras, nos dias 20 e 21 de julho.

Abertura oficial 
do Doutorado em 
Humanidades  
(PUCPR/UCM)

O evento ocorreu em 4 de agosto e representou a abertura oficial do 
Doutorado em Humanidades numa cooperação entre Universidade Católica 
de Moçambique e Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A cerimônia 
contou com a presença de autoridades acadêmicas e com a palestra da Dra. 
Íris Amâncio, professora de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, de 
Literatura Portuguesa e de Estudos Comparados em Literaturas de Língua 
Portuguesa na Universidade Federal Fluminense.

Projeto Clube de leitura 
feminista

Em memória ao Centenário da Revolução Russa, e com o objetivo de retirar 
da invisibilidade o ativismo das mulheres operárias e camponesas, foram 
realizados encontros mensais para debate sobre o tema e parceria com 
movimentos sindicais e populares.

Integração da 
Comunidade Haitiana

O NDH organiza e acompanha o Curso de Português para haitianos, curso 
de informática, além da participação em atividades externas como o Dia 
da Bandeira do Haiti, a realização de audiência pública e diversas reuniões 
para o trabalho em rede. O Curso de português e de informática, e o apoio 
individualizado aos imigrantes haitianos, bem como o curso de informática 
tem sido realizado em parceria com o Instituto Ciência e Fé, PUC Idiomas e 
Projeto Comunitário, fazendo parte do Programa Vizinhança. Em 2017 foram 
realizadas novas atividades como rodas de conversa com estudantes para 
integração cultural e apoio na organização de currículos para inserção no 
mercado de trabalho, além de encaminhamentos junto às políticas públicas.

Atendimento, 
Assessoria e 
Articulação em rede

O NDH realiza atendimento e apoio a estudantes em situações de 
preconceito e discriminação, assim como atua em processos éticos. 
Em 2017 foram desenvolvidas ações de fortalecimento do trabalho em rede 
e articulação de cooperações com centros em direitos humanos e outras 
iniciativas. O NDH realiza atendimentos aos estudantes para orientação e 
apoio no desenvolvimento de ações em direitos humanos, que incluem a 
formação de coletivos e a inserção em espaços participativos, bem como 
realização de estágio, iniciação científica e atividades complementares. 
Foram realizadas ações de assessoria em direitos humanos e políticas 
públicas com destaque para: Assessoria em Gênero e Direitos Humanos; 
Semana preparatória de Filosofia; Assessoria a professores de Cascavel em 
Gênero; Assessoria à Entidade Magia do Boxe para captação de recursos.
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Observatório de 
Direitos Humanos

O ODH tem o objetivo de monitorar as violações em direitos humanos e 
suas formas de enfrentamento na construção democrática dos direitos e da 
participação social no Brasil e na América Latina, com posicionamentos 
sistemáticos em direitos humanos, nos canais internos e externos de 
comunicação. O observatório tem por objetivo, ainda, articular demais 
observatórios temáticos em defesa dos direitos humanos e da qualificação 
legal e técnica das políticas públicas. Neste espaço, serão relacionados 
artigos, reportagens e documentos. Foram publicados artigos sobre 
temas em direitos humanos: gênero; juventude; migrações; conflitos 
contemporâneos. 
O site é um espaço importante de comunicação das atividades do NDH, 
e possui outras funcionalidades que permitem disseminar a educação 
em direitos humanos, assim como publicizar pesquisas e ações em 
desenvolvimento.

Desafios
• Ampliar prestação de serviços, em parceria com governos, órgãos de defe-

sa de direitos, organizações da sociedade civil e empresas;

• Garantir sustentabilidade aos projetos em desenvolvimento na forma de 
pesquisa e inovação em novas contratualizações;

• Fomentar pesquisas e novas tecnologias em projetos integradores das 
Áreas Estratégicas;

• Implementar os Domínios de Conhecimentos de modo a transversalizar 
direitos humanos;

• Implementar cursos de curta duração em direitos humanos e assessoria/
consultoria na área.
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Inclusão social da comunidade 

A PUCPR desenvolve serviços, programas e ações de inclusão social em seus câm-
pus nos municípios de Curitiba, Londrina, Toledo e Maringá. Em 2017, a universi-
dade prestou, de forma contínua, serviços nas áreas jurídica e de saúde à comuni-
dade para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

ÁREAS PRINCIPAIS ATIVIDADES
Nº de pessoas 
atendidas em 
2015

Nº de pessoas 
atendidas em 
2016

Nº de pessoas 
atendidas em 
2017

Clínica de Nutrição 
(Câmpus Curitiba)

Atendimento individual e coletivo à 
população, incluindo crianças com 
excesso de peso, candidatos à cirurgia 
bariátrica, pacientes com diabetes e 
hipertensão, gestantes e atletas, todos 
encaminhados pelos sistemas públicos 
de saúde

864 400 500

Clínica de 
Odontologia 
(Câmpus Curitiba)

Atendimento clínico nas seguintes 
áreas: cirurgia, dentística, endodontia, 
periodontia, estomatologia, pacientes 
com deficiência, saúde coletiva, 
odontopediatria, traumatismo dentário e 
serviço de radiologia

10.882 11.611 10.500

Núcleo de Prática 
em Psicologia
(Câmpus Curitiba) Atendimento prioritário à população 

em situação de vulnerabilidade social 
nos campos de processos clínicos 
e psicologia institucional. O público 
atendido são crianças, adolescentes, 
adultos, idosos, famílias e 
colaboradores da instituição de estágio

754 751 702

Núcleo de Prática 
em Psicologia
(Câmpus Toledo)

770 1.264 1.399

Núcleo de Prática 
em Psicologia
(Câmpus Londrina)

– 88 86

Clínica de 
Fisioterapia
(Câmpus Curitiba)

Atendimento a pessoas com distúrbios 
relacionados à vida cotidiana e ao 
ambiente de trabalho, em diversos 
ambulatórios

832 9.500 1.000
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ÁREAS PRINCIPAIS ATIVIDADES
Nº de pessoas 
atendidas em 
2015

Nº de pessoas 
atendidas em 
2016

Nº de pessoas 
atendidas em 
2017

Núcleos de 
Práticas Jurídicas 
da PUCPR 
(Câmpus Curitiba)

Atendimento jurídico e orientações 
à comunidade nas diversas áreas do 
Direito

607 585 559

Núcleos de 
Práticas Jurídicas 
da PUCPR 
(Câmpus Londrina)

127 190 44

Núcleos de 
Práticas Jurídicas 
da PUCPR 
(Câmpus Maringá)

227 117 90

Núcleos de 
Práticas Jurídicas 
da PUCPR 
(Câmpus Toledo

- 404 430

Núcleos de 
Práticas Jurídicas 
da PUCPR 
(Câmpus SJP)1

191 - -

Núcleo de Práticas 
Jurídicas 
(CATÓLICA SC-
JOIVILLE) Atendimento jurídico e orientações 

à comunidade nas diversas áreas do 
Direito

213 675 549

Núcleo de Práticas 
Jurídicas 
(CATÓLICA SC – 
JARAGUÁ DO SUL)

1.032 893 709

1 Atendimentos encerrados. Útimos aceites de aberturas de processos realizados em 2014. No ano de 2015 apenas 
foram mantidos os processos e em 2016 os processos foram absorvidos pelo NPJ de Curitiba para sua finalização.
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ÁREAS PRINCIPAIS ATIVIDADES
Nº de pessoas 
atendidas em 
2015

Nº de pessoas 
atendidas em 
2016

Nº de pessoas 
atendidas em 
2017

Centro de Saúde 
Enf. Irmã Eunice 
Benato

Atendimento a pacientes do Sistema 
Único de Saúde oriundos das unidades 
de saúde da Secretária Municipal de 
Saúde (SMS)

4.082 3.143 7.628

Clínica de 
Educação Física
(Câmpus Curitiba)

Na clínica são prestados serviços 
à comunidade, como: avaliação, 
orientação e prescrição de atividade 
física para a comunidade interna e 
externa da PUCPR

145 616 576

Ambulatório 
Acadêmico de 
Medicina
(Câmpus Londrina)

Atendimento a pacientes do Sistema 
Único de Saúde encaminhados pelo 
Cismepar (Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Médio Paranapanema) 
nas especialidades: Reumatologia, 
Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Hematologia, Neurologia, Clínica 
Médica, Cirurgia Vascular, Cardiologia, 
Ortopedia e Nefrologia

– 1.765 8.311

Clínica de 
Enfermagem
(Câmpus Curitiba)

Atende pacientes do Sistema Único 
de Saúde oriundos das Unidades de 
Saúde da SMS (Secretária Municipal 
de Saúde), da Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de Curitiba e do Hospital 
Universitário Cajuru

511 542 –
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Núcleo de Práticas SEEDS

Jogos Digitais auxiliando na Prevenção às drogas 

O Núcleo de Práticas SEEDS da Engenharia de Produção da Escola Politécnica da 
PUCPR, como apoio da Defesa Social e Secretaria de Educação, em parceria com 
o Departamento de Políticas Públicas sobre Drogas de Curitiba e com o SBGames, 
desenvolveram jogos digitais com o intuito de capacitar crianças, com idade entre 
9 até 16 anos, proporcionando informações antidrogas.

Os Jogos Digitais – Prevenção às Drogas foram desenvolvidos por jovens de todo 
o Brasil por meio de uma Game Jam realizada em Curitiba no Campus da PUCPR. 
Algumas parcerias permitiram a viabilização deste evento tais como SBGames, Cur-
so de Jogos Digitais da PUCPR; Agência PUCPR de Inovação e Lions Clube Batel.

Os jogos foram desenvolvidos de forma voluntária e cooperativa por equipes 
multidisciplinares, com resultados positivos que surpreenderam a comissão de 
avaliação. Os dois melhores foram selecionados para a continuidade do projeto. A 
próxima etapa, em parceria com a Agência PUC de Inovação, será a realização do 
registro destes jogos para posterior licenciamento para uso em escolas da rede 
de ensino.

Acesse o site da Prefeitura de Curitiba http://m.curitiba.pr.gov.br/noticias/
jogos-sao-desenvolvidos-para-complementar-trabalho-de-prevencao-as-
drogas/44109 e do Núcleo SEEDS https://nucleoseeds.wixsite.com/nucleoseeds 
e saiba mais sobre o projeto.
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O Núcleo de Práticas SEEDS e os ODS

O Núcleo de Práticas SEEDS atua em prol dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Para demonstrar o engajamento da Escola Politécnica da PUCPR, por 
meio do Núcleo SEEDS do curso de Engenharia de Produção, foram desenvolvidas 
diversas ações no ano de 2017. A seguir:

• O Projeto Dar a Mão e Dispositivo de apoio 3D, desenvolvido em colabo-
ração direta dada pelo Núcleo de Práticas SEEDS, com apoio do PPGEPS/
PUCPR, estabeleceu uma rede multidispiclinar de voluntários (engenheiro, 
designer, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, peda-
gogos, assistente social, etc), em várias regiões brasileiras, para manufa-
tura e distribuição gratuita do dispositivo protético do membro superior 
feito na impressora 3D.

 O dispositivo de apoio tem baixo custo e proporcional autonomia para 
atividades que use duas mãos (segurar o guidão de bicicleta, segurar bola, 
etc) e fortalecimento do membro superior com agenesia de mão. O usuá-
rio compromete-se em participar do programa de reabilitação ao receber 
o dispositivo. O material usado para impressão 3D das peças do disposi-
tivo é o filamento de PLA (polímero), que é atóxico e sustentável por ser 
biodegradável e produzido por fontes renováveis, não agredindo o meio 
ambiente ao ficar em desuso e for descartado.

 Até o momento foram entregues ou estão em processo de manufatura de 
dispositivos de apoio protético para 23 pessoas com deficiência de mem-
bro superior, entre 3 e 27 anos, dos seguintes estados no Brasil:

Estado Total Prótese Idade/Sexo

Mato Grosso - M S 1 6 anos/M

Paraná - PR 8 3 anos/F, 8 anos/M, 9 anos/M 10 anos/F, 11 
anos/F, 12 anos/F,23 anos/M e 27 anos/F

Rio de Janeiro-RJ 2 23anos/F e 28anos/F

Rio Grande do Sul - RS 2 8 anos/M, 8 anos/M

Minas Gerais - MG 1 9 anos/F

São Paulo-SP 7 4 anos/M/F, 5 anos/M/F, 7 anos/M /M, 24 anos/F

Ceará-CE 2 6 anos/F e 10anos/F
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Destaque

Em reconhecimento das ações desenvolvidas, o Núcleo SEEDS foi contemplado 
com O SELO SESI ODS 2017, pela atuação conjunta com a Associação Internacio-
nal de Lions Clubes – Distrito LD-1, articulado pelo Sistema Fiep, que mantém o 
Movimento Nós Podemos Paraná. Com este reconhecimento o Núcleo obteve a 
autorização e licença de uso, em toda sua documentação da instituição nos temas 
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, vinculada ao 
honroso Projeto denominado: “Redução de desigualdades: inclusão de crianças e 
pessoas com deficiência física de membros superiores e inferiores”. 

• IV SEEDS – Simpósio de Estudantes de Engenharia para Desen-
volvimento Sustentável 

O IV SEEDS, promovido pela Escola de Politécnica da PUCPR, em parceria com 
o LCCBatel, foi composto por palestras sobre o tema O Papel da Engenharia no 
século XXI: de Fatores Humanos à Sustentabilidade.

O simpósio contou com a presença de palestrantes, os quais discutiram a temáti-
ca Desenvolvimento sustentável e com apresentações de projetos no formato de 
Pôsters e a premiação dos melhores projetos escolhidos pelo júri técnico e júri 
popular, em: 

• Júri Técnico: O projeto vencedor foi “PLANTANDO O FUTURO: Solução Al-
ternativa e Sustentável de Complementação Alimentar para Crianças.

• Júri Popular: foi vencedor a “PROPOSTA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
PARA A REDUCAO DE GASTOS COM DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NO HOS-
PITAL UNIVERSITARIO CAJURU.

• Simpósio de Gestão de Serviços na Área Hospitalar  

Teve como objetivo desenvolver em parceria com os alunos trabalhos de soluções 
e melhorias para o Hospital Universitário Cajuru (HUC).
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•  Ciclo de Palestras NUPDEC3  (Núcleo Comunitário de Proteção e 
Defesa Civil) 

Em parceria com a Secretaria de Defesa Social do PR teve como objetivo reduzir 
a vulnerabilidade da comunidade local. No primeiro semestre de 2017, ocorreu 
o 1° ciclo de palestras, etapa necessária para regulamentar este Núcleo junto à 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). No segundo se-
mestre foi a vez do 2° ciclo de palestras, para concluir a implantação do NUPDEC 
na PUCPR, receptora do projeto. A PUCPR será a primeira instituição de ensino 
superior no país que representa um NUPDEC, demonstrando o interesse em tra-
balhar de forma conjunta com autoridades em busca de reduzir a vulnerabilidade 
da comunidade local. 

3 O NUPDEC é formado por um grupo comunitário organizado em um distrito, bairro, rua, edifício, asso-
ciação comunitária, entidade, entre outros, que participa de atividades de defesa civil como voluntário. 
A instalação do NUPDEC é prioritária em áreas de risco de desastres e tem por objetivo organizar e 
preparar a comunidade local a dar a pronta resposta aos desastres. Tem como finalidade implementar 
a integração de todo o Sistema de Proteção e Defesa Civil, empresas, estabelecimentos de ensino, co-
munidade e instituições de segurança pública para garantir uma ação conjunta de toda a sociedade nas 
ações de segurança social. Através de programas de mudança cultural e treinamento , deve-se buscar 
o engajamento de comunidades participativas, informadas, preparadas e côncias de seus direitos e 
deveres relativos à segurança comunitária. O agente de Proteção e Defesa Civil será a ligação entre o 
poder constituído e sua comunidade, multiplicando as informações recebidas e articulando discussões 
sobre problemas e formas de intervenções. Saiba mais em http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.php?conteudo=34 
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Premiações e Publicações em 2017 

• Simpósio Internacional da SODEBRAS 2017 (6 artigos publicados em con-
gresso internacional): 
– State of the art of Macroergonomy: A Study in Search of The Education 

System
– Preliminary Study in Development for Sport and Leisure Adapted
– Leisure With Adapted Toy: Planning Study in The Product Development 

Process
– Sustainability: Proposal For The Reduction Of Expenses With Water 

Availability in a University Hospital of Paraná
– User Of Assistive Technology Products: An Observational Study 
– Improvement Proposal of Indicators From a Surgical Center of a 

University Hospital

•  Desenvolvimento, coordenação e execução de 5 eventos: 
– I Simpósio de Serviços na área Hospitalar: em parceria com o Hospital 

Universitário Cajuru; 
– III SEEDS ́ Game Jam – SBGames Game Jam 2017 com o tema “Pre-

venção ao uso de drogas” em parceria com a SBGames e a Secretaria 
Municipal de Política contra as Drogas de Curitiba; 

– V Simpósio de Estudantes de Engenharia para o Desenvolvimento Sus-
tentável; 

– I Ciclo de Palestras NUPDEC PUCPR em parceria com a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba 

– II Ciclo de Palestras NUPDEC PUCPR em parceria com a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba 

 
• Premiações e Reconhecimento: 

– SELO ODS SESI 2017       
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Acesso a formação no Ensino Superior: 
Aliança Educativa

A Aliança Educativa é o programa de relacionamento da PUCPR com alunos e 
colégios do Ensino Médio. Tem como objetivo proporcionar experiências que con-
tribuam para que os estudantes escolham a profissão que desejam seguir de ma-
neira assertiva e consciente e conheçam a Universidade.

Por meio do programa, estudantes e professores do Ensino Médio podem interagir 
com a Universidade e esclarecer dúvidas sobre os diferentes cursos de graduação 
e serviços ofertados pela PUCPR.

Em 2017, participaram 270 colégios parceiros do Paraná, Santa Catarina e São 
Paulo. Mais de 34 mil pessoas foram impactadas e tiveram algum contato com 
a PUCPR, seja na feira de cursos e profissões, palestras nos colégios, PUCTours, 
workshops de profissões ou outras ações que visam proporcionar experiências e 
ajudar os jovens a conhecer e escolher sua futura profissão.

Principais Ações Ações % Alunos %
Ações Propostas pelas Escolas
Divulgados pelo Facebook, com inscrições abertas para 
interessados. (Workshops, Palestras, etc).

92 18% 879 5%

Aula de Campo
Colégios trazem os alunos para ter uma aula nos 
laboratórios da PUCPR.

25 5% 1.071 6%

Bate-Papo com Coordenador
Alunos interessados no curso, conversam com o 
coordenador para esclarecer dúvidas.

91 18% 114 19%

Orientação Profissional
Realizado pelo Núcleo de Prática de Psicologia para grupo 
de alunos de colégios parceiros.

3 1% 48 0%

Palestras
Realizados nos colégios/PUCPR sobre os cursos ou sobre 
temas de diversos como Suicídio, Transição do ensino 
médio para Universidade, etc.

84 16% 5.877 34%
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Principais Ações Ações % Alunos %
PUCTours
Visita a estrutura da Universidade

66 13% 1.622 9%

Feiras em Colégios 8 2% 3.270 19%

Visita de Campo
Colégios trazem os alunos para conhecer laboratórios 
específicos, principalmente na Anatomia.

144 28% 4.207 25%

Total 513 17.088

Dados das principais ações realizadas até 31/10/2017.

Fonte: Aliança Educativa

Além destas ações, foi realizado o Planeta PUC, feira de cursos e profissões da 
Universidade, que recebeu 17.700 visitantes no total, sendo 62% pré-credencia-
dos pela equipe da Aliança Educativa.

Formatura Institucional

Inspirado em universidades internacionalmente conceituadas, buscando conser-
var a personalização e os ritos simbólicos já tradicionais das cerimônias de Co-
lação de Grau da Universidade, o projeto Formatura Institucional, foi estruturado 
para institucionalizar as cerimônias de formatura da PUCPR e oportunizar a todos 
os estudantes participarem do evento, sem que aconteça desembolso financeiro. 
As cerimônias também são transmitidas ao vivo pela internet e com a tradução 
simultânea em libras.
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Modalidades de Colação de Grau: 
• Institucional: cerimônia de colação de grau que engloba todos os cursos 

da universidade separados em suas respectivas Escolas. 
• Especial: realizada após a Institucional para os estudantes que por algum 

motivo não puderam participar da primeira. Cerimônia simples realizada 
em auditório da PUCPR, sem divisão de escolas, geralmente realizada em 
duas edições. 

• Antecipada: cerimônia realizada para estudantes que possuem necessi-
dade de antecipação de colação de grau. Essa modalidade só é realizada 
mediante documentação comprobatória da necessidade. 

• Regular: este modelo tende a extinguir-se, pois desde a implantação da 
Colação de Grau Institucional não é permitida a realização de cerimônias 
particulares por turma. 

Resultados Fevereiro: 

• 1.217 formandos participaram das cerimônias;

• 186 professores homenageados;

• 20 mil convidados presentes, 86 mil visualizações na internet em mais de 
27 países.   

Resultados Agosto: 

• 756 formandos participaram das cerimônias;

• 187 professores homenageados;

• 15 mil convidados presentes, 53 mil visualizações na internet em mais de 
14 países.  



122

Educação Superior

Escola de Arquitetura e Design 

Muitas iniciativas vêm sendo desenvolvidas na busca pelo cumprimento da res-
ponsabilidade social da PUCPR e, consciente de seu compromisso com a socieda-
de, a Escola de Arquitetura e Design desenvolveu programas e projetos em parce-
ria com a comunidade. A Escola desenvolveu em 2016/2017 os seguintes projetos:  

• Projeto FORTALECER – Desenvolvido em parceria com o curso de Design 
de Modas e a Trilhas Incubadora Social Marista (Solidariedade). É um pro-
jeto de viabilização econômica de um empreendimento solidário, orga-
nizado sob forma de cooperativa de costura e modelagem, formada por 
mulheres moradoras da Vila Torres, Curitiba-PR;

• Workshop – Ação com os Carrinheiros (catadores de materiais reciclá-
veis) da Vila Torres com os alunos dos cursos de Design, o conteúdo do 
workshop foi sobre a importância dos coletores de material reciclável da 
Vila Torres;

• Plano VIZINHANÇA PUCPR – Projeto que apresenta o território como ecos-
sistema de cidadania, desenvolvido pelo Laboratório de Cidades e vincu-
lado à Área Estratégica de Cidades;

• Projeto VAGA VIVA/MobPUC – Ocupação e transformação de algumas va-
gas dos estacionamentos em áreas de permanência para a comunidade, 
em parceria com o Projeto Viver o Campus da PUCPR;

• Projeto UNIFORMES PENITENCIÁRIA – Desenvolvimento em parceria com 
a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná dos uniformes 
femininos para o Departamento Penitenciário – DEPEN

• Projeto LOGOMARCA DEPEN – Desenvolvimento da logomarca do Depar-
tamento Penitenciário do Estado do Paraná em parceria com a Secretaria 
de Estado se Segurança Pública;

• Workshop de Planejamento e Controle de Produção em Costura para mu-
lheres residentes da Vila Torres; 

• Curso de Serigrafia para mulheres residentes da Vila Torres; 
• PROJETO DE UNIFORMES para alunos da Escola Municipal Integral Noely 

Simone de Ávila, localizada na Vila Torres.
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Lutar pela vida 

Com o objetivo de promover a inclusão social, o Centro Universitário – Católica 
de Santa Catarina desenvolve o projeto Lutar pela Vida. Oportuniza a crianças e 
adolescentes a garantia à convivência social e comunitária por meio do esporte. 

O projeto é realizado em bairros de alta vulnerabilidade social, busca acompa-
nhar e orientar as famílias das crianças envolvidas no projeto, promover a inclu-
são social de crianças e adolescentes, associar atividades de lazer e esportivas 
ao processo de inclusão social desenvolvendo a disciplina, a autoestima, o coo-
perativismo e o trabalho em equipe e utiliza o karatê como forma de educação, 
promoção humana e construção da cidadania.

Em 2017, aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Sa-
lomon, em Jaraguá do Sul (SC), e na Escola Municipal Prefeito Wittich Freitag, 
em Joinville (SC). Foram atendidas de 130 a 140 crianças entre 7 e 14 anos. As 
crianças e adolescentes envolvidos no Projeto apresentam melhora no comporta-
mento, nas notas escolares, companheirismo, respeito e disciplina. 

Depoimento

“O Projeto Lutar pela Vida oportuniza a estas 140 crianças e adolescentes 
a inclusão social por meio do esporte, com aulas de Karatê e fortalece valores de 
cidadania, respeito, saúde e educação, através de palestras e outras atividades que 
contribuem na preparação para a vida.”

Ana Paula Fliegner dos Santos – Coordenadora da Extensão Comunitária/
Projeto Comunitário do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 
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Assistência Jurídica e Mediação Comunitária

Os programas de Assistência Jurídica e Mediação Comunitária, desenvolvidos pelo 
Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário – Católica de Santa Catarina, 
em Jaraguá do Sul (SC) e Joinville (SC), oferecem um conjunto de atividades jurí-
dicas à população que não possui condições financeiras para custear os serviços 
advocatícios.

Os programas, além de proporcio-
nar aos acadêmicos do curso de 
Direito vivências que possibilitem 
estabelecer a articulação entre 
teoria e prática, trabalham os con-
teúdos de forma interdisciplinar, 
desenvolvem a adequada atuação 
técnica-jurídica dos acadêmicos e 
seu raciocínio jurídico mediante o 
caso apresentado. No programa de 
Mediação Comunitária, oportuniza ainda o desenvolvimento de suas habilidades 
enquanto futuros mediadores, uma vez que esse programa se sustenta em uma 
metodologia de minimização de conflitos, riscos sociais e violência. Verificou-se 
que o acadêmico mediador conseguiu efetivamente pôr em prática os conheci-
mentos adquiridos, colaborando na realização de uma mudança de cultura capaz 
de influir no sistema jurídico vigente. 

A seguir, alguns dados de atendimentos realizados pelos programas: 

Na unidade de Joinville, durante o ano de 2017, foram 549 atendimentos jurídicos 
e alguns casos de mediação comunitária, com 238 processos ajuizados, realizadas 
157 audiências de conciliação e mediação judicial, com três participações em pro-
jetos sociais organizados pelo Setor de Extensão do Centro Universitário Católica 
de Santa Catarina. 

Na unidade de Jaraguá do Sul, nos últimos dois anos foram realizados 1.602 aten-
dimentos e protocoladas 418 ações perante o poder judiciário.
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Depoimento

“Durante o segundo semestre de 2017 tive a oportunidade de participar do 
programa à comunidade através da mediação. Esse programa permite a integra-
ção da sociedade com a educação nas formas alternativas de resolução de conflitos, 
especialmente a consensual. Focando em matéria familiar, a mediação restabelece 
laços entre os litigantes e permite a reaproximação emocional. O impacto percebido 
na comunidade é o sentimento de justiça a partir da resolução dos conflitos pelas 
próprias partes, propiciando que elas decidam seu próprio conflito”.  

Vítor da Cunha Torres – Acadêmico da Escola de Direito da 9ª fase, participante 
do Programa de Mediação Comunitária, do Centro Universitário Católica de 
Santa Catarina, em Joinville (SC). 

Projeto Católica Solidariedade

O Projeto de Solidariedade, da Católica SC, é coordenado pela área de Pastoral em 
parceria com o Projeto Comunitário, e propõe viabilizar espaços de interação entre o 
universitário e a sociedade. Uma forma de contato entre o aluno e a realidade, que 
o desperte para o desenvolvimento de valores humanitários e cristãos, contribuindo, 
assim, para a formação de agentes sócio transformadores. 

Este projeto visa proporcionar a interface de teoria e prática, fomentar lideranças juvenis 
capazes de construir políticas públicas viáveis em face da complexa realidade, dialogar 
sobre temáticas da atualidade numa perspectiva interdisciplinar, auxiliar as comunida-
des locais em suas necessidades, colocando os conhecimentos acadêmicos a serviço da 
comunidade e integrar fé, cultura e vida, a partir da vivência de solidariedade.

O projeto é realizado sob a coordenação do Setor de Pastoral da Católica SC, em 
parceria com a comunidade acadêmica, com a participação dos alunos, professores 
e membros da Pastoral. Parte-se da realidade local, após um levantamento de ativi-
dades a serem desenvolvidas como respostas aos anseios das crianças, adolescentes, 
jovens e comunidade em geral. Foram organizados os grupos de trabalho, que de-
sempenharam atividades específicas. Dependendo do local são escolhidos os temas: 
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• Crianças e adolescentes – Oficinas educativas, 
atividades lúdicas e recreativas, esportes, ten-
do como enfoque principal a humanização e 
a motivação para o trabalho em grupo. 

• Trabalhos Manuais – Montagem de biblioteca, 
jardim da escola, horta, consertos em geral, 
pinturas, otimização dos espaços interno e/ou 
externo.

• Famílias – Discussão e orientações sobre ci-
dadania: importância da participação na es-
cola, em projetos sociais e comunitários.

Em 2017 foram realizadas três ações, participaram 117 pessoas (nove colabora-
dores e 108 acadêmicos), foram atendidas 54 crianças no Lar Abdon Batista em 
Joinville (SC). Os principais resultados alcançados foram: a inculturação da prática 
da solidariedade, formação de multiplicadores de solidariedade e ações pastorais, 
fortalecimento da vivência de valores éticos e cristãos e desenvolvimento de 
liderança e protagonismo.

Depoimento

“Achei uma graça as crianças e adolescentes. Muitos deles ainda não enten-
dem muito as coisas, mas o riso no rosto não perderam, por serem crianças (eu fiquei 
mais próxima de crianças de 3 a 12 anos) e se ajudam lá dentro. [...] Eu realmente 
fui para o projeto por conta das horas complementares que o projeto beneficiou, mas 
confesso que gostei de ter conhecido esses seres maravilhosos. É bom saber que 
apesar do ano todo corrido, ainda assim há pessoas que usam do seu tempo e da 
sua solidariedade para colocar um sorriso a mais no rosto e no coração delas, com 
certeza irei mais vezes. Vale muito a pena a experiência da solidariedade. Obrigada 
Católica e pastoral pela oportunidade!” 

Liliane Vegini Baptista  –Estudante do Curso de Direito da Católica/SC e do 
Projeto Católica Solidariedade em Joinville/SC. 
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Conectando Gerações (Inclusão Digital)

O Projeto Conectando Gerações de Inclusão Digital visa auxiliar idosos no processo 
de aprendizagem digital, utilização e manipulação dos recursos do computador, 
além de ampliar o espaço de interação social do idoso através da internet e das 
redes sociais, contribuindo assim para participação social do idoso como cidadão.

O Setor de Extensão Comunitária/Projeto Comunitário é responsável pela execu-
ção do projeto em Parceria com o Curso de Sistemas de Informação. Os acadêmi-
cos monitores participam de uma oficina de preparação, na qual são abordadas 
estratégias e técnicas especificas para o desenvolvimento dos conteúdos, bem 
como as habilidades necessárias para atuarem com esse público e, sobretudo, são 
orientados sobre a forma como o processo de ensino e de aprendizagem deverá 
ser conduzido.

O projeto é desenvolvido desde 2011 e todos os semestres são ofertadas novas 
turmas para a inclusão da comunidade. Atualmente, mais de mil pessoas da co-
munidade são atendidas nas unidades de Jaraguá do Sul e Joinville. Em 2018, o 
projeto irá realizar parceria com um Projeto Nacional de Prevenção a Demência 
em Idosos, com essa parceria será acompanhado o desenvolvimento dos idosos 
antes e depois de inseridos na prática da informática. 
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Depoimento

“O processo de envelhecimento ainda é visto como um tabu, queremos viver 
mais, mas ainda temos medo de envelhecer. O envelhecimento vem acompanhado 
de inseguranças, receios e medos, pois ainda tem-se a visão de idosos improdutivos 
e dependentes. O acesso à informática colabora para auxiliar no rompimento destes 
pensamentos. Envelhecer não significa incapacidade de aprender, criar ou de deixar 
de participar de atividades sociais. Este projeto visa garantir aos idosos acesso a 
aprendizagem, sobretudo nas ferramentas de informática, oportunizando momentos 
de novas aprendizagens e experiências, fazendo com que exercitem a mente, des-
pertando o sentimento de sentir-se útil para si e para a comunidade, ampliando sua 
autoestima e confiança para envelhecer.” 

Ana Paula Fliegner dos Santos –Coordenadora da Extensão Comunitária/
Projeto Comunitário do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 
Projeto Conectando Gerações – Inclusão Digital em  Jaraguá do Sul (SC). 

Reforço Escolar de Matemática

O Projeto de reforço da Matemática é uma ação socioeducativa realizada com a 
participação de acadêmicos da Católica de Santa Catarina, junto a escolas da rede 
pública estadual. Os acadêmicos contribuem com a aprendizagem de estudantes 
do Ensino Fundamental e Médio, tanto para reforço e ampliação de conhecimen-
tos, como para a formação humana e cidadã dos participantes da ação. 

As atividades propostas nas oficinas são realizadas de forma individualizada, cada 
criança recebe atenção pontual em suas dúvidas, o que facilita sua aprendizagem 
e compreensão de conceitos matemáticos. As aulas são construídas por meio de: 
revisão de conceitos e conhecimentos de matemática utilizando o livro didático e 
materiais alternativos que possam materializar os conteúdos a serem aprendidos; 
utilização de jogos; utilização de aplicativos, softwares e também experimentos 
para ilustrar conceitos matemáticos, entre outros.
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Desde 2011 em Jaraguá do Sul e desde 2016 em Joinville, o projeto é ofertado no 
início de cada ano. Em 2017 foram atendidas 310 crianças em Jaraguá do Sul e 
70 em Joinville. A autoestima dessas crianças muda, pois sentem-se mais seguras 
quanto aos conhecimentos de matemática, ficam felizes em poder auxiliar amigos 
e realizar as atividades escolares propostas. 

Depoimento

“O projeto de Reforço Escolar de Matemática proporciona as crianças e ado-
lescentes além da melhora em seus boletins, a melhora da autoestima e confiança. 
Compreender o que é repassado na escola e sentir-se capaz de realizar os exercícios 
propostos, traz segurança para estas crianças e adolescentes. Fazendo com que criem 
afinidade com esta disciplina e não tenham medo de perguntar, pois sabem que são 
capazes de resolver. Já para os acadêmicos envolvidos, há um ganho na maturidade 
e na percepção de sua responsabilidade social, desenvolvendo conhecimentos, habi-
lidades e atitudes que promovem a cidadania, a formação humana, a solidariedade, 
pois vivenciam uma experiência de contato social com diferentes realidades, contri-
buindo para o bem-estar social, uma vez que este permite também o desenvolvimen-
to de valores e aprendizagens para a vida”.  

Ana Paula Fliegner dos Santos – Coordenadora da Extensão Comunitária/
Projeto Comunitário do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 





EDUCAÇÃO  
PROFISSIONAL

O Grupo Marista oferta Educação Profissional de Nível Médio por meio do  
TECPUC, uma instituição de ensino técnico e ensino médio integrado que atua há 
mais de 20 anos na área educacional. Iniciou suas atividades com o curso técnico 
em Enfermagem e hoje conta com diversas opções de cursos Técnicos Pós-Médio 
e duas opções de cursos Técnicos Integrados.

O TECPUC, para além da formação profissional, se preocupa com a formação inte-
gral do aluno, como profissional e cidadão responsável, promovendo a realização 
de ações socioeducativas que visam o efetivo exercício da cidadania. A Pastoral 
do TECPUC apoia este processo articulando e dinamizando o processo evangeli-
zador a partir de metodologias diversificadas e adaptadas aos diferentes públicos, 
com foco prioritário nas juventudes. Empenha-se no diálogo entre os princípios 
do evangelho e o universo juvenil, considerando a busca da verdade e da justiça, 
a vivência da solidariedade, o desenvolvimento dos jovens, a comunhão eclesial e 
os valores maristas, tendo em vista a integração entre fé, cultura e vida.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL¹

2017

1.526
Alunos

1.515
Alunos

234
Bolsas

213
Bolsistas1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

210
Bolsas
100%

194
Bolsas
100%

24
Bolsas
50%

19
Bolsas
50%

¹ Considera a Educação Profissional Técnica de Nível Médio ofertada pelo TECPUC 
nas modalidades: integrado, concomitante e subsequente.
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O TECPUC por meio de seu programa de acesso à educação profissional oferta 
bolsas de estudo sociais, integrais ou parciais a estudantes oriundos de escolas 
públicas ou de escolas particulares na condição de bolsista integral.

As bolsas são ofertadas em todas as modalidades da educação técnica profissio-
nal de nível médio (integrado, concomitante e subsequente) e podem contemplar 
o candidato com bolsa integral, de 100%, ou parcial, de 50%. As bolsas integrais 
podem ser pleiteadas por candidatos que comprovem renda familiar mensal per 
capita de até 1,5 salários mínimos e as parciais para aqueles com renda familiar 
mensal per capita de até 3 salários mínimos.

Projeto ACAMP’S

O Projeto ACAMP’S promove a formação de valores e virtudes humanas através 
de desafios e reflexões, a fim de ressignificar os laços interpessoais, principalmen-
te com a família. Por meio de ações como músicas, dinâmicas de grupo, partilha 
de vida, desafios físicos e interação pessoal, é realizado anualmente com acampa-
mentos de três dias de duração. 

O projeto é planejado, idealizado e desenvolvido pelo Núcleo de Pastoral do TEC-
PUC e acontece, preferencialmente, em espaços Marista (FEGA, Ecológica, Recanto 
Sta. Maria). Esse evento faz parte das experiências formativas e leva os alunos a 
pensarem sobre sonhos, carreiras, escolhas, amizades e família. As inscrições en-
cerram cerca de 20 dias antes da data do evento, para que seja possível o contato 
com os pais e é solicitado uma ou mais cartas, que serão entregues aos partici-
pantes durante o momento de reflexão sobre família. 

Em 2017, participaram mais de 650 alunos do ensino médio integrado, que tive-
ram o contato com a Pastoral Juvenil Marista (PJM), projeto de vida e atividades 
em equipe. Muitos desses alunos continuaram uma caminhada junto à Pastoral 
dentro da PJM e em outros projetos pastorais. Do TECPUC participam aproxima-
damente 70 alunos.
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“O Acamp’s foi e é uma experiência incrível, fora a importância de se relacio-
nar melhor com as pessoas, o Acamp’s proporciona o pensamento do nosso próprio 
ser e nos faz refletir de uma forma dinâmica a nossa essência. O Acamp’s é sempre 
muito aguardado por mim e acredito que para todos os alunos seja.”

Isabela Szalow de Lima – Aluna do Curso de Administração do Ensino Médio 
do TECPUC – Curitiba (PR).

“O Acamp’s proporcionou uma melhora no relacionamento interpessoal, com 
a integração entre culturas e conhecimentos de pessoas com distintas formações. 
Adquiri melhores formas de compreender o mundo e outras óticas possíveis na so-
ciedade e na convivência social. O Acamp’s se tornou parte de mim, tudo em minha 
vida possui um pouco de cada acampamento que já participei e anualmente espero 
ansiosamente para o próximo, pois sei que sempre irá surpreender minhas expec-
tativas.”

Rafhael Souza – Egresso do Curso de Administração do Ensino Médio do 
TECPUC – Curitiba (PR).
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Alunos e professores em interação e 
ação com e nas comunidades  

As ações de solidariedade do TECPUC promovem a troca de experiências e de co-
nhecimento científico e tecnológico, somados aos valores institucionais por meio 
da interação com comunidades em situação de vulnerabilidade social. As ações 
contribuem para a formação dos alunos a partir de projetos e experiências con-
cretas em comunidades e organizações sociais, promovendo a educação para a 
solidariedade.

O projeto contribui com a comunidade através do aprendizado de técnicas, por 
meio das oficinas, palestras e dinâmica e em 2017 aconteceram diversas ações: 

Destaques

Semana de Integração comunidade-escola: Visita ao Colégio Estadual Julia Cavas-
sin, onde foi debatido o tema “A entrada do menor aprendiz e do jovem no mundo 
do trabalho”. O encontro aconteceu no dia 06 de setembro e teve por objetivo es-
clarecer o programa Jovem Aprendiz (Lei n.º 10.097, de 19 de dezembro de 20004). 
Voltado para jovens em busca de primeiro emprego, principalmente aos interes-
sados em um curso de qualificação profissional para iniciar no mercado, tendo 
não apenas experiência prática, mas também teórica. A proposta do programa é 
preparar futuros profissionais, com formação técnico-profissional e determina as 
características desse tipo de contratação.

TECPUC promove II Feira de Estágios: Cerca de 500 alunos participaram da II 
Feira de Estágios no dia 18 de maio no TECPUC. O evento reuniu representan-
tes do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), do Instituto Euvaldo Lodi, do 
CETEFE Recursos Humanos e da Gerar Estágios. Eles conversaram com os alunos, 
cadastraram currículos e mostraram as vagas disponíveis. A feira visava facilitar 

4 Lei n° 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.
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o acesso dos estudantes às instituições que disponibilizam vagas de estágio, dar 
orientações e explicar as etapas da seleção e incentivar a atuação dos alunos no 
mundo do trabalho. Quase 200 vagas foram oferecidas para os estudantes que 
passaram pela feira. 

Depoimentos

“A feira foi uma forma de os alunos perceberem como está o mercado e as 
oportunidades disponíveis. É interessante e muito produtivo.”

Bruno Bueno –Aluno do curso Técnico em Radiologia do TECPUC – Curitiba (PR).

“O relacionamento com a instituição é importante para que o mercado 
consiga preencher as vagas disponíveis. Esse tipo de evento dá muito retorno, 
pois não são todas as instituições que ofertam cursos técnicos e as empresas 
buscam muito esse perfil.”

Rafaela Chul Santana – Representante do CETEFE.

Educandos da Ecológica visitam TECPUC: Os educandos do 9º ano da Escola Eco-
lógica Marcelino Champagnat visitaram o TECPUC no dia 23 de maio e conhe-
ceram as instalações e cursos oferecidos. A intenção foi despertar o interesse na 
formação técnica, além de dar a oportunidade de conhecerem a área de atuação 
de cada profissão, as principais disciplinas estudadas e suas aplicações práticas. 
Os educandos ficaram entusiasmados com a visita, em especial com as práticas 
nos laboratórios, fazendo perguntas e demonstrando muita curiosidade. 
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Depoimentos

“É muito importante eles terem a oportunidade de conhecer o TECPUC 
e verem que existem boas oportunidades no mercado de trabalho, mas é ne-
cessário ter qualificação profissional. A ideia foi despertar a curiosidade da 
profissão em si.”

Solan Valente –Coordenador Educacional do TECPUC – Curitiba (PR).

“É tudo bem diferente, pois na escola não tem tanta tecnologia quanto 
aqui. Foi muito legal porque estou querendo um curso técnico e eles estão expli-
cando tudo e dando uma ideia geral de como vai ser o curso.”

Kauani de Souza – Educanda da Escola Ecológica Marcelino Champagnat,  
9º ano.

TECPUC Identidade

O Projeto TECPUC Identidade é oferecido para todos os alunos dos cursos técni-
cos, inclusive o Integrado, e o objetivo é proporcionar a integração entre os alu-
nos das diversas áreas de conhecimento. O projeto é planejado, idealizado e de-
senvolvido pelo Núcleo de Pastoral do TECPUC e acontece em espaços Maristas.

A preservação da Identidade de toda instituição pressupõe: a clareza de sua ori-
gem, o consenso em torno do fundamento que está no marco inicial de sua his-
tória e autorreflexão da coesão do conjunto de características que a compõe. Ou 
seja, uma sólida compreensão de sua razão de ser no presente para que não se 
perca entre as malhas da burocracia. A finalidade, no sentido de transcender a his-
tória, aponta caminhos para o futuro de modo que possa perpetuar sua existência 
como portadora de sentido e valor para aqueles que fazem parte da instituição, 
bem como da sociedade em geral. 
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Cada encontro conta com a participação de até 150 alunos e tem a duração de 
um dia. Durante todo o período os jovens se envolvem em diversas atividades. De 
forma dinâmica, os encontros visam despertar no aluno um olhar reflexivo sobre 
sua condição existencial no colégio, especialmente neste momento de sua vida. 

No eixo humanístico educacional é abordada a necessidade de uma sensibilidade 
solidária, a importância do meu “eu” no mundo e a dimensão necessária do cui-
dado que deve ser desenvolvido para enfrentar o individualismo e o desinteresse 
pelo “outro” – tão presente na competitividade no atual quadro sócio-econômico. 
Para concluir o momento reflexivo proposto para o TECPUC Identidade, a equipe 
de Pastoral conduz uma dinâmica conclusiva, em que são retomadas as principais 
temáticas trabalhadas durante o dia. 

O projeto contou com a participação de mais de 1.400 alunos dos cursos técnicos 
e ensino médio integrado, que tiveram o primeiro contato com a identidade Ma-
rista, além de trabalharem projeto de vida e atividades em equipe. Muitos desses 
alunos continuaram uma caminhada junto à Pastoral dentro da PJM e em outros 
projetos pastorais.

Depoimentos

“No início de 2017, quando nos foi feito o convite para o ‘TECPUC IDENTIDA-
DE’, ficamos bastante interessados na proposta, pois o convite trazia uma mensagem 
muito bonita que dizia mais ou menos assim: Seu lado profissional e espiritual em 
perfeito equilíbrio. O que de fato aconteceu, pois com a troca de conhecimentos e 
experiências daquele dia, algo em nós dizia, ‘vocês precisam participar destes movi-
mentos de solidariedade’. No meio do caminho, uma grande surpresa para mim foi 
o convite de testemunhar sobre o projeto ilhas, o que cada vez mais nos faz lembrar 
que nossa melhor escolha foi dizer sim para o IDENTIDADE.”

Diego Pereira da Silva  –Aluno do curso Técnico em Segurança do Trabalho do 
TECPUC – Curitiba (PR).
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“O TECPUC Identidade nos faz rever quem realmente somos e o que somos 
capacitados para fazer. Traz o testemunho de pessoas que não medem esforços para 
fazer o bem. Conhecer a si mesmo é a parte mais importante antes de fazer o bem 
ao próximo.”

Gabriel Barradas Lucena – Aluno formado em Técnico em Química e cursando 
Técnico em Administração do TECPUC – Curitiba (PR). 

TECPUC Solidariedade Voluntariado: 
Formação

A Formação para Voluntariado tem como objetivo capacitar estudantes, coordena-
dores de curso, professores e colaboradores para que possam atuar com proprie-
dade e assertividade em diferentes experiências e contextos sociais. Essa ação 
visa contribuir com a formação de profissionais humanizados, éticos, justos e so-
lidários, que serão protagonistas na sociedade.

Os alunos participam de projetos sociais junto a comunidades de cidades do in-
terior, Região Metropolitana de Curitiba ou ilhas do litoral paranaense. De forma 
voluntária, os alunos optam em fazer a formação e se comprometem a participar 
dos projetos na sequência. A formação inclui conteúdos como: alteridade, tolerân-
cia, respeito, convivência, humildade, ajuda, valores humanos, cristãos e maristas.

Por meio dos momentos formativos, busca-se construir o conhecimento sobre 
voluntariado a partir de estímulos como: trechos de músicas, dinâmicas de grupo 
e referencial teórico através de exposição dialogada. Como resultado, o projeto 
proporciona, além do conhecimento, a experiência para o exercício da cidadania 
e da solidariedade.
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Depoimento

“Gostei da palestra. Foi um conteúdo bem explicativo, consegui entender 
bem o que é o voluntariado e a importância que os projetos que estão por vir 
têm pra sociedade.”

Cassiana Saldanha – Aluna do Curso Técnico em Enfermagem do TECPUC, Pro-
jeto Formação para Voluntariado – Curitiba (PR).

TECPUC Solidariedade Ilhas: Imersão

O TECPUC Solidariedade – Ilhas promove a troca de experiência entre alunos, 
coordenadores de Curso, professores e colaboradores com os moradores das Ilhas 
do Litoral do Paraná. Ao ingressarem nos cursos técnicos, os alunos, além de ad-
quirir o conhecimento técnico e científico, também passam por um processo de 
crescimento humano e solidário, a partir de experiências concretas junto à comu-
nidades e centros educacionais e sociais. 

Para fazer parte do Projeto, o aluno participa do Curso de Formação de Volunta-
riado – o TECPUC SOLIDARIEDADE. São ofertadas de 20 a 30 vagas de imersão. 
Os coordenadores dos cursos e/ou professores devem desenvolver ações com os 
alunos (palestra, oficinas, dinâmicas), que aproximem sua linha de conhecimento 
com a realidade da comunidade. 

O aluno tem a possibilidade de trocar os conhecimentos adquiridos em sala em 
favor das comunidades das Ilhas e absorver o conhecimento transmitido pelos 
moradores, tais como:

• O acesso a novas técnicas de artesanato com recicláveis possibilitando a 
complementação de renda aos moradores.  
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• Destinação dos resíduos de alimento através da compostagem, gerando 
adubo, que pode ser utilizado na plantação e em hortas caseiras ou comu-
nitárias. 

• Melhoria na manutenção dos motores dos barcos, diminuição de gastos 
com a mecânica.

• Diminuição da produção de lixo e mais economia para as famílias com o 
reaproveitamento de alimentos e a customização de roupas.

Como resultado material construiu-se uma horta comunitária com auxílio de mora-
dores, alunos e professores. A horta foi mantida e cuidada por moradores da comu-
nidade, que também fazem uso das verduras, hortaliças e temperos ali cultivados.

Depoimento

“A imersão me proporcionou uma aproximação e um olhar diferenciado 
com a comunidade. Percebi que, com gestos simples, podemos servir e demons-
trar amor ao próximo. Inclusive o carinhoso acolhimento das famílias também 
foi exemplo de serviço e amor! As dinâmicas apresentadas pelos pastoralistas 
causaram engajamento entre os participantes e com os moradores e as reflexões 
também contribuíram para uma avaliação da vivência.”

Daiana Moreno – Supervisora Administrativa do TECPUC – Curitiba (PR).





EDUCAÇÃO  
BÁSICA

A Educação Básica é ofertada pela Rede Marista de Colégios e Centros Educacio-
nais e Sociais Maristas - a ser apresentado no capítulo Solidariedade, que se cons-
tituem em espaços de aprendizagem, vida e evangelização, cujo projeto educativo 
tem por objetivo oferecer ao aluno/educando possibilidades de se desenvolver 
em todas as suas dimensões por meio de uma educação integral de qualidade.

Os Colégios Maristas são comprometidos com a proposta iniciada há 200 anos 
por São Marcelino Champagnat: educar e evangelizar crianças e jovens, formando 
cidadãos virtuosos. Para tanto, assumem Maria como inspiração e fundamentam 
sua ação na convicção de que, para bem educar as crianças, é preciso, antes de 
tudo, amá-las de maneira igual.

Diante da complexidade dos diferentes alunos que constituem o espaço escolar, 
os colégios buscam continuamente aprofundar os conhecimentos dos percursos 
das crianças, adolescentes e jovens, a fim de criar vínculos com todos os sujeitos.

Os colégios também trabalham no estreitamento de vínculos com as famílias para, 
em uma ação conjunta, potencializar o trabalho dos alunos com foco nas posturas, 
nos valores, no convívio e nos limites, mas também na acolhida e na afetividade.
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Nesta perspectiva, desenvolve-se um processo pedagógico-pastoral para uma 
educação integral que articule fé, cultura e vida, contribua para o desenvolvimen-
to da consciência crítica e favoreça as relações interpessoais, o posicionamento 
na sociedade, a valorização do sentido da vida e a conexão com Deus.

 

Participação e Cidadania: alunos 
debatem orçamento e controle social 

O Projeto Orçamento Criança e Adolescente (OCA) é desenvolvido no Colégio 
Marista de Brasília (Maristinha) e proporciona aos estudantes a conscientização 
acerca da importância de participar dos orçamentos públicos, no sentido de in-
dicar necessidades e acompanhar as ações decorrentes. Ressalta-se a relevância 
da participação ativa nos debates referentes à cidadania e à solidariedade, do 
fortalecimento da competência política articulada ao cotidiano dos estudantes 
dentro e fora do ambiente escolar, além da abertura para novos olhares e possi-
bilidades de participação cidadã na promoção e defesa dos direitos das infâncias 
e juventudes.   

O projeto desenvolveu-se com os alunos do 8º ano através de um grupo de tra-
balho (GT) composto por jovens, com a mediação do Núcleo Pastoral, titulares e 
assistente do Núcleo Psicopedagógico. Participam da concepção e da execução de 
atividades, por meio de várias ações durante o ano e da assembleia para 8.º ano 
do Ensino Fundamental. 
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O projeto aconteceu durante o ano de 2017 e contou com a participação de 285 
alunos. Como resultado, puderam identificar o conceito de orçamento público, 
por meio do estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e de material 
sobre políticas públicas destinadas às infâncias e juventudes no âmbito nacional 
e distrital. Assim, foi possível conhecer o ciclo orçamentário em diferentes esferas 
(familiar, escolar e distrital/federal), através de pesquisa e de visita à comissão 
que vota o orçamento público das infâncias e interagir com pessoas que sejam 
especializadas no tema do OCA. 

Comissão de Solidariedade 

A Comissão de Solidariedade acontece no Colégio Marista de Brasília (Maristinha) 
e seu propósito é sensibilizar a comunidade educativa para uma cultura de soli-
dariedade, promoção e defesa dos principais direitos das infâncias e adolescentes. 
A comissão possui algumas frentes como grupo de colaboradores que se reúnem 
para realizar algumas ações pontuais e organizar ações de solidariedade e apoio 
pedagógico e alunos que se articulam para ações concretas de solidariedade com 
os alunos bolsistas na unidade.  

 

Fórum de Juventudes 

O Fórum de Juventudes: 9.° ano e 1a série do Ensino Médio acontece no Colégio 
Marista de Brasília (Maristinha) e surgiu como uma ação do Setor de Pastoral du-
rante o 1.° Fórum de Juventudes. É um espaço para os alunos identificarem ques-
tões relacionadas à promoção e defesa da infância e juventude. 

As ações desenvolvidas têm como metodologia a participação e como foco o pro-
tagonismo dos alunos. O objetivo é criar espaço de debate sobre temas abordados 
nas políticas públicas de juventudes, exercitando o protagonismo dos jovens, pro-
movendo e defendendo os direitos das infâncias e das juventudes com os alunos 
do Ensino Fundamental Anos Finais e 1.ª série do Ensino Médio. 
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Após a Constituição de um grupo de trabalho (GT) com os alunos, é feito estudo 
de vários textos sobre o tema juventudes. Foi elaborado, com a mediação do Nú-
cleo Pastoral, titulares e assistente do Núcleo Psicopedagógico, a pauta do fórum. 
O trabalho é protagonizado pelos jovens que participam do GT, desde a concep-
ção até a execução das atividades, por meio de várias ações durante o ano e de 
um marcador, que é o Fórum de Juventudes, que em 2017, contou com 209 alunos 
participantes. 

 

Estudante Solidário  

O projeto Estudante Solidário pretende desenvolver a consciência solidária e pro-
mover a reflexão sobre a importância da leitura no cotidiano do estudante, por 
meio da interação dos jovens da rede particular jovens da rede pública de ensino. 
Para reforçar a necessidade da solidariedade, foi realizada troca de experiências 
entre os alunos Maristas e os alunos da Escola Municipal São Miguel, em Curitiba.

No ano de 2017, os alunos do Colégio Marista Paranaense foram convidados para 
uma ação partilhando experiências e livros de literatura. O projeto desenvolveu-se 
em quatro etapas: 

• Primeira etapa: cada estudante recebeu o nome de um aluno da Escola 
Municipal São Miguel. Para esse aluno, deveriam escrever uma carta, con-
tando suas experiências como estudante Marista e reforçando a impor-
tância da leitura na vida acadêmica e pessoal.  

• Segunda etapa: após escreverem as cartas, trouxeram um livro que foi 
significativo em sua vida, para encaminhar ao estudante juntamente com 
a carta. 

• Terceira etapa: os alunos representantes das turmas realizaram a entrega 
das cartas e livros na Instituição. Os alunos se mobilizaram e trouxeram 
livros a mais, para doar à biblioteca da escola municipal. 

• Quarta etapa: após a entrega, o diretor da escola municipal visitou os 
professores e alunos trazendo respostas às cartas.
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O principal resultado é a percepção da parceria dos alunos e da adesão ao proje-
to. Identificou-se grande vontade em ajudar e a dedicação durante as etapas do 
projeto. Percebeu-se que alunos maristas esperam oportunidades de interagir e 
vivenciar experiências de solidariedade e protagonismo juvenil. 

Geração de Valores

O Projeto Geração de Valores surgiu para consolidar o posicionamento da comu-
nidade educativa frente à defesa e promoção dos direitos das infâncias e juven-
tudes, para que a vivência da fraternidade e da caridade cristã abra caminhos e 
estabeleça pontes para uma cidadania solidária. 

A gestão do Projeto Geração de Valores é realizada pelo Núcleo de Pastoral do 
Colégio (Coordenador e Agentes de Pastoral), em parceria com o Núcleo Psico-
pedagógico do Ensino Médio. Nos últimos anos, o Colégio Marista Paranaense 
realizou ações solidárias em parceria como o Centro Educacional Marista Curitiba 
– Fazendinha, Curitiba (PR), que atende crianças em situação de vulnerabilidade 
pessoal e social. Nesta unidade foram realizadas as atividades do Projeto, que 
acontece entre os meses de fevereiro e novembro.  

A cada ano sente-se um aproveitamento e aprofundamento maior por parte dos 
alunos. No ano de 2016, aproximadamente 600 pessoas participaram das ações, 
sendo 400 alunos do ensino médio. Além de despertar a responsabilidade e o 
protagonismo juvenil, esse projeto teve valor também para o público que recebeu 
as ações.  
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Depoimento

“Participei do Geração de Valores na 1ª e 2ª série e no terceirão dei continui-
dade com o Voluntariado. Todos esses anos eu via a importância de participar de um 
projeto como o GV. São valores, sentimentos e aprendizados que levarei para a vida 
toda! Além de participar, eu era jovem-ponte, aquele que fazia a ligação entre os 
alunos, a Pastoral e a Instituição. Era uma grande responsabilidade, principalmente 
pelo fato de exercitar muito o protagonismo e liderança. Eu tinha o papel de cativar 
os meus colegas a participarem e incentivar a continuidade! Mas era um trabalho 
que, ao final, quando visitávamos a instituição, valia a pena!! Nos dois anos de Gera-
ções de Valores minha sala visitou instituições de crianças especiais e foi uma lição 
de vida. Muitas vezes chegávamos lá reclamando de lições e atividades escolares e 
víamos aquelas crianças vivendo felizes com suas limitações. Elas nos ensinaram que 
precisamos de pouquíssimo para ser feliz: um sorriso, uma atenção, um carinho... E 
proporcionar isso a elas foi de imensa gratidão, pois nesse projeto todos os envolvi-
dos saem ganhando.” 

Gabrielle Fil dos Santos – Ex-aluna do Colégio Marista Paranaense.
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Projeto Champagnat – Ação 
Tiaras Solidárias 

O Projeto Champagnat – ação tiaras solidárias tem como meta 
desenvolver a consciência solidária e promover a reflexão sobre a importância da 
solidariedade na sociedade. Busca proporcionar aos alunos experiências fora dos 
muros da escola, mostrando a importância de partilhar experiências.  

O projeto, realizado pelo Colégio Marista Paranaense, é desenvolvido para pro-
mover a interação e a socialização entre os estudantes quando vivenciam as prá-
ticas esportivas, culturais e de lazer. Nesta ação específica, foi desenvolvida uma 
oficina de tiara para doação a um abrigo que acolhe crianças em situação de risco 
social. Os alunos que confeccionaram as tiaras foram convidados a participar e 
receberam informações sobre o objetivo do projeto e de como seria a entrega.

O principal resultado é a percepção da parceria dos alunos e da adesão ao projeto. 
Houve muita dedicação durante as etapas, que possibilitou o envolvimento para 
além das propostas do colégio. Percebeu-se que os alunos esperam oportunida-
des de interagir e vivenciar experiências de solidariedade e protagonismo juvenil.

 

“Sustentabilidade: Responsabilidade  
de todos” 

 O projeto “Sustentabilidade: Responsabilidade de todos”, realizado nas aulas de 
Ciências, busca desenvolver nos alunos a responsabilidade social e o conheci-
mento sobre as políticas públicas para o meio ambiente.  

Os estudantes pesquisam sobre sustentabilidade e suas implicações na família e 
sociedade, incluindo os projetos e leis do município que colaboram para a pre-
servação do meio ambiente. Cerca de 110 alunos do Colégio Marista Maringá (PR) 
visitaram a Câmara Municipal e participaram de uma conversa com vereadores 
sobre sustentabilidade. A atividade foi realizada com as turmas do 5º ano do En-
sino Fundamental. 
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No Colégio, as turmas receberam a visita do promotor de justiça ambiental de 
Maringá, que apresentou informações sobre sustentabilidade ligadas ao lixo, fau-
na e flora. Por meio do projeto Escola Legislativa da Câmara Municipal, os alunos 
visitam o órgão público e são recebidos pelos vereadores para conversar sobre 
o tema e também acompanham as votações dos projetos de lei em andamento. 

Projeto Hip Hop

 O Projeto Hip Hop, desenvolvido pelo Colégio Marista de Maringá buscou incen-
tivar os alunos a refletirem sobre seu papel como estudantes e cidadãos por meio 
de leituras e reflexões dinâmicas, danças e artes plásticas para proporcionar um 
ambiente de aprendizagem significativo. 

Depoimento

“Praticar atitudes diárias de respeito ao meio ambiente é um dever de to-
dos nós cidadãos e os alunos do 5º ano já estão cientes dessa responsabilidade, 
desenvolvendo uma postura crítica e participativa.” 

Olívia Pereira Leite de Souza – Coordenadora psicopedagógica do Colégio Ma-
rista de Maringá (PR). 
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O Projeto integra interdisciplinarmente conteúdos dentro do universo cultural 
do Hip Hop, com a intenção de estimular o desenvolvimento de habilidades 
linguísticas cognitivas e motoras para promover um ensino e aprendizagem 
dinâmico e significativo. No Ensino Religioso discutiu-se conceitos de cidadania, 
ética, desigualdade social, violência e cultura. Em Educação Física trabalhou-se as 
práticas corporais que caracterizam o movimento hip hop como a dança, o basquete 
de rua e o skate. Esses elementos foram vivenciados em oficinas e períodos 
destinados a prática livre de atividades relacionadas de dança e grafite, bem como 
um período em que os alunos vivenciaram esses momentos na escola. Na disciplina 
de Arte observou-se os elementos artísticos do movimento, como o grafite. 

Os alunos discutiram sobre questões que impulsionam diferentes movimentos 
sociais, tornaram-se mais reflexivos quanto as condições sociais diferentes das 
suas, perceberam importância na cultura do outro e entraram em contato de for-
ma teórica e prática com a origem de outras culturas. Por meio disso, refletiram 
sobre as diferenças nos modos de vida e tornaram-se mais cooperativos.

Depoimento

“A cultura hip hop foi um instrumento para estimular uma nova forma de 
olhar culturas diferentes e vivenciar ambientes diversificados, que podem enri-
quecer o aluno como cidadão. As experiências vivenciadas em grupo oportuni-
zaram aos alunos uma reflexão frente aos problemas que surgiam com o anda-
mento do projeto. Observou-se que os alunos tiveram respostas diferentes para 
solucionar questões adversas que apareciam durante a convivência do grupo.” 

Fábio Ricardo Acêncio – Professor de Educação Física no Colégio Marista de 
Maringá.



152

Educação  Básica

Educação para solidariedade

O Colégio Marista de Maringá promoveu diversas palestras formativas com seus 
alunos, tais como:

Educação no Trânsito

A formação teve com intenção orientar as 
crianças e jovens quanto a valor das nor-
mas de trânsito, e de como segui-las faz a 
diferença para a vida em sociedade e da 
preservação da vida. 

Perigos na internet

Contando com a presença do advogado e 
especialista na área Leonardo Pacheco, a 
formação teve como foco expor as ques-
tões que envolvem o uso da internet e 
quais os perigos que uso da mesma envol-
ve. Ex: pedofilia, cyberbullying, danos mo-
rais, entre outras questões. 

Coleta seletiva do lixo

Esta formação contou com a participação 
de uma das agentes da coleta seletiva de 
lixo da cidade. O momento teve como ob-
jetivo aprofundar a temática da sustenta-
bilidade e solidariedade sócio-ambiental. 
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Dia da árvore 

A proposta do Dia da Árvore é distri-
buição de mudas de árvores na região 
do Colégio e suas proximidades. Ao 
distribuir as mudas, os alunos orien-
tavam sobre a importância de cultivar 
vegetais e investir no plantio de no-
vas árvores. Juntamente com as mu-
das, cada cidadão recebeu um folheto 
informativo, que trazia a importância 
das árvores e o cuidado que cada um 
deve ter com elas, além de instruções 
de como cultivá-las.

Programa de Acesso à Educação Básica

O programa de acesso à educação básica oferta bolsas de estudo sociais, integrais 
ou parciais a estudantes oriundos de escolas públicas ou de escolas particulares 
na condição de bolsista integral e ocorre em duas frentes de missão: a Rede Ma-
rista de Colégios e a Área de Solidariedade.

As bolsas são ofertadas em todas as etapas da educação básica, da educação 
infantil ao ensino médio e podem contemplar o candidato com bolsa integral, de 
100%, ou parcial, de 50%. As bolsas integrais são concedidas a candidatos que com-
provem renda familiar mensal per capita de até 1,5 salários mínimos e as parciais 
para aqueles com renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos.
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SOLIDARIEDADE

A Rede Marista de Solidariedade atua na promoção e defesa dos direitos de crian-
ças e adolescentes em contextos de alta vulnerabilidade. Neste sentido, a aten-
dimento, considerando as políticas públicas de Educação e Assistência Social nas 
quais a RMS atua diretamente. Fomenta ainda, a partir de espaços de controle 
social, o debate sobre a defesa do direito de crianças e adolescentes no tange as 
demais políticas públicas como saúde e habitação.

Por meio de equipes interdisciplinares constituídas por assistentes sociais e psi-
cólogos, a Área Social constrói alternativas para a superação da violação de direi-
tos. Diversos educandos são acompanhados sistematicamente pelas equipes psi-
cossociais em parceria com a Rede Socioassistencial e o Sistema de Garantia de 
Direitos. Pela sua complexidade, tais casos demandam uma articulação entre as 
políticas de Educação, Assistência Social e Saúde. Além disso, há educandos que 
são acompanhados por meio da articulação de atividades em grupos de famílias, 
atendimentos pontuais e outras atividades que articulem a unidade, as famílias 
e o território.

Cabe ainda à área social fomentar junto às equipes a discussão e implementação 
de processos de gestão participativos e baseados em princípios democráticos. 
Além de contribuir para o diagnóstico e análise do território no qual a unidade 
está inserida, buscando construir propostas que dialoguem com projetos peda-
gógicos e pastorais que concretizem o conceito de educação para a formação de 
sujeitos efetivamente éticos e solidários.



158

Solidariedade

Eixos de atuação da área:

• Realização de atendimentos individuais ou em grupo, às famílias e edu-
candos;

• Formação de educadores e fomento para a qualificação das práticas peda-
gógicas em uma perspectiva social e transversal aos Direitos Humanos;

• Articulação em rede com os serviços locais, municipais e estaduais, qua-
lificando o diálogo intersetorial e o atendimento às famílias em situação 
de violação de direitos;

• Atuação com o território, compreendendo o contexto como elemento que 
influencia sofre influência dos indivíduos;

• Atuação interdisciplinar e participação nos processos de gestão e proces-
sos educacionais;

• Incidência e participação em espaços estratégicos de representação, atuan-
do na defesa de direitos de crianças e adolescentes nos diversos territó-
rios em que as unidades se encontram.

Algumas considerações acerca da 
Educação Infantil (EI)

Considerando o atendimento direto da Educação Infantil, falamos na perspectiva 
de quem defende e atua com e para as crianças por meio do:

• Atendimento e atuação nos territórios com alto índice de vulnerabilidade;
• Desenvolvimento de projetos alinhados aos estudos e olhares para as 

potencialidades do território;
• Formação contínua dos educadores e gestores que atuam diretamente 

com as crianças;
• Diálogos e debates com o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 

do Adolescente;
• Participação e incidência na formulação de políticas públicas para e com 

as infâncias;
• Contribuição na formação e qualificação de profissionais do território lo-

cal que atuam na promoção e defesa de direitos da criança e do adoles-
cente, por meio de “itinerários formativos” que fomentem novas reflexões 
e práticas socioeducativas.
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Centro Educacional Marista Itaquera

A atuação da Área de Solidariedade na educação infantil ocorre há mais de duas 
décadas e está presente nas cidades de Cascavel/PR, Curitiba/PR, Santos/SP, São 
Paulo/PR e Paiçandu/PR. Ela realiza cerca de 1500 atendimentos, grande par-
te deles em tempo integral e representa aproximadamente 20% da oferta de 
atendimentos gratuitos na educação básica. O histórico do Centro Educacional 
Marista Itaquera, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo/SP, relatado brevemente a 
seguir, ilustra bem a proposta de trabalho da instituição em territórios de maior 
vulnerabilidade social no sentido de, para além do atendimento direto, impactar 
positivamente nas políticas públicas e na transformação do território.

Breve histórico

Em 1995 foi implantado no território de Itaquera - SP a Creche Marcelino Cham-
pagnat, ao lado da estação do metrô visto a situação de vulnerabilidade e a ne-
cessidade de fomentar políticas públicas para crianças na região. Inicialmente a 
unidade social ofereceu atendimento à crianças de 0 a 7 anos de idade, por meio 
de convênio estabelecido com a então Secretaria de Assistência e Desenvolvi-
mento Social do Estado de São Paulo – SEADS. As atividades eram realizadas por 
meio de oficinas com a participação das crianças e famílias.

Em 2007 celebrou-se junto a Secretaria Municipal de Educação convênio para 
atendimento de 183 crianças na faixa etária de 0-3 anos. Atenta aos direciona-
mentos para a defesa de uma educação de qualidade social a todas as crianças, a 
unidade desenvolveu junto a Diretoria Regional de Itaquera uma proposta meto-
dológica por meio de projetos que potencializaram a escuta e protagonismo das 
crianças, com base na Proposta Marista para a Educação Infantil, os documentos 
oficiais do MEC e por meio das diretrizes do Instinto Marista para a educação e se 
caracterizou enquanto um espaço de referência  em qualidade educacional, pro-
moção e defesa de direitos das crianças e adolescentes, com especial atenção ao 
envolvimento das famílias e ao desenvolvimento comunitário e territorial.
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O Centro Educacional Marista Itaquera promoveu, ao longo de 10 anos, pela reali-
zação de Itinerários Formativos por meio de Seminários com enfoque em direitos 
humanos que contribuíram com a efetivação dos direitos e reflexões junto aos 
educadores e gestores nas políticas públicas da Educação Infantil. Os encontros 
trouxeram para a educação das crianças pequenas do território uma reflexão de 
incidência política sobre a necessidade de formação aos profissionais da educa-
ção e incidência em temas relevantes para a prática. Os resultados dos Seminá-
rios foram evidenciados pelo número de educadores e gestores envolvidos, visitas 
monitoradas, análise, empréstimo e disseminação das documentações pedagógi-
cas nas unidades de educação infantil do distrito de Itaquera. Foram pelo menos 
400 unidades educacionais envolvidas e ao menos 4000 educadores participan-
tes dos seminários. 

Desde a criação a unidade, com vocação participativa e de articulação, estabele-
ceu uma rede bastante significativa de parcerias, a saber: UBS Itaquera e AE Car-
valho, os CEI e EMEI Goiti, a Obra Social Dom Bosco, a EM 8 de Maio, a EE Milton 
Cruzeiro, o SENAC Itaquera, o CAPs AD Itaquera, o Conselho Tutelar de Itaquera, 
o CRAS, o CREAS Itaquera, o SASF Itaquera, as Paróquias Cristo Ressuscitado e 
Nossa Sra. do Carmo. 

Projeto Roda Gigante – Disseminando 
Saberes

O Projeto Roda Gigante tem como objetivo sistematizar e disseminar os saberes 
construídos nos processos formativos maristas para os espaços educativos dos 
territórios onde estão localizados o Centro Social Marista Robru e o Centro Social 
Marista Ir. Justino, na cidade de São Paulo. O projeto consiste em garantir espaços 
de formação, com foco na infância, para educadores que atuam nas creches con-
veniadas da região.

Os encontros formativos consistem na troca de saberes, na pesquisa e nas vivên-
cias lúdicas para a construção de materiais, palestras e leituras que fundamentem 
teoricamente as práticas, além dos relatos das práticas cotidianas ilustradas e 
fortalecidas por meio das documentações pedagógicas. 
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Em 2017, as formações consistiram em três encontros que envolveram 21 CEIs e 
65 educadores, no total de 12 horas de formação. Estiveram envolvidas na forma-
ção sobre o Direito ao Brincar 12 centros de educação infantil e 35 participantes. 

Os encontros ofereceram experiências lúdicas e reflexões sobre os espaços-tem-
pos para o brincar, brinquedos e brincadeiras e o adulto brincante, com o objetivo 
de sensibilizar para a promoção do direito ao brincar e a inclusão de práticas 
brincantes na proposta curricular dos CEIs (Centro de Educação Infantil). No tema 
sobre Acolhida e Inserção na Educação Infantil, foram nove centros de educação 
infantil e 30 participantes, com o objetivo de aprofundar as teorias e práticas 
vivenciadas pelo CSM Robru. 

Depoimento

“Na formação do Roda Gigante sobre o brincar percebi de fato a essência 
da infância – o brincar nos possibilita o seu uso em trabalhos pedagógicos. Pude 
ter ideias e resgatar brincadeiras que perdemos com o tempo e que, se trouxe-
mos para a sala de aula, serão de grande valor. Pude de novo ser criança e puxar 
na memória o que ficou lá atrás. Me motivou a inovar, renovar e compartilhar os 
nossos saberes com as nossas crianças, passando de geração para geração. A im-
portância do brincar na educação infantil vai muito além de apenas uma simples 
brincadeira, é adquirir conhecimento, é aprender brincando e usar a imaginação 
e viajar com eles nesse mundo de brincadeiras.” 

Gislene dos Santos Pereira da Silva – Educadora, CEI Avivah – CSM Itaquera.
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Brincando e aprendendo, valorizando  
as diferenças

Realizado no Centro Educacional Marista Champagnat, em Cascavel (PR), o proje-
to Brincando e aprendendo, valorizando as diferenças proporcionou o desenvol-
vimento integral, de crianças entre 4 a 5 anos, por meio da construção da identi-
dade, dos valores e saberes, do relacionamento interpessoal e da cultura de pares.

Foram desenvolvidas ações que proporcionaram a vivência da escuta atenta, de 
rodas de conversa e da exploração do território. Através dessas atividades, as 
crianças passaram a ressignificar o olhar para as diversas situações do cotidiano. 
A arte foi uma linguagem utilizada para transcrever os temas apresentados, assim 
como a culinária, que fortaleceu a construção dos vínculos entre as crianças e as 
relações de cuidado. As famílias se mostraram ativas nesse projeto, valorizando e 
trazendo suas culturas para as vivências com as crianças. 

Ao finalizar o projeto, as crianças relatavam o quanto estavam felizes ali, que 
não queriam que o ano acabasse, pois ali aprendiam tudo o que precisavam. O 
resultado alcançado na prática com essas crianças foi a autonomia que conquis-
taram no decorrer do processo. As mães relataram o quanto a autonomia estava 
se desenvolvendo com aquelas ações e que as brincadeiras da rotina fortaleciam 
a identidade e o convívio entre as crianças.

Depoimento

“Fala galera aqui quem fala é a Vivi. Eu quero falar com você o quanto 
eu amo essa escola, eu amo minha profª. Bruna, porque aqui eu aprendo tudo o 
que eu preciso, eu não quero sair dessa sala, porque eu aprendo tudo sobre as 
letras, os números, as receitas, até amarrar meus sapatos. A gente vai no mer-
cado comprar as coisas pra fazer as comidas aqui na escola. A gente compra e 
paga com o dinheiro da profª. Juliana e tem que cuidar e contar as moedas que 
sobram pra trazer de volta. Cada um fica responsável por uma coisa e tudo fica 
“beeemmmm” gostoso.”

Vitória Juliana Ribinski –Educanda da Pré-escola do CEM Champagnat.
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Depoimento

“Minha filha se transformou nessa escola. Ela começou aqui no ano pas-
sado e a mente dela se abriu, nós ficamos encantados em ver a autonomia que 
ela adquiriu. Começou a me ajudar na hora de fazer bolinhos de chuva e sabia 
o que estava fazendo, nem sei quando ela aprendeu quebrar ovos, só sei que foi 
a professora quem ensinou. Quando fazemos churrasco em casa ela conta tudo 
sobre a região sul e porque tradicionalmente se faz churrasco aqui, aprendeu a 
fazer brigadeiro, amarrar os calçados, a cuidar da gente. Ela aprendeu aqui sobre 
os valores e leva isso para casa, Hoje aprendo muito com minha filha e sou grata 
a vocês por isso.”

Mari Angela Rocha Ribinski – Mãe da aluna Vitória.

Algumas considerações acerca do  
Ensino Fundamental (EF)

A proposta educativa do Ensino Fundamental tem como solo epistemológico o Proje-
to Marista para o Ensino Fundamental. Essa proposta se consolida na medida em que a 
solidariedade é incorporada ao currículo e às práticas educativas, possibilitando aos edu-
candos e educadores conviverem de maneira qualitativa com a diversidade e a diferença.

São objetivos da proposta:

• Propiciar condições para que os estudantes assumam seu ofício de forma autô-
noma, reflexiva e solidária, favorecendo a sensibilidade, a criatividade, a cidadania 
planetária, os diálogos culturais e os valores humanos e cristãos;

• Favorecer a formação do docente para que se estabeleçam relações por meio da 
investigação e ampliação dos saberes historicamente construídos entre as diver-
sas culturas e a formação acadêmica, de modo a uma atuação de forma crítica, 
ética e responsável;

• Contribuir para a constante reflexão fundamentada nos princípios da Missão Ma-
rista, de forma que os diferentes sujeitos da comunidade escolar elaborem ações 
que priorizem a qualificação das relações humanas, tanto na esfera pública quan-
to na privada.
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Educação Integral, Formação integral

A Rede Marista de Solidariedade (RMS) tem como missão a promoção e defesa dos 
direitos das infâncias e juventudes, garantir o direito à aprendizagem na perspec-
tiva da formação integral, da participação e do diálogo intercultural, efetuando-se 
através da oferta de atendimento no Ensino Fundamental em tempo Integral.

A proposta educativa do Ensino Fundamental tem como um de seus princípios 
norteadores o compromisso com a educação na e para a solidariedade. Essa pro-
posta se consolida à medida que a solidariedade é incorporada ao currículo e às 
práticas educativas. O currículo passa a vincular os saberes e a cultura à realidade 
dos educandos; com suas vozes, necessidades, linguagens, vivências; com a vida 
dentro e fora dos muros escolares, que possibilitam aos educandos e educadores 
conviverem de maneira qualitativa com a diversidade e a diferença. 

Neste enredo formativo, o currículo materializa-se em uma prática dialógica e 
humanizadora permeada por quatro dimensões norteadoras do fazer pedagógico. 
São elas: 

Curricular
• Currídulo composto por múltiplas 

dimensões que precisam estar 
integradas a serem constantemen-
te revisitadas. Um currículo em 
movimento, integrado e permeado 
pelo enfoque em direitos.

Midiática e da pluralidade de 
linguagens
• Multiplicidade de linguagens 

como forma de expressão e sig-
nificação de nossas identidades e 
de compreensão e diálogo com o 
mundo.

Formativa
• Valorização dos sujeitos da 

formação, suas culturas e subje-
tividades, favorecendo relações 
de aprendizagens contínuas e 
pautadas na solidariedade e 
humanização.

Diversidade cultural
• Respeito a valorização da diferença 

como potência e do diálogo inter-
cultural, na busca por uma educação 
comprometida com a emancipação e 
transformação social.
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Essas dimensões se entrelaçam em Missão e Culturas. A Missão é o cerne do 
trabalho na Instituição Marista, relacionando ao sentimento de pertença à huma-
nidade, à promoção da justiça, da igualdade, da solidariedade, da evangelização, 
do amor ao próximo, do cuidado, da conscientização e da cidadania planetária. As 
culturas se relacionam à pluralidade do nosso tempo, à construção humana em 
todos os sentidos – sociais, políticos, econômicos, culturais.

No cotidiano do Ensino Fundamental busca-se desenvolver práticas educativas 
significativas e inovadoras, que favoreçam o desenvolvimento do pensamento 
reflexivo e crítico das crianças e adolescentes na construção de saberes que en-
volvem o aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser5 , em um mundo cada vez 
mais interconectado, diversificado e plural. A organização pedagógica que ecoa 
nas práticas dá vazão a metodologias criativas e ativas, a partir de um trabalho 
pautado na projetualidade, na atuação por áreas de conhecimento e no uso de 
instrumentos de registro, documentação e sistematização. Tudo isso ajuda a res-
significar o planejamento, as escolhas metodológicas e o processo de avaliação. 

São princípios norteadores da proposta educativa para  

Ensino Fundamental:

• Valorizar as culturas infantis.

• Romper com hierarquias, oposições e fragmentações no currículo.

• Articular saberes, linguagens e culturas.

• Assumir a perspectiva da projetualidade.

• Ampliar o universo de cultura e conhecimento dos educandos.

• Incorporar a tecnologia numa perspectiva humanista, como cenário de 
interação, pesquisa e produção de conhecimento. 

5  Esses são os quatro pilares da Educação apontados no relatório para a UNESCO da Comissão Interna-
cional Sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors e editado sob a forma do livro: 
“Educação: Um Tesouro a Descobrir”, publicado pela Editora Cortez. Segundo Delors (1998), a prática 
pedagógica deve desenvolver quatro aprendizagens fundamentais: aprender a conhecer, que envolve a 
abertura para o conhecimento pautado na compreensão e no diálogo com o mundo; aprender a fazer, 
que refere-se à ação e intervenção neste mundo; o aprender a conviver destaca o desafio da convivên-
cia enfatizando a importância do respeito à diferença e o exercício de fraternidade como caminho do 
entendimento; e, finalmente, aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante por integrar todas as 
aprendizagens anteriores.
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Biblioteca de sala: um mundo de leituras 
e escritas ao alcance dos educandos

Visando a ampliação dos tempos, espaços e 
materiais para ensinar e aprender, a Biblioteca 
de sala vai na contramão de uma lógica de uti-
lização de livros únicos e leituras únicas, abrin-
do a sala de aula para o universo das inúmeras 
leituras que podem ser feitas por meio da di-
versidade dos gêneros acumulados através de 
séculos de cultura escrita. 

As bibliotecas de sala formam um ambiente 
que possibilita as crianças e os adolescentes 
(participam deste projeto todos os alunos do 
Ensino Fundamental – anos iniciais dos Cen-
tros Educacionais e Sociais Maristas) a explo-
rarem direta, manual, corporal e visualmente 
os textos com diferentes materialidades que 
lhes servem de suporte: suas cores, formas, 
texturas; com todas as linguagens que são uti-
lizadas na produção dos impressos, sejam eles 
livros, revistas, jornais, etc.; com todos os ou-
tros textos que ajudam a dar forma aos livros: 
capa, orelha, contracapa, prefácio, etc. 

Para compor o acervo da biblioteca de sala é importante investigar as preferên-
cias leitoras e observar com quais práticas os educandos têm familiaridade, para 
valorizá-las e, ao mesmo tempo, ampliar o horizonte de leitura deles, introduzin-
do novos autores, estilos, gêneros e temas. É importante, também, enriquecer o 
acervo para oferecer à turma leituras variadas, tanto de textos literários, quanto 
informativos. Essas escolhas devem estar inundadas de intencionalidades educa-
tivas, relacionando o acervo escolhido aos objetivos de aprendizagem, projetos e 
ações que serão desenvolvidas ao longo do ano.
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Podemos destacar algumas funções e sentidos da biblioteca de sala 

(JOLIBERT, 2006):

- Obter informações significativas para as áreas do conhecimento; 

- Desenvolver rodas de leitura;

- Saber das notícias do país e do mundo;

- Ler sozinho e em grupo;

- Selecionar textos segundo interesses e necessidades pessoais;

- Satisfazer as necessidades dos projetos; e,

- Familiarizar-se com diferentes estilos e gêneros.

Em síntese, muitas são as práticas de leitura que podem ser desenvolvidas nas bi-
bliotecas de sala. Tais práticas favorecem a leitura entre os educandos, nas quais 
aparece a diversidade de gostos, interesses, opiniões, critérios de escolha, formas 
de ler e de atribuir sentido aos textos.

Depoimento

“Ao olhar para a biblioteca de sala tenho o cuidado de pensar o que 
queremos para aquele espaço, qual o seu objetivo e como ele será construí-
do. Então, cuido para que ele seja um espaço educador na alfabetização dos 
alunos, que contribua para a aprendizagem deles, que seja um espaço de en-
cantamento, que desperte a curiosidade e o desejo de ler e, acima de tudo, que 
esteja em constante movimento e transformação envolvendo todos os alunos.  
Na nossa biblioteca de sala temos livros de literatura infantil, informativos, 
gibis, revistas e livros construídos pelos alunos. A nossa biblioteca foi criada 
a muitas mãos e nunca está pronta e acabada, pois, a cada dia acrescentamos 
elementos das produções e criações das crianças que sejam significativos no 
processo de aprendizagem delas”.

Talita Fabiana Vanso Garbin –Professora do CEM Champagnat, Cascavel (PR). 
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Algumas considerações acerca do 
Ensino Médio (EM)

Proposta inovadora, que considere os seguintes  

pressupostos conceituais:

• Deslocamento, de uma visão abstrata, iluminista e racionalista, para uma 
compreensão histórica e social;

• Integração de espaçotempos, conhecimentos e saberes – integrar compo-
nentes

• curriculares e áreas do conhecimento;
• Superação do caráter enciclopédico (aprender por repetição), dualista 

(mercado de trabalho para os pobres em contraponto a uma sólida forma-
ção para os futuros líderes) e fragmentado (fracionado em disciplinas e 
com isolamento entre elas, sacrificando o caráter pesquisatório do EM);

• Respeito às identidades, culturas e necessidades juvenis;
• Ausência hierárquica entre saberes e áreas do conhecimento;
• Respeito aos aspectos legais e institucionais;
• Uma proposta híbrida (projetos integrados e aprofundamentos específicos 

de conceitos nas áreas do conhecimento);
• Planejamento curricular fundamentado no diagnóstico (perfil de entrada), 

com vistas à construção de itinerário para um perfil de saída;
• Garantia de acesso a um conjunto de conhecimentos e saberes científicos, 

éticos e estéticos a partir da diversidade dos sujeitos;
• Clareza política na adoção dos critérios que orientam o processo de sele-

ção de conteúdos;
• Solidez na fundamentação teórica e metodológica.
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JORNAL LITERÁRIO – Keep Talking dá 
Voz aos Educandos

O projeto Jornal Literário surgiu no Centro Educacional Marista Santa Mônica, em 
Ponta Grossa, como uma demanda dos educandos do Ensino Médio, os quais bus-
cavam maior espaço para as suas produções artísticas. Os educandos nomearam, 
então, o jornal de Keep Talking. 

O projeto tem por incentivo explorar outras áreas de conhecimento pouco viven-
ciadas na experiência diária escolar. Áreas como escrita criativa, editoração de 
jornal e revista, ilustração, fotografia, design e diagramação; são valorizadas na 
produção do jornal e, por conseguinte, promove o estímulo para que os educan-
dos persistam em carreiras alternativas e potencializem capacidades emudecidas 
pelos processos avaliativos tradicionais.

Em 2017, o projeto buscou promover a leitura e produção de textos literário atra-
vés de um jornal impresso, divulgando os trabalhos dos educandos dentro do 
centro educacional, desenvolvendo, assim, o protagonismo e a autonomia do dos 
educandos. O jornal tornou-se veículo de publicação para textos e ilustrações de 
autoria dos educandos.

Depoimento

“Participar do jornal literário me dá uma alegria e satisfação enorme. 
Quando o jornal começou, me mostrou que eu poderia ir para áreas bem mais 
amplas que eu esperava, me abriu portas, horizontes...depois de dois anos é uma 
honra ser a editora chefe do jornal e ter a missão de incentivar os próximos 
educandos a darem continuidade ao jornal literário.”

Malu Ferreira Bueno –Educanda do Ensino Médio e Editora Chefe do Jornal. 
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Programa de Aprendizagem Profissional –  
O Currículo e a Formação Técnico-Humana 

A proposta da Rede Marista de Solidariedade para o Programa de Aprendizagem 
Profissional tem como objetivo ofertar uma educação de qualidade, sobretudo 
por ser a aprendizagem um dos principais fatores de promoção de cidadania. 

Os conteúdos propostos para o programa de aprendizagem profissional, utilizam-se, 
da metodologia de projetos, por compreender que o conhecimento teórico, quando 
colocado na prática, alcança um verdadeiro sentido e significado para o jovem. Desta 
forma, os conteúdos curriculares são elaborados em torno de problemas reais e tem 
como ênfase o desenvolvimento das competências socioemocionais e cognitivas. 

Ao propor uma discussão mais estrutural e política nos projetos, o jovem viven-
cia experiências que estimulam as multidimensionalidades do aprender humano, 
favorecendo assim o empoderamento que move e promove a mudança social. A 
exemplo cita-se o Projeto Sem-vergonha, desenvolvido a partir do módulo de 
Sexualidade e premiado pela iniciativa CRIATIVOS da ESCOLA como projeto ino-
vador de educação. 

Projeto Sem-vergonha

O Projeto Sem-vergonha foi realizado no Centro Edu-
cacional Marista Irmã Eunice Benato, em Curitiba (PR), 
e teve como objetivo promover o acesso à informação 
sobre sexualidade, diversidade e saúde sexual para os 
jovens de forma dinâmica e interativa; fortalecer os jo-
vens para serem facilitadores de conteúdos relacionados 
à saúde sexual e à diversidade no ambiente de escolas 
e outros espaços e a dialogar sobre a homofobia no am-
biente escolar, através da formação de jovem para jovem.
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Uma das jovens aprendizes do Grupo Ma-
rista estava sofrendo homofobia na escola 
em que estudava. Ao relatar isso, em uma 
das atividades do programa no módulo de 
Educação Sexual, a turma decidiu criar um 
projeto e apresentar para a escola a fim de 
estabelecer um diálogo sobre a temática 
do preconceito e a dignidade humana.

Para buscar uma aproximação maior com os alunos da escola, os jovens opta-
ram pelo formato de oficinas, utilizando em seus planejamentos vídeos, músicas, 
teatros, histórias, dinâmicas e brincadeiras, estruturados em duas oficinas sobre 
Adolescência e Sexualidade e outras duas oficinas sobre Diversidade Sexual.

Foram atendidos 240 alunos, com idade de 11 a 18 anos e foi possível estabe-
lecer um diálogo importante no ambiente escolar. O projeto foi apresentado no 
encontro de educadores da Rede Marista de Solidariedade, o que proporcionou 
uma troca significativa com as outras unidades e educadores. Os próprios jovens 
realizaram a apresentação. Em 2017, o projeto foi premiado dentre 1.649 projetos 
pelo Prêmio Criativos da Escola 2017, que premia iniciativas inovadoras na área 
da educação. 

Depoimento

“Acredito que este projeto chegou aonde chegou porque teve um proces-
so de construção muito bonito e muito honesto. Os jovens foram autônomos e 
parceiros do início ao fim, sem pestanejar. Eu sinto que aprendi muito mais do 
que ensinei e sou muito grata por ter tido o privilégio de poder participar disso. 
Transformamos dor em ouro e, sem dúvida, esse foi o melhor prêmio que pode-
ríamos conquistar.” 

Franciele Heldeberg –Instrutora técnica do Centro Educacional Marista Irmã 
Eunice Benato.
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“O projeto nos permitiu debater esse assunto em lugares que nunca ima-
ginaríamos chegar. Nos desenvolvemos como pessoa e ainda ajudamos outras 
pessoas a serem melhores. Estou muito feliz com os resultados que alcançamos 
até aqui e espero que seja possível trazer mais jovens para a nossa caminhada. 
O mundo precisa ser mais acolhedor e mais empático com as diversidades e nós 
queremos contribuir para que esse mundo seja cada vez mais possível.” 

Talita Aparecida – Jovem aprendiz do Centro Educacional Marista Irmã 
Eunice Benato.

Conviver Marista

O objetivo do projeto Conviver Marista, desenvolvido nas unidades sociais da 
RMS, é atender educandos com idades entre 6 a 17 anos por meio de projetos e 
oficinas que contemplem as linguagens de artes cênicas, artes visuais, educomu-
nicação, musicalização, robótica (lego educativo), circo e outras. Propõe, dessa for-
ma, a construção de um currículo pautado em valores Maristas e na apresentação 
de eixos significativos para os diferentes territórios onde estão inseridos.

Desenvolvido em 11 unidades sociais nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Ca-
tarina e Mato Grosso do Sul, o Conviver Marista, em 2017 atendeu cerca de 3 mil 
educandos com idades entre 6 a 17 anos. A nova proposta curricular se consolida 
tendo como princípios metodológicos a atuação não mais por oficinas, mas por 
projetos de trabalhos semestrais, duplas de educadores, linguagens como meio e 
não como fim e uma atuação interdisciplinar das linguagens, que até então eram 
desenvolvidas como oficinas.
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Seis eixos curriculares direcionam o trabalho realizado: expressão e criatividade; 
letramento; habilidades para a vida; projeto de vida; direitos humanos; e territó-
rio. Os eixos “território” e “direitos humanos” possuem uma centralidade maior na 
proposta e na construção dos projetos, pois viabilizam reflexões e articulações 
significativas com os educandos, possibilitando uma leitura e releitura do mun-
do e da sociedade onde estão inseridos. Eles também agem na educação para 
a transformação, emancipação e construção de uma autonomia significativa e 
reflexiva nos espaços. 

Com a participação dos educandos e a busca por uma educação integradora e 
significativa, a proposta foi concretizada com a realização de 38 projetos nas 
comunidades educativas. Ela contemplou, ainda, itinerários formativos que viabi-
lizaram a efetivação dos projetos.
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Formação integral, participação como direito, pedagogia de projetos, pedagogia 
da escuta, pedagogia da escolha, lugar de convivência e práticas restaurativas são 
tecnologias educacionais próprias do Conviver Marista.

REPRESENTA – Construindo  
Projeto de Vida

O projeto REPRESENTA ocorreu entre Março e Junho de 2017, no Centro Social 
Marista Irmão Henri, em Fazenda Rio Grande (PR), e teve como objetivo poten-
cializar a autoestima pessoal, social e criativa de educandos e educandas, para o 
desenvolvimento de um projeto de vida. A iniciativa se desenvolveu por meio de 
reflexões sobre representatividade, estimulo à escrita e ao senso de investigação, 
construção de um olhar crítico sobre a mídia, em relação às diversas formas de 
representatividade, fortalecendo concepções apoiassem crianças e adolescentes 
em suas escolhas.

Buscou-se sensibilizar os educandos a partir do tema: Representatividade e Eu, 
abordando questões subjetivas que tangem a representatividade. Por meio do 
Planejamento Coletivo, educandos puderam desenvolver reflexões sobre o tema 

e criar diferentes formas de compartilhar, refletir ou problemati-
zar o tema e, por fim, o Compartilhamento das ações, resultados 
e discussões que foram surgindo, por meio de apresentações, 
rodas de conversa, mediações e momentos de discussão.

Os resultados alcançados foram: o aumento da frequência e 
participação nas atividades propostas, chegando a 80,7% anual-
mente; o crescente envolvimento dos educandos nas discussões 

e reflexões; a criação de um Livreto sobre Bullying, a apresentação do projeto 
liderado pelas educandas durante o encontro de educadores, ocorrido no 1º se-
mestre/2017, planejamento coletivo das atividades, com registros compartilhados 
por educadores e educandos. 
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Depoimentos

“O adolescente é mostrado na mídia como aquela pessoa que só faz coisa 
errada, que rouba. E aí você vai ver e não tá mostrando a realidade, porque nem 
sempre o que se mostra na mídia é o que acontece, porque você vai ver, a mídia 
mostra as pessoas que roubam e fazem as coisas erradas e nem sempre é assim.”  

Vanessa Eduarda Santos da Luz – Educanda do Centro Social Marista Ir. Henri, 
13 anos.

“Quando eu vejo o jornal é só criança abandonada, crianças desnaturadas 
e largadas por aí. Então, o que eu vejo de bom sobre a criança é só que ela está 
viva. Sobre o adolescente, o que eu vejo é a galera entrando no mundo das dro-
gas e quando vejo uma coisinha boa é muito de vez em quando. Mostra muito 
sobre suicídio de adolescentes, depressão e bullying, então eu quase não me 
sinto representada.”

Kethlen Claro de Proença – Educanda do Centro Social Marista Ir. Henri, 
13 anos.

CONTESTE – Construindo 
Projeto de Vida

O Projeto Conteste aconteceu em 2017 no Centro Social Marista 
de Caçador, em Caçador (SC). O objetivo é possibilitar por meio 
das artes urbanas ferramentas que ampliem os espaços de voz e existência dos 
educandos, assim como levantar questionamentos que auxiliem na construção 
dos seus projetos de vida e reconhecimento de seus direitos, com base no ECA e 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O nome Conteste é uma referên-
cia à Guerra do Contestado (1912-1916) e a intenção é contestar os resultados 
dessa guerra, que seriam: a periferia, a desigualdade e a violação dos direitos 
básicos do Ser Humano.
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Os projetos são construídos com base no que a comunidade educativa (famílias, 
comunidade, educandos e comunidade educacional) entende como situação pro-
blema comum a todos. O Projeto Conteste se justifica pelo alto índice de evasão 
escolar, ingresso precoce ao mercado de trabalho, alta vulnerabilidade infantojuve-
nil, índice de exploração e abuso sexual infantil e falta de acesso tanto à educação 
de qualidade como a espaços de lazer, culturais e artísticos na cidade de Caçador. 

Foram realizadas assembleias, pontuando quais as necessidades do bairro e como 
os projetos podem atuar na prevenção dessas dificuldades. Os temas foram pau-
tados, considerados e alinhados com as temáticas e linguagens sugeridas tam-
bém pelos educandos. O papel do educador, após a coleta destes dados é pensar 
em abordagens que permeiem esses anseios, sempre articulados com os eixos do 
Conviver Marista, com as diretrizes da Rede Marista de Solidariedade e, a partir 
daí, criarem as iniciativas.

Os resultados estão ligados ao desenvolvimento cognitivo dos educandos. Per-
cebeu-se que, ao final do projeto, eles estavam mais participativos, críticos e em-
poderados. Eles passaram, por exemplo, a citar seus direitos em momentos de 
decisões e começaram a questionar a própria unidade sobre algumas regras ins-
tituídas sem a participação de todos. Houve outra abordagem sobre a diminuição 
dos conflitos, a consciência a respeito do funcionamento dos equipamentos públi-
cos, sobre as decisões da cidade, a diminuição da evasão no projeto, a percepção 
do vínculo com a unidade e com os educadores e o fortalecimento das expressões 
artísticas na unidade.
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“O Projeto Conteste trouxe à tona as potencialidades dos educandos, por 
meio do Rap e do graffiti. A cada atividade, o entusiasmo em participar e criar 
algo novo que reverberasse sobre as dificuldades vivenciadas. Da rua para a pre-
feitura, a ocupação dos espaços públicos destinados à juventude, o canto como 
manifestação crítica das vulnerabilidades sociais. A tinta que escorre do graffiti 
é, em suma, o grito de liberdade dentro do território. Dessa forma, o Projeto que-
brou as barreiras da linguagem, extrapolou rótulos e conquistou títulos.”  

Thiago Moreira e Fernanda Carneiro – Educadores Sociais do Centro Social 
Marista Caçador.

“No Projeto Conteste eu consegui entender a cultura de rua, a questionar 
as desigualdades sociais, a ocupar os espaços públicos, a diferença entre o graf-
fiti e a pichação, e também compreendi os meus direitos como humano e quanto 
criança. Aprendi a contestar, brincar e rimar.”

Lucas Gabriel de Souza Oliveira – Educando do Centro Social Marista Caçador, 
15 anos.

RUAS – Ressignificação Urbana  
em Ação Simultânea 

O projeto RUAS – Ressignificação Urbana em Ação Simultânea, surgiu no Centro 
Social Marista Ir. Lourenço, por parte de alguns educandos que participavam de 
uma atividade entre dois projetos, o OUÇA – Vozes da Violência, e o APRENDER A 
VIVER. O projeto teve a duração de dois semestres de 2017 e a principal motiva-
ção foi estimular os educandos a se apropriar dos seus direitos básicos, a serem 
líderes e agentes de transformação no seu território, podendo resgatar a identi-
dade territorial e comunidade, explorando suas potencialidades.
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O projeto RUAS contempla os elementos inculturadores da ação pastoral como: 
Alteridade – capacidade de pensar além do eu; Educação Emancipatória e Justi-
ça (social) – conhecer seus direitos e os espaços para reivindicá-los; Dignidade 
Humana. Dentro dos eixos do Conviver, o projeto conversa diretamente com três: 
território, direitos humanos e habilidades para a vida (esse diretamente relacio-
nado a educação emancipatória). 

Os principais resultados do projeto se revelam na mobilização para a continu-
ação do projeto em mais um semestre, nas falas com grande carinho das ações 
realizadas, no feedback positivo dado pelas famílias, no interesse das escolas em 
dar continuidade nas parcerias, nos constantes convites feitos pela monitora da 
Câmara Municipal de São Paulo e no grande interesse dos educandos em retomar 
o projeto RUAS 3.0.

Depoimentos

“A sensação de estar nesse projeto RUAS foi ótimo porque nós buscamos ir 
atrás dos nossos direitos. Como aqui na Vila Progresso a questão do saneamento 
básico é difícil as crianças e os jovens usaram o projeto para tentar mudar isso 
e ajudar a comunidade.” 

Jhon Kevin – Educando do Centro Social Marista Ir. Lourenço.

“O projeto RUAS deu voz para a comunidade e autonomia para os 
educandos.”

Francisco Océlio – Educador Social do Centro Social Marista Ir. Lourenço.
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Estação Casa: promoção dos direitos de 
crianças que vivem em contexto prisional

O Estação Casa é um centro social da Rede Marista de Solidariedade que atua na 
promoção e defesa de direitos de crianças, filhos e filhas de mulheres privadas de 
liberdade, que vivem na Penitenciária Feminina do Paraná, em Piraquara. 

A proposta se concretiza ao desenvolver um espaço que se diferencie da insti-
tuição prisional, que respeite as culturas infantis, garanta o vínculo mãe/criança 
e a inserção da criança em sua família de origem. Contribui com um processo de 
articulação contínua com órgãos do governo e da sociedade civil, voltado à efe-
tivação dos direitos fundamentais das crianças e desenvolve metodologias como 
subsídio à formulação de políticas públicas.

É um espaço de atendimento que funciona dentro da própria penitenciária, mas 
as instalações são independentes da estrutura carcerária. O Estação Casa conta 
com uma equipe multidisciplinar que atenderam cerca de 22 crianças em 2017. As 
iniciativas desenvolvidas, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, pos-
sibilitaram a implantação de ações, fluxos e protocolos internos e externos com 
a rede socioassistencial para a garantia dos direitos básicos. Os resultados são:

Na defesa de direitos: 

• Elaboração de plano de incidência política específico do projeto, com a 
aprovação do Comitê de Solidariedade; 

• Execução de ações de incidência, como coordenação para o atendimento 
de saúde infantil, articulação junto ao executivo estadual para o acompa-
nhamento socioassistencial das crianças, em suas cidades de origem, após 
a saída da penitenciária;

• Incidência junto à Comissão que discute e elabora a política estadual de 
atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e egressas do 
sistema prisional paranaense – inclusão do eixo primeira infância, debate 
sobre minorias (indígena) e articulação sobre os benefícios do INSS des-
tinado para mulheres do sistema.
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Na promoção dos direitos:

• 70% das crianças saíram com suas mães;
• 30% das crianças saíram com família estendida;
• 95% das crianças com certidão de nascimento;
• 100% das crianças com carteira de vacinação;
• 100% das crianças com prontuário de saúde e consultas de puericultura;
• 100% das crianças com Plano de Atendimento Individualizado;
• Incidência na Comissão sobre os benefícios do INSS destinados para mu-

lheres em privação de liberdade; e,
• 26 visitas recebidas de diversos órgãos estaduais, nacional e também in-

ternacional.

Depoimento

“Considerando os aspectos, critérios e especificidades na área de segu-
rança, assim como a necessidade de cumprimento das metas de atendimento 
estabelecidas que compõem o projeto, vejo que a parceria se caracteriza por 
uma natureza muito singular quanto ao objeto que se propõe. Registro que a 
Associação Paranaense de Cultura demonstra competência, responsabilidade e 
compromisso, através de toda a equipe de colaboradores, no trabalho realizado 
nesta Unidade Penal, nos últimos anos, durante o processo de construção da 
proposta em questão, sendo esse um dos requisitos para o estabelecimento de 
parcerias no Sistema Penitenciário.” 

Rita de Cássia Naumann – Ex-diretora da Penitenciária Feminina do Piraquara 
durante o período de 2010 a 2017.
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PROPULSÃO – (Re)Inserção Social 

O Centro Social Marista Propulsão é uma unidade de média complexidade, que 
compõe a Rede Marista de Solidariedade como um Projeto Especial, e contribui 
com a reinserção, inserção e, em alguns casos, deserção de adolescentes com his-
tórico abusivo de álcool e outras drogas. Posiciona-se como um dispositivo de (re)
inserção social de média complexidade, de acordo com o que é estabelecido na 
Política Nacional de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Drogas e de acordo 
com a Política Nacional de Assistência Social.

O Propulsão busca alcançar seu propósito dentro da metodologia dos tempos 
institucionais. O foco do atendimento ao público primeiro (adolescentes), ao pú-
blico segundo (famílias) e ao público terceiro (instituições) insere-se na lógica 
intersetorial como dispositivo complementar às políticas públicas, que busca por 
meio de articulações com a rede de serviços (públicos ou privados) estabelecer 
pontes para que os planos de atendimento possam ser efetivados. Neste sentido, 
mantém parcerias com a PUCPR nos Cursos de Psicologia e Serviço Social e com 
o Núcleo de Direitos Humanos.

Com base no número de encaminhamentos realizados à unidade no período de 
agosto de 2016 à jullho de 2017, que totalizaram 35 adolescentes, nota-se que o 
Propulsão é referência para a rede intersetorial de Curitiba e região. Também é 
importante apontar que o número de (re)inserções nesse período foi de 26 para 
20 adolescentes (alguns deles tiveram mais que uma inserção), considerando as 
categorias ensino/profissionalização, família e saúde. 

Depoimento

“(...) eu frequento o Propulsão, gosto muito daqui. Minha mente reflete, se 
engrandece... não sei o que seria de mim se não tivesse essas pessoas legais, da 
hora, que ouvem, ajudam. Eu só tenho a agradecer e nada a temer, eu venho aqui 
com um saber, alegria, felicidade e amor porque o pessoal aqui ajuda mesmo.”

João Vitor – Jovem atendido – 17 anos.



182

Solidariedade

Trilhas Incubadora Social 

A Trilhas Incubadora Social Marista, implementada pela Unidade Social Marista Ir. 
Egídio, é uma entidade de apoio à Economia Solidária e tem como objetivo pro-
mover o assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro; o estímulo 
ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas 
e a geração de trabalho e renda a partir da perspectiva da Economia Solidária. 

Em 2017, na primeira fase realizou-se a formação da equipe, através de uma pre-
paração inicial, na qual construiu-se em uma agenda permanente de formação e 
que, posteriormente, tornou-se um grupo de estudo sobre a temática Economia 
Solidária e desenvolvimento territorial. A partir da dinâmica do grupo de estu-
dos e do trabalho desenvolvido, a produção do conhecimento se deu de maneira 
profícua, tendo mais de 30 trabalhos escritos e/ou publicados. Alguns desses, vão 
compor o primeiro e-book da Trilhas a ser lançado em 2018. 
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Destaque

Os resultados do projeto podem ser classificados em quantitativos e qua-
litativos, dentre eles estão:

• Sistematização da Metodologia de incubação;

• Mais de 30 artigos publicados;

• Assessoramento/incubação de 11 EES;

• Assessoramento direto a mais de mil pessoas por ano;

• Elaboração das Diretrizes de Economia Solidária para a RMS;

• Realização de três edições do curso de extensão em Economia Solidária;

• Parceria consolidada com a PUCPR;

• Promoção de relações equânimes;

• Projeto de fortalecimento do território – Fortalecer Vila Torres;

• Realização de oito edições da feira de Economia Solidária da PUCPR;

• Assessoramento esporádico a aproximadamente 50 EES por ano;

• Incidência pública que levou à aprovação da Lei de Economia Solidária no 
município de Curitiba-PR; 

• Contribuição com a formação de aproximadamente 60 estudantes univer-
sitários da PUCPR.
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Depoimento

“A Trilhas representa uma outra possibilidade para a educação e para 
o processo de formação acadêmica/profissional e pessoal dos (as) estudantes 
universitários. Através da Incubadora, os estudantes vivenciam experiências di-
ferenciadas da sala de aula, atuam diretamente e em conjunto com os integran-
tes dos empreendimentos e constroem um saber coletivo dentro de uma equipe 
multiprofissional e interdisciplinar das entidades parceiras. São fatores como 
esses que farão a diferença em suas vidas profissionais, pois lhes potencializam 
atributos como facilidade para trabalho em grupo, valorização do trabalho e do 
indivíduo e promove um olhar crítico frente à realidade.”

Caique Lima Sette Franzoloso – Estudante de Psicologia da PUCPR, ex-bolsista 
da Trilhas Incubadora Social Marista.
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Publicações das unidades da RMS

As Publicações da RMS são resultados da sistematização das experiências vividas 
por educadores, educandos e especialistas parceiros da RMS. A sistematização é 
um movimento integrador entre a descrição sistemática e metodológica das prá-
ticas socioeducativas desenvolvidas na RMS e do exercício reflexivo sobre estas 
práticas na busca da produção de conhecimento. Todas as publicações têm como 
intuito disseminar boas práticas em defesa dos direitos humanos, em especial de 
crianças, adolescentes e jovens.

O Conselho Editorial da RMS é responsável pela política editorial e pela aprova-
ção de temas para sistematização. É constituído por representantes das áreas da 
mantenedora (Editora Champagnat, Editora FTD, DERC, DEAS, SSOL). Esse órgão 
aprova o plano anual das temáticas das publicações, a partir do planejamento 
estratégico e de análise externa e interna de cenários, analisando os projetos 
de publicações. A DEAS (Diretoria Executiva de Ação Social) delibera grupos de 
trabalho para finalidades editoriais específicas e produz o conteúdo, com a parti-
cipação de colaboradores das unidades.

Anualmente pretende-se realizar em média quatro publicações, com temas da Po-
lítica de Educação e da Política de Assistência. Nos anos de 2015 e 2016 publicou 
os seguintes títulos:

• Crianças que vivem a experiência da Estação Casa

• Conviver Marista: relatos de experiência

• Diretrizes para Economia Solidária

• Educação e evangelização

• Referenciais educacionais da DEAS

Os resultados alcançados foram a distribuição de dois mil livros para o público 
externo e 1.335 acessos à página “Publicações” no site da RMS. A partir de 2018, 
espera-se que todas as publicações sejam digitais.
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Depoimento

“Com forte expressão para a disseminação de textos formativos, por meio 
de nossa licença poética no modo próprio de produção de conhecimentos, a 
Rede Marista de Solidariedade (RMS), a cada ano, se solidifica na organicidade 
e esforços colaborativos entre todos os educadores, gestores maristas e pesqui-
sadores convidados para a sistematização de práticas em diversos temas para 
a promoção e defesa de direitos. Neste caminhar, temos nos últimos anos nos 
aprofundado em práticas sobre: educação infantil, direito à aprendizagem e 
gestão democrática, avaliação, direito ao brincar, economia solidária, educação 
integral, educação em contextos não escolares e parâmetros da ação pastoral. 
Somos tocados por um caminho de décadas de conteúdos escrito com foco em 
bebês, crianças e jovens, materializados por livros que inspiram leitores internos 
e externos. Pensamos desde o projeto gráfico até a distribuição da produção, essa 
experiência simboliza e reafirma a importância da produção de conhecimen-
tos gerados pelos próprios docentes que atendem as crianças no cotidiano dos 
espaços maristas. São produções que consideram relatos metodológico-reflexi-
vo, fotos e artigos que podem impactar diretamente na elaboração e fomento 
as políticas públicas para a educação e melhoria dos serviços. Além de sermos 
orientados por um Conselho que, estrategicamente, subsidia a Política de Pu-
blicações Maristas que deve responder as demandas dos diversos públicos no 
que diz respeito à formação continuada de educadores, assim como de outros 
profissionais e áreas de atendimento. Somos chamados a produzir, a observar, a 
escutar e deixar protagonizar todas as nossas experiências e memórias por uma 
qualidade social a todas as crianças.” 

Sheila Pomilho – Diretora do Centro Educacional Marista Ir. Justino e membro 
do Conselho Editorial da RMS.

Acesse o site http://www.solmarista.org.br/publicacoes/ e confira todas as publi-
cações da RMS.
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Itinerários Formativos – Formação  
em Rede 

Desde 2007, a RMS realiza os Itinerários Formativos com o objetivo de contribuir 
para a formação de profissionais que atuam na promoção e defesa de direitos da 
criança e do adolescente, por meio de projetos e ações que fomentem a constru-
ção de novos cenários para as infâncias.

Com foco na formação, viabiliza espaços de socialização de saberes e práticas, 
buscando fortalecer a formação de educadores, pesquisadores, gestores e outros 
agentes que atuam na efetivação dos direitos da criança, realiza seminários re-
gionais abertos ao público externo, com temas sobre direitos humanos, com es-
pecialistas internos e externos. Dessa forma, é possível aprofundar temas como 
educação inclusiva e de qualidade para todos. 

Os seminários contam com a participação de especialistas para debater temas 
identificados como relevantes para o momento e com relatos de experiência dos 
educadores. Acontecem aos sábados, o que facilita a participação de professores e 
tem como foco a escola pública e conveniada de educação infantil. Os seminários 
estão vinculados aos Centros Maristas de Educação Infantil e são organizados, 
conduzidos e avaliados pela equipe interdisciplinar dos centros educacionais.

Em 2016, os eventos receberam 1.056 inscrições e em 2017, 1.204.
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Depoimento

 “Participo desde 2011 dos Itinerários Formativos promovidos pela RMS. 
Considero que a realização dos seminários proporciona aos participantes refletir 
e dialogar sobre a educação da primeira infância, a partir de temáticas que emer-
gem no cotidiano da Educação Infantil. Acredito na importância da efetivação de 
eventos como estes que dão visibilidade a boas práticas e nos quais as crianças 
são valorizadas em suas potencialidades e por seu protagonismo.” 

Camilla Oliveira – Coordenadora Pedagógica do Centro Educacional Marista 
Curitiba.

Assessoramento – Pelo Direito  
ao Brincar 

Os projetos Cata-Vento, Aquarela e Aconchego desenvolvidos em parceria com 
o Instituto InterCement, nos municípios de Ijaci (MG), Cezarina (GO) e Cajati (SP), 
respectivamente, foram encerrados em 2017, beneficiando 178 profissionais do 
Sistema de Garantia de Direitos, além de crianças e famílias das comunidades 
atendidas pelos projetos. 

A terceira edição do projeto Brincadiquê? Pelo Direito 
ao Brincar na escola foi desenvolvido nos municípios 
de Cuiabá (MT), Caxias do Sul (RS) e Araucária (PR). O 
objetivo foi fortalecer os agentes do Sistema de Garantia de Direitos por meio de 
uma série de cinco vídeos sobre práticas fundamentadas no direito ao brincar em 
desenvolvimento na Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental. 
A série contou com a participação de 341 educadores e gestores públicos da rede 
de educação, 559 crianças de até 5 anos, e 89 familiares. 

Neste projeto, houve a participação dos CEM Curitiba, CEM Irmã Eunice Benato, 
Colégio Marista Santa Maria e Colégio Marista Paranaense. Lançada publicamente 
no início de outubro com tradução em inglês e espanhol, a série foi divulgada 
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com apoio da Diretoria de Marketing e selecionada para compor o acervo da 
plataforma Videocamp, especializada em produções na defesa de direitos 
humanos e apresentada durante o V Seminário para as Infâncias, em Santos (SP).

O projeto Territoriar busca promover a qualidade da educação e a permanência 
escolar de educandos de 6 a 10 anos, por meio da participação da comunidade 
na ressignificação de ambientes pedagógicos do Primeiro Ciclo do Ensino Funda-
mental de escolas públicas do país. Leva-se 
em conta a convivência, a humanização, a lu-
dicidade, a investigação e o sentimento de 
pertencimento territorial. 

Em 2017, o projeto retornou aos sete municípios e 15 unidades educacionais 
para sistematizar o impacto das ações nos municípios. Durante o percurso foram 
realizadas 37 formações com participação de 651 profissionais; lançamento do 
documentário nos sete municípios; distribuição de 174 kits com os livros de 
Percurso Formativo e Fotográfico, além de um DVD com o documentário; e a 
tradução da série de dez vídeos e do documentário em versão acessível (libras, 
audiodescrição, legendas em português, inglês e espanhol).

O documentário, em suas diferentes versões, também foi incluído na plataforma 
Videocamp, com lançamento no Dia Mundial do Urbanismo (8 de novembro) e 
apresentação durante o V Seminário para as Infâncias, em Santos (SP).

Acesse os sites http://territoriar.org.br/o-projeto/ e http://www.brincadique.
com.br/o-projeto/ e saiba mais sobre os projetos. 

Destaque

A comunicação do projeto foi premiada com o ABERJ6 2017 na categoria 
Comunicação e Relacionamento com a Sociedade.

6  Considerada uma das maiores premiações da área, o Prêmio Aberje tem como o objetivo promover e 
divulgar os esforços e as iniciativas na área da comunicação empresarial em todo o país.
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Monitoramento de Dados – Projeto  
CADÊ PARANÁ 

A Plataforma de dados CADÊ Paraná é um portal criado para disponibilizar infor-
mações sobre os direitos de crianças e adolescentes do Paraná, fomentando uma 
cultura do uso de dados para monitoramento, avaliação e planejamento das ações 
e políticas. Serão abordados indicadores de Educação, Saúde, Habitação, Cidada-
nia, Demografia, Legislação, Economia e Justiça. 

A partir da compilação e análise de dados, 
facilitada pelo CADÊ Paraná, os profissionais 
responsáveis tanto pela gestão, como pela 
execução das políticas de atendimento nos 
municípios, terão melhores condições planejar 
e desenvolver as ações que beneficiem crianças 
e adolescentes conforme suas reais prioridades.

Prêmios:

–  A Plataforma CADÊ Paraná: Crianças e Adolescentes em Dados e Estatísti-
cas, criada pelo Centro Marista de Defesa da Infância, da Rede Marista de 
Solidariedade, recebeu o prêmio “Case de Sucesso Portal IT4CIO” na 15.ª 
edição do CIO Brasil 2017, realizado entre 15 e 19 de março em Floria-
nópolis (SC). Com o tema “Tecnologia disruptiva”. Para esta edição foram 
pré-selecionados oito cases que se destacaram nas áreas de TI para se-
rem apresentados aos CIOs, que escolheriam o vencedor. O case “Grupo 
Marista desenvolve e implementa a Plataforma CADÊ Paraná Crianças e 
Adolescentes em Dados e Estatísticas” foi o mais votado. 
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Acesse o site http://www.cadeparana.org.br/ e saiba mais sobre o projeto.

Depoimento

“O portal CADÊ tem sido uma ferramenta de agregação e exposição de 
dados fundamental para planejamento de ações relativas a infância e juventude. 
Para nossa equipe, a combinação do CADÊ com outras fontes de informação 
tornam mais consistentes nossos diagnósticos para formulação de estratégias 
de atuação.” 

Alexandre Pedrozo – Departamento de Planejamento e Gestão – MPPR/Minis-
tério Público do Paraná.

Investimento Público na infância

Eventos sobre orçamento e investimento  
público na infância

A fim de contribuir com as discussões acerca do Investimento Público na Infância 
e de ampliar o acesso a metodologias de incidência e controle orçamentário vol-
tadas para a proteção social e melhoria das condições de vida de crianças e ado-
lescentes, o Centro de Defesa realizou dois Seminários sobre o tema na PUCPR, 
com a presença do especialista peruano Jorge Oroza, nos dias 20 e 21 de novem-
bro. No dia 21, o evento contou ainda com o lançamento do Relatório: A Criança e 
o Adolescente no Orçamento Público Estado do Paraná, elaborado pelo Centro de 
Defesa em parceria com Fórum DCA/PR. Aproveitando a presença do especialista 
no Brasil, o Centro de Defesa ainda organizou uma Mesa Temática no Simpósio de 
Direitos Humanos/PUCPR e um diálogo sobre Teologia e Solidariedade no evento 
Diálogos Contemporâneos, organizado em parceria com o Instituto Ciência e Fé, 
da PUCPR.  
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Incidência Política no Orçamento Público  
do Estado do Paraná

Como membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a es-
pecialista em orçamento público Débora Reis, do Centro de Defesa, atuou como con-
vidada na Comissão de Orçamento e Fundo (COF), do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CONANDA) e participou no GT-OCA com a finalidade 
de desenhar uma metodologia para o Orçamento Criança e Adolescente do Paraná. 

Campanha Defenda-se

Em 2017, a Campanha Defenda-se voltou a ser apresentada em espaços impor-
tantes para a discussão do enfrentamento à violência sexual contra crianças e 
adolescentes, garantindo presença no V Simpósio Internacional de Educação Se-
xual (VSIES), em Maringá (PR), e no V Seminário para as Infâncias, em Santos (SP). 

A convite dos Centros Educacionais de Paissandu (PR) e Curitiba (PR), a equipe da 
campanha ofereceu formação aos diferentes profissionais das equipes e também 
para a rede de proteção dos bairros em que estão inseridas as unidades. A mes-
ma formação também foi ofertada na PUCPR, para alunos da disciplina “diálogos 
contemporâneos”. A fim de contribuir com as discussões sobre os temas também 
nos meios de comunicação, foram produzidos dois artigos para imprensa sobre 
violência sexual contra estudantes LGBTQI+ e sobre expressões da violência se-
xual na internet, publicados no Portal Nexo e Gazeta do Povo, respectivamente. 

Acesse o site http://defenda-se.com/ e saiba mais sobre o projeto.
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Articulação e Incidência Política

O Grupo Marista acredita que participação da sociedade civil nos espaços de 
formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas é essen-
cial para a garantia de ações governamentais que efetivem direitos, com vistas 
a uma sociedade mais digna e justa. A RMS tem atuação ativa nesses espaços de 
discussão e deliberação sobre os direitos de crianças e adolescentes, juventudes, 
educação, assistência social, economia solidária e áreas afins.

Na esfera Nacional, o Grupo Marista possui assento no Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que tem por objetivo, aprimo-
rar, implementar e fortalecer os Direitos Humanos no Brasil, por meio da busca 
permanente de ações conjuntas entre Estado e sociedade Civil. 

A seguir são apresentados os destaques com ênfase na gestão 2016/2017 do 
CONANDA:

• Proteção dos direitos de crianças e adolescentes no contexto de obras e 
empreendimentos.

• Aprovação de resolução conjunta com Conselho Nacional de Refugiados, 
que estabelece procedimentos de identificação preliminar, atenção e pro-
teção para a criança e adolescente desacompanhados ou separados nas 
fronteiras.

• Discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes migrantes após a 
entrada e permanência no país, em todo território nacional.

• Implementação do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo) e discussão referente ao aumento do tempo de internação.

• Discussão da aprendizagem no contexto da reforma do ensino médio.
• Manifesto em favor da inclusão dos direitos da criança e do adolescente 

no conteúdo obrigatório o curso de direito.
• Criação de grupo temático para a discussão da prevenção e enfrentamen-

to da violência letal de crianças e adolescentes.
• Criação de grupo temático para discutir a promoção, proteção e devesa de 

crianças e adolescentes pertencentes a povos e comunidades tradicionais.
• Aprovação de nota pública voltada para a criança e adolescente LGBT.
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• Discussão do acolhimento compulsório de bebês de mães em situação de 
rua e indígenas.

• Discussão do acesso e permanência ampliados à educação básica a crian-
ças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social.

• Elaboração de nota referente aos direitos sexuais de crianças e adoles-
centes.

• Criação de grupo temático para a revisão da Resolução 113 – do Sistema 
de Garantia de Direitos.

Reposicionamento do Fórum DCA/PR

Na esfera Estadual, o Centro Marista de Defesa da Infância integra a coordenação 
do Fórum Estadual e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA/
PR), com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da atuação da sociedade 
civil no controle social das políticas de direitos da criança e do adolescente no 
Paraná. Ao perceber que os meios de comunicação e outras instituições estaduais 
não reconheciam do Fórum como um espaço legítimo de controle social e 
uma fonte segura e qualificada de informação, foi desenvolvida uma ação de 
reposicionamento do Fórum para a mídia, incluindo a revisão da identidade 
visual do Fórum DCA/Paraná e o desenvolvimento de um enxoval de peças de 
comunicação. 

Além disso, foram elaboradas cartas abertas e posicionamentos públicos sobre 
temas de mobilização política e incidência, tais como o Sistema da Política da 
Criança (SEPCA) e a Situação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte (PPCAM) no Estado do Paraná. 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CEDCA-PR)

Houve a recondução Marista no processo eleitoral ao novo mandato do CEDCA 
para o biênio 2017-2019 e a Participação no Comitê de Implementação e Moni-
toramento do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná.
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Plano de Incidência

O Plano de Incidência desenvolvido pela RMS tem como objetivo contribuir para 
a construção de estratégias de atuação conjunta para posicionamentos e incidên-
cias políticas em prol da defesa de direitos humanos de crianças, adolescentes e 
jovens. A necessidade surgiu a partir da elaboração do planejamento estratégico 
do Grupo Marista (2016-2022), considerando a importância de buscar um ali-
nhamento conceitual e político para as unidades sociais que compõem a Rede 
Marista de Solidariedade e que estão presentes em diversos espaços de controle 
e mobilização social.

A construção do plano de incidência se deu a partir da definição do escopo da 
área, desenho da atuação, diagnóstico das representações existentes, análise des-
sa atuação, estudo dos documentos e materiais já desenvolvidos. Também foram 
necessárias a construção de documento geral orientativo, com a definição da for-
ma de atuação, de diretrizes e temáticas de atuação, de indicadores, proposta de 
formação continuada, estabelecimento das interfaces com as demais áreas do 
Grupo e inserção da área na construção do book de posicionamentos do Grupo 
Marista. Foram realizadas escutas das 24 unidades sociais e educacionais, da equi-
pe da DEAS, do Setor de Solidariedade e da Diretoria de Relações Institucionais.

Resultados alcançados:

• Atualização das áreas de representatividade e seus representantes, espa-
ços e condições de atuação.

• Construção de diretrizes de trabalho e definição de indicadores. 
• Criação de quatro fóruns regionais para articulação e incidência (Curitiba, 

Região Metropolitana e Litoral, Interior do Paraná, Santa Catarina e São 
Paulo).

• Interfaces de atuação com demais frentes de missão (Centro de Defesa 
Marista para a Infância, Setor de Solidariedade).

• Inserção e participação ativa da RMS no Fórum DCA Curitiba e Região 
Metropolitana e no Conselho da Criança e Adolescente de Curitiba.
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• Interfaces de articulação junto ao Brasil Marista no Fórum Nacional dos 
Direitos da Criança e Adolescente. 

• Inclusão da RMS no Programa Vizinhança – articulação de diversas ins-
tituições privadas e públicas e comunidade pertencentes ao território da 
Vila Torres, na cidade de Curitiba (PR), com o objetivo de conjugar esforços 
para a melhoria da qualidade de vida da população local.

• Articulação junto à Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI).
• Criação do Fórum Marista de Adolescentes.
• Interface com Fundação Marista Internacional de Solidariedade (FMSI).
• Participação no Dia do Debate Geral da ONU.

Depoimento

“A importância da atuação na área de incidência é crucial para ser pos-
sível alcançar a missão institucional. Em um cenário onde temos cada vez mais 
buscado suporte no que diz respeito às questões de representatividade em es-
paços de controle social, as contribuições da assessoria têm nos dado subsídios 
sobre como alcançar maior efetividade e clareza no cumprimento de nosso papel 
enquanto maristas, buscando incidir na defesa de direitos de crianças, jovens e 
suas famílias.”

Henrique Costa Brojato – Diretor do Centro Social Marista Propulsão. 
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Voluntariado e missão: presença junto 
aos empobrecidos

O Programa de Voluntariado Marista busca o fortalecimento 
da espiritualidade marista, sendo presença significativa junto 
aos empobrecidos, em territórios nacionais e internacionais, 
com enfoque na emancipação dos sujeitos, e no desenvolvi-
mento das comunidades locais.

Por meio do programa de voluntariado, diversos públicos en-
volvidos: irmãos, leigos e leigas, colaboradores e jovens, têm a 
oportunidade de imergir em outras comunidades, dispondo de 
suas habilidades, vocação, competências e talentos, para o ser-
viço daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, numa 
perspectiva solidária e humana.

ALUNOS

• Vínculo com pastoral

• 18 anos

• Noções de idiomas estrangeiros 
ajudam, mas não tem caráter obri-
gatório

• Vivência laical / eclesial

• Se estiver em graduação, não é en-
caminhado antes de finalizá-la

COLABORADORES

• Participação em programas formativos 
locais (Imersão)

• Participação em programas institucio-
nais (Setor de Pastoral / Setor de Vida 
Consagrada e Laicato)

• Noções de idiomas estrangeiros aju-
dam, mas não tem caráter obrigatório

• Mínimo 2 anos de vínculo empregatício

Critérios de Participação no Programa
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O Grupo Marista se dedica à promoção da saúde por meio de seus hospitais, que 
desenvolvem suas ações de assistência, ensino e pesquisa de forma articulada e 
pautada pela filosofia e missão maristas.

Um dos fatores importantes presente nas unidades é o atendimento humanizado, 
que busca o bem-estar dos pacientes e garante que todos tenham seus direitos 
atendidos e preservados.

A saúde se alia à educação na formação acadêmica, já que os hospitais oferecem 
espaço à universidade para a realização de práticas e pesquisas que permitem a 
construção de novos conhecimentos na área de saúde, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida da comunidade. Essa sinergia entre a comunidade, a academia 
e o hospital permite a formação de alunos capazes de atuar com as mais variadas 
demandas sociais e eleva a contribuição do Grupo Marista para a sociedade.

SAÚDE
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Os hospitais que fazem parte do Grupo Marista são:

–  Hospital Universitário Cajuru: hospital geral, com ênfase em alta com-
plexidade nas especialidades voltadas ao atendimento de emergências e 
traumas, é referência em transplante renal, tendo 100% dos atendimentos 
direcionados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

–  Hospital Marcelino Champagnat: presta serviços à saúde suplementar 
com atendimentos clínico e cirúrgico de média e alta complexidade. 

Os hospitais integram a Rede Marista de Solidariedade por meio da promoção à 
saúde com a prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) e educação 
para solidariedade, com o desenvolvimento de programas e projetos com enfoque 
nos direitos humanos; no fortalecimento, na prevenção e na disseminação da in-
formação; e em projetos de voluntariado.
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SAÚDE

INDICADORES HOSPITALARES (2016)

APC (2017)

Paciente-dia¹

Atendimentos/
procedimentos 
ambulatoriais²

Ações
prioritárias³

114.919
atendimentos 
de emergência

22.903 
internações

84.049
diárias

70,55% 
taxa de ocupação geral 

82 transplantes
no HUC

2,31% taxa de infecção 
(IRAS - Infecção Relacionada 
à Assistência à Saúde)

75,66% 
total de serviços
prestados ao SUS

PERCENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 
AO SUS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

 Total de serviços
prestados ao SUS

Ações prioritárias

Atendimentos/
procedimentos 
ambulatoriais

Paciente-dia

2015 2016 2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

10,00%
10,00%
10,00%

3,00%
3,00%
3,00%

81,59%
76,24%
75,66%

68,59%
63,24%

62,66%

1. Percentual de paciente-dia corresponde ao total de permanências de um paciente em internações hospitalares.
2. Os atendimentos/procedimentos ambulatoriais são incorporados na prestação de serviços ao SUS no 
percentual máximo de 10%.
3. Ao percentual total da prestação de serviços para o SUS é adicionado o índice percentual de 1,5% para cada 
ação prioritária:
APC: Atenção às urgências e emergências e Hospitais de ensino.

3%

10%

62,66%
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Programa de Voluntariado – 
humanização das relações 

O Programa de Voluntariado é desenvolvido nas unidades hospitalares do Grupo 
Marista e oferece à sociedade a oportunidade de desenvolver o trabalho volun-
tário com o principal objetivo fomentar a cultura de solidariedade por meio de 
atividades de bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos pacientes, fami-
liares e colaboradores. Os voluntários oferecem acolhida e presença por meio 
do acompanhamento, orientação e visitas solidárias aos pacientes, familiares e 
acompanhantes.

Em 2017 destaca-se a realização de dois projetos, ambos voltados a contribuir 
diretamente na humanização dos serviços hospitalares. O Projeto Sentindo na 
Pele, consiste em capacitar os voluntários, por meio de treinamentos práticos, no 
acolhimento e na condução do paciente para a realização de procedimentos e 
exames pelas dependências da unidade hospitalar.

A capacitação realizada no Hospital Universitário Cajuru (HUC) proporciona expe-
riência real na vida dos agentes que fazem a condução dos pacientes. Na prática, 
por exemplo, demonstra-se como pacientes devem ser colocados em macas e em 
cadeira de rodas. Primeiro, é demostrada a forma incorreta de como conduzir os 
pacientes, indicando com isso os possíveis transtornos que podem ser causados. 
Em seguida, a condução correta, para notarem a diferença. 
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Depoimentos

Impactos em quem realiza o treinamento:

“Com este Projeto atuando na Unidade Hospitalar, os Voluntários agilizam 
e otimizam alguns procedimentos, permitindo dessa forma que as Equipes de En-
fermagem ganhem mais tempo para a realização de outras atividades pertinentes 
as suas funções e também geram mais segurança e tranquilidade na condução dos 
pacientes.”

Experiência de participar e coordenar o projeto:

“É algo gratificante poder proporcionar mais segurança para as Equipes trei-
nadas nas suas atividades diárias.” 

Nilza Maria Brenny – Coordenadora do Núcleo de Voluntariado HUC.

O Projeto Nariz Solidário, ocorre por meio da parceria com a Associação Nariz 
Solidário, a partir de intervenções artísticas e da linguagem da palhaçaria busca 
proporcionar relações empáticas entre pacientes, familiares, acompanhantes, pro-
fissionais da saúde e colaboradores da unidade hospitalar.

Entendendo que a partir da linguagem da palhaçaria pode-se potencializar as 
relações e sensações saudáveis, os voluntários comprometidos com a linguagem 
do palhaço, humanização e artes recebem treinamento quinzenal. O conteúdo 

Também é abordado como deve ser a postura do condutor no momento da ação 
e algumas dicas de comunicação com pacientes e Equipes Multiprofissionais das 
Unidades. É ressaltado que não se fale a respeito da vida pessoal do paciente e 
da própria vida pessoal. Pede-se, principalmente, respeitar o silêncio. Como resul-
tado foi percebido a melhora no atendimento ao usuário e qualificação adequada 
das equipes.
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Depoimento

“O contato do voluntário com o desenvolvimento da linguagem do palhaço 
em ambientes hospitalares, bem como o contato com as formações quinzenais, for-
talece habilidades sociais como empatia, tolerância e trabalho em equipe [...] Além 
dos impactos gerados em quem realiza os treinamentos, eles se refletem nas rela-
ções dentro do hospital, promovendo melhoria de clima organizacional, empatia nas 
relações dos funcionários, pacientes e acompanhantes [...].” 

Eduardo Roosevelt Lima da Silva – Presidente da Associação Nariz Solidário e 
voluntário no Hospital Universitário Cajuru.

envolve o estudo e aprofundamento na linguagem da palhaçaria, questões de 
humanização, cuidados epidemiológicos e trabalho terapêutico, conduzido por 
profissionais da área de psicologia, que acompanham o trabalho do grupo, coleti-
va e individualmente. 
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Projeto Paciente Seguro – PROADI-SUS 

O Projeto Paciente Seguro – PROADI-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimen-
to Institucional do Sistema Único de Saúde) tem como foco principal promover e 
fomentar práticas e processos que tenham como objetivo a qualidade e seguran-
ça assistencial no atendimento de usuários e colaboradores que necessitem dos 
serviços de saúde no Hospital Universitário Cajuru (HUC).

Neste sentido, foram desenvolvidos materiais educativos para disseminação e implan-
tação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, para os profissionais e usuários 
do Sistema Único de Saúde e implantação de protocolos de segurança no Hospital.

Como resultado da ação de 2017 houve redução de incidência de lesão por pres-
são; redução de quedas na área piloto em 50%; capacitação de vários colaborado-
res na técnica de implantação de processos e segurança do paciente; implantação 
de 100% dos protocolos de segurança do paciente nas áreas piloto.  

Depoimentos

Durante o ano de 2017 foram inúmeras atividades desenvolvidas dentro 
da instituição, guiadas por visitas diagnósticas iniciais e de acompanhamento para 
apresentar a real situação da implantação dos protocolos de segurança e seu desen-
volvimento durante a aplicação do projeto.

 
Recebemos em setembro de 2017 a Oficina Regional Sul, que trouxe para 

dentro do HUC os companheiros de projeto o Hospital Nossa Senhora da Concei-
ção-RS e Hospital infantil Joana de Gusmão, para uma rica troca de experiências e 
aprendizados. Em dezembro de 2017, sete dos 15 hospitais participantes do projeto 
vieram para uma visita de benchmarking, devido ao bom desempenho e o HUC foi o 
mais escolhido para visitas no projeto. 

Rodolfo Kogeratski – Coordenador de Qualidade do HUC.
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Programa Cajuru Humanizado

O Hospital Universitário Cajuru (HUC) lançou em novembro de 2017 o Programa 
Cajuru Humanizado, projeto que busca tornar a instituição referência nacional em 
humanização. Áreas internas da unidade foram reformadas e inauguradas para inte-
grar os serviços de pastoral, humanização, voluntariado e equipe multiprofissional.

Com o novo Setor de Humanização e dois jardins internos – para convivência e 
terapia – o HUC tem o intuito de agilizar e ampliar o cuidado e a atenção aos 
pacientes e deixar colaboradores e voluntários ainda mais próximos das pessoas 
internadas e seus familiares.

Depoimento

“Essa reestruturação vai ao encontro do anseio da instituição em humanizar. 
Tratar seres humanos como seres humanos em um momento frágil de suas vidas e 
humanizar ainda mais o tratamento ao paciente por todos aqueles que estão em 
contato com ele.” 

 
June Alisson Cruz  – Diretor Geral do HUC.
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Esta iniciativa aconteceu em duas fases de revitalização e que contou com a 
participação de colaboradores do HUC e de outras unidades do Grupo Marista, vo-
luntários, jovens do Laicato Marista, parceiros do Hospital e os alunos do Projeto 
Comunitário da PUCPR.

• Reinauguração Jardim da Vida:
 O novo Jardim Interno teve o nome escolhido pelos colaboradores do 

HUC. O evento de reinauguração contou com a participação de diversos 
colaboradores e convidados, com a apresentação de um grupo musical, 
a publicação de um poema elaborado por um colaborador e também de 
artes em grafite que destacam e harmonizam o ambiente.

• Inauguração Jardim Florescer: 
 O evento de inauguração contou com a participação de diversos cola-

boradores, convidados e representantes públicos das esferas estadual e 
municipal.

• Sala de Descanso dos Colaboradores:
 Nesse mesmo evento foi inaugurado o Espaço do Colaborador, com o ob-

jetivo de disponibilizar para todos os colaboradores um local de descanso, 
com sofás, puffs, TV a cabo, espaço para refeições e dentre outros.

Os espaços passaram a ser utilizados pelas equipes de fisioterapia e enfermagem, 
paciente e familiares, colaboradores e visitantes além da realização de eventos 
internos como apresentação de corais, teatro e eventos natalinos. Atualmente tem se 
constituído um espaço de integração e símbolo de Esperança, Vida e Solidariedade. 
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Anjos Solidários – Cuidados paliativos 
“multiprofissional”

A necessidade de elaborar o projeto Anjos Solidários surgiu quando o grupo de 
cuidados paliativos multriprofissional do Hospital Universitário Cajuru (HUC) sen-
tiu que os pacientes terminais estavam sem companhia ou cujos familiares não se 
sentiam preparados para dar apoio ou colaborar nos últimos momentos de vida 
de seu ente querido.

O objetivo era proporcionar aos enfermos idosos e pacientes terminais um am-
biente de calma e tranquilidade, uma companhia amiga e acolhedora para que es-
tes não se sintam sozinhos ou desamparados em seus últimos momentos de vida.

Para 2018, o projeto segue sua missão fortalecendo a educação para a solida-
riedade por meio de programas e projetos de voluntariado e proporcionando às 
pessoas atingidas um maior bem-estar e acolhimento no tempo de internação.

Projeto Biblioteca Solidária

A partir das observações realizadas nas enfermarias, foi identificada a necessida-
de dos pacientes e acompanhantes terem algo para fazer em seu tempo ocioso. 
A Biblioteca Solidária do Hospital Universitário Cajuru (HUC). A biblioterapia no 
ambiente hospitalar contribui para a recuperação do paciente, trazendo momen-
tos de diversão, terapia e cultura.

Realizado pelo Núcleo de Projetos Comunitários, Biblioteca do Hospital Cajuru e 
SAREH (Serviço de atendimento à rede de escolarização hospitalar), foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica a respeito de bibliotecas 
hospitalares e sobre o perfil dos pacientes. Houve 
reunião com o Núcleo de Epidemiologia e Controle 
de Infecção Hospitalar para orientações a respeito de 
higienização de materiais e definidos procedimentos 
e protocolo de atendimento a pacientes.
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O Projeto iniciou em 2017 e segue em desenvolvimento até o momento. A expec-
tativa para o futuro é conseguir mais doações de livros e materiais para maior 
interação com pacientes, familiares e colaboradores. 

Depoimento

“É muito bom saber que vocês se preocupam não apenas com a nossa saúde 
física, mas também nossa saúde mental. O livro abre nossa mente para outra reali-
dade. Para quem está no hospital é bom e ainda faz o tempo passar mais rápido. Os 
alunos conversam com agente. É muito bom, continuem assim.”

 
Participante do Projeto Biblioteca Solidária do HUC.

Projeto Pediatria Humanizada

O Projeto Pediatria Humanizada busca melhorar os aspectos físicos da pediatria 
do HUC, tornado um ambiente mais agradável e acolhedor para pacientes, fami-
liares e profissionais da saúde.

O ambiente hospitalar impacta no bem-estar, recuperação e desenvolvimento da 
criança. Portanto, se faz necessário investir na humanização dos espaços físicos, 
tornando os mais acolhedores e atendendo as necessidades psicossociais e espi-
rituais de cada criança e familiar que necessitam de tais cuidados.

Foram realizadas visitas na unidade de Pediatria para observar e mapear o espaço 
físico, entrevistas com enfermeiras e técnicas de enfermagem, pacientes e fami-
liares, além de entrevistas com a Pedagoga do Projeto SAREH7.

7  O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH) atende crianças e adolescentes 
de 3 a 17 anos internados nas unidades de saúde do Grupo Marista. As atividades abrangem desde a 
motivação à aprendizagem e o acompanhamento do retorno à escola, ao diagnóstico das necessidades 
e preferências por conteúdos curriculares, ludicidade, socialização e interação.  
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A partir de entrevistas e das observações, foram levantados alguns aspectos a se-
rem melhorados no Setor de Pediatria, tais como: criar um ambiente mais alegre, 
adaptado ao mundo lúdico das crianças e adolescentes; revitalizar as paredes 
com desenhos e cores para deixar o ambiente mais agradável para os pacientes 
e familiares. 

Como resultados foram revitalizados através de pinturas nos quartos com uma pa-
rede temática (ex: fundo do mar, música, galáxia, desenho animados, florestas etc.) 
Na parede do corredor e nas portas de cada quarto desenhos temáticos com pin-
turas e colagem de adesivos. Também foi criado espaços personalizados para cada 
paciente, um espaço com pintura de lousa, para que possam escrever, desenhar e 
apagar depois e na sala do Projeto SAREH as paredes ganharam cores e cortinas, 
além de Wi-Fi para crianças e adolescentes fazerem pesquisas na internet.

Espiritualidade e Música no  
Ambiente Hospitalar

O ambiente hospitalar é um espaço complexo e desafiador, e ao pensar na promo-
ção da saúde de forma humanizada surge o Projeto de Música e Espiritualidade 
no Ambiente Hospitalar, que utiliza a música e a espiritualidade como recurso 
integrador para ajudar o paciente na compreensão dos aspectos espirituais da 
dor e sofrimento decorrentes da hospitalização e na reflexão do sentido da vida.

Em 2017, o Núcleo de Pastoral e Identidade Institucional do Hospital Marceli-
no Champagnat (HMC) e no Hospital Universitário Cajuru (HUC) e Voluntariado 
Área de Saúde elaboraram um cronograma de visitas nas unidades de internação, 
Pronto Socorro, Unidades de Terapias Intensivas, Sala de espera, Centro Cirúrgico 
e Hemodiálise. 

As visitas musicais demostraram diminuir os efeitos negativos relacionados ao 
internamento dos pacientes, acolhendo seu sofrimento com empatia e respeito; 
possibilitou o resgate da autonomia; favoreceu o fortalecimento das relações entre 
a equipe,  pacientes e familiares criando um ambiente de partilha e interação; 
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ofereceu nesses momentos espaços para o autoconhecimento e a ressignificação; 
respondeu a vivência do valor marista da Presença e Espiritualidade na vida dos 
pacientes e familiares.

Depoimento

“Quando vocês me visitaram com a música por um instante esqueci que es-
tava no hospital, esqueci até mesmo que estava com dor, a música chegou como um 
remédio para alma.”

 
Paciente do Hospital Universitário Cajuru (HUC).
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Saúde

Voluntariado de solidariedade, Contação 
de história  

O Projeto de Voluntariado de solidariedade, Contação de história surgiu diante 
da necessidade de aproximar os colaboradores dos pacientes e familiares, no am-
biente hospitalar. O objetivo era proporcionar espaços para trabalhar o espírito 

de solidariedade e humanização nos pro-
cessos hospitalares por meio da presença 
de voluntários.

Em 2017, o Núcleo de Pastoral e Identidade 
Institucional do Hospital Marcelino (HMC) 
e Voluntariado Área de Saúde realizaram 
formações com os temas: Ética do Cuidado, 
Comunicação em Saúde, Cuidando do Cui-

dador, a Morte e o Morrer, Espiritualidade no sofrimento e Relação de alteridade 
do voluntário e paciente.  

Como resultado das formações percebe-se: uma melhor acolhida do paciente, fa-
miliar e colaboradores; melhora qualitativa no ambiente de trabalho dos cola-
boradores; desenvolvimento prático do valor solidariedade; conscientização de 
estabelecer cuidados que levem em conta a humanização nos processos e uma 
melhor compreensão dos valores Maristas e missão institucional.

Programa Anjo – Colaboradores 
acolhidos no ambiente hospitalar

O programa iniciado em 2017, no Hospital Marcelino Champagnat e Educação 
Continuada HMC, surgiu a partir dos relatos dos novos colaboradores que, ao final 
do Alinhado à Política Institucional de Humanização da Área da Saúde, o Progra-
ma Anjo vem contribuir com o processo de adaptação do colaborador à instituição 
e ao cargo.
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Para implantar o Programa Anjo foi realizada a sensibilização dos gestores, con-
forme a área de abrangência definida para início do programa. Foram apresen-
tados os objetivos do trabalho a serem realizados, onde os mesmos multiplica-
ram as suas equipes, convidando-os a participar do projeto como colaborador 
“anjo”. Cada colaborador anjo convidado apresentou conhecimentos e habilida-
des em todas as técnicas assistenciais e rotinas listadas no check-list elaborado 
previamente.

A formação dos profissionais Anjos, contou ao todo com 50 colaboradores, os quais 
foram divididos em seis turmas nos diferentes turnos, contribuindo e interagin-
do de maneira ética, postura adequada, comprometimento, acolhida, comunicação, 
companheirismo, privacidade, apresentação pessoal, cuidado com a organização do 
ambiente de trabalho e humanização. 

Projeto Almofada do Coração

Inspirados em campanhas nacionais e internacionais de combate ao câncer de 
mama, o Projeto Almofadas do Coração no ambiente Hospitalar está alinhado à 
Política Institucional de Humanização na área de Saúde e aos valores institucio-
nais de solidariedade do Grupo Marista.

Com o surgimento da especialidade clínica de mastectomia nas rotinas cirúrgicas 
do Hospital Marcelino Champagnat (HMC), foi detectada a necessidade de criar 
um projeto que pudesse amenizar a dor física e emocional de mulheres que pas-
sam por procedimentos de retirada de mama. 

A área de enfermagem presenteou, em 2017, todas as pacientes que fizeram o 
procedimento de mastectomia (retirada parcial ou total das mamas) com duas 
almofadas hipoalergênicas no formato de coração, que contêm explicações sobre 
o uso e seus benefícios no período do pós-operatório. Ao entregar a almofada do 
coração, além de contribuir para amenizar a dor física colaborou também para 
acolher afetivamente essas pacientes. 





EDITORIAL

A atuação do Grupo Marista no segmento editorial é uma consolidação de seu 
trabalho no Brasil, desde 1897. Fazem parte do Grupo Marista duas editoras: a 
FTD Educação e a Editora Universitária Champagnat (PUCPRESS).

A FTD Educação tem como missão contribuir na transformação da sociedade por 
meio de soluções educacionais conectadas com o futuro. É referência pela produ-
ção e oferta de conteúdo educacional e cultural adequado e inovador; e se des-
taca na produção e impressão de livros didáticos e de literatura infantil e juvenil. 
Além disso, oferece um Sistema de Ensino que integra tradição e modernidade, 
conteúdos sólidos, recursos impressos e digitais.

A Editora Universitária Champagnat (PUCPRESS) atua nos segmentos científico, 
didático e institucional. Tem como premissa a relevância científica, didática, ar-
tística e cultural, visando atender aos interesses de ensino, pesquisa e extensão 
da comunidade acadêmica da PUCPR, da preservação da memória regional e da 
sociedade como um todo.



Formação de leitores nas escolas 
públicas 

O projeto Pequenos Leitores, desenvolvido pela área de Investimento Social Pri-
vado (ISP) da FTD Educação, é uma iniciativa de formação para profissionais da 
rede municipal de ensino e tem como objetivo ampliar a compreensão das esco-
las sobre sua importante função na formação de leitores, trazendo relevância e 
autonomia para a Educação Infantil. 

Em parceria com a Comunidade Educativa (CEDAC) foram organizados encontros 
e cursos formativos para incentivar a realização de ações de fomento à leitura 
nas escolas e para a compreensão da contribuição da leitura e da literatura no 
desenvolvimento infantil. A formação é voltada para professores, coordenadores 
e diretores escolares com a intenção de melhorar a formação de leitores nas es-
colas públicas na faixa etária entre 3 e 5 anos. 

O programa apresentou resultados em relação a duas frentes principais. A pri-
meira, a gestão escolar e educacional, com implementação da Proposta Pedagó-
gica das redes e Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, no que se refere ao 
conteúdo de leitura literária para as crianças de 3 a 5 anos. A segunda se refere 
a práticas pedagógicas, com as crianças atendidas ingressando na cultura escrita 
de forma significativa e interessante; tendo acesso a um repertório de livros de 
qualidade e iniciando-se como leitoras e fazendo parte de uma comunidade de 
leitores.

Em 2017 aconteceram os cinco primeiros encontros com educadores (professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores e equipe técnica da secretaria de educa-
ção) nos municípios de Mongaguá (SP) e Lagoinha (SP). Ao todo, foram 176 ho-
ras de formação, além de 516 horas de atividades à distância; 158 educadores 
participantes, 72 títulos, 2016 exemplares de livros entregues e 2009 crianças 
beneficiadas diretamente. 
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Depoimentos

“Reavaliei a minha prática de contar história. Não explorava tanto a parte 
da escrita e substituía palavras por sinônimos, facilitando a compreensão do texto, 
podando a imaginação dos meus alunos e limitando-os às minhas próprias vivências 
e minha interpretação. Trabalhamos todos os gêneros literários, os livros escolhidos 
transmitiram prazer, curiosidade e até mesmo frustração. Mas mesmo assim enrique-
ci a bagagem literária dos meus alunos.” 

Cláudia – Professora de Mongaguá. 

“Pude perceber o quanto a escolha e o espaço de intercâmbio são muito 
importantes para que as crianças aprendam mais sobre a leitura e despertem o 
interesse e o gosto.” 

Marlene – Professora de Lagoinha.
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Programa de Voluntariado – 
Transformando Vidas

O Programa de Voluntariado Transformando Vidas tem como objetivo proporcio-
nar aos colaboradores da FTD um maior envolvimento com ações sociais através 
da aproximação com a população de rua do bairro, possibilitando que vivenciem 
os valores maristas, além de contribuir para o desenvolvimento da população de 
rua e sua inserção no mercado de trabalho. 

Em 2017 foram realizadas as ações: 

• Oficina Você no Mercado de Trabalho – com a carga horária de 12 horas, 
participação de oito voluntários, sendo 80 pessoas impactadas e 12 certifi-
cadas;

• Oficina de Informática – foram realizadas duas edições, com carga horária 
de 12 horas cada, a participação de 36 voluntários, com 28 pessoas impac-
tadas e 16 certificadas;

• Campanha Doação de Roupas e Itens de Higiene Pessoal de 16 de maio a 
20 de junho/2017 – foram arrecadados 150 kg de doações.
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Programa GENTE 

O Programa Gente de diversidade e inclusão da FTD tem como objetivo promover na 
empresa uma multiplicidade de culturas, crenças, gêneros, raças, etnias, orientações 
sexuais e garantir o respeito a toda essa pluralidade de pessoas. Em um primeiro 
momento, o programa está trabalhando em três pilares da diversidade: inclusão de 
pessoas com deficiência, respeito ao LGBT e protagonismo feminino. 

Em 2017 foi montado um comitê de diversidade, houve realização de uma palestra de 
sensibilização sobre viéses inconscientes com Regina Madalozzo (professora do Ins-
per), formações da equipe da Diretoria de Desenvolvimento Humano Organizacional 
(DDHO) sobre pessoas com deficiência e reuniões com grupos de colaboradores para 
planejamento das ações nos três pilares. 

Programa Jovem Aprendiz – Parque Gráfico

O programa Jovem Aprendiz tem duração de dois anos e segue com um formato 
de Job Rotation8. O objetivo é proporcionar ao jovem conhecer diversas áreas de 
trabalho, descobrindo afinidades que contribuam para suas escolhas profissionais. 
No primeiro ano do Programa, os jovens mudam de área de três em três meses; no 
segundo, o jovem realiza as atividades em apenas uma área, onde poderá aprofundar 
o conhecimento em uma operação e se envolver com a atividade. A escolha da área 
leva em consideração a curiosidade e desempenho que o participante teve durante o 
primeiro ano. No final do programa há um estudo referente a vagas efetivas disponí-
veis versus o perfil desejado, para tentar efetivar jovens do programa. 

Em setembro/2017, mais uma turma de jovens concluiu o Programa Aprendiz no Par-
que Gráfico da FTD. Ao todo, dezoito jovens finalizaram o programa. Cinco desses 
foram encaminhados pela parceria entre FTD e Centro Social Marista Irmão Lourenço, 
o que possibilitou a inserção deles no mercado de trabalho. A proximidade do Centro 
e da FTD Parque Gráfico permitiu aos jovens a continuidade da sua rotina escolar e 
familiar. Finalizou-se 2017 com mais um processo seletivo para nova turma e a ex-
pectativa é ampliar o número de jovens.

8  Job Rotation (prática adotada por diversas empresas para maximizar o aproveitamento e aprendizado de 
um colaborador).
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Apêndices

Apêndice A

APÊNDICES

Educação Superior
PUCPR e Católica de Santa Catarina Localização
APC Campus Curitiba Curitiba / PR
APC Campus São José dos Pinhais São José dos Pinhais / PR
APC Campus Londrina Londrina / PR
APC Campus Toledo Toledo / PR
APC Campus Maringá Maringá / PR
Católica Instituto Católico de Santa Catarina Joinville / SC
Católica Centro de Educação Profissional Católica de Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul / PR

Educação Profissional
TECPUC Localização
APC Centro de Educação Profissional Irmão Mário Cristóvão Curitiba / PR

Educação Básica
Rede Marista de Colégios Localização
ABEC Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo São Paulo / SP
ABEC Colégio Marista Nossa Senhora da Glória - São Paulo São Paulo / SP
ABEC Colégio Marista de Ribeirão Preto Ribeirão Preto / SP
ABEC Colégio Marista Santa Maria Curitiba / PR
ABEC Colégio Marista de Londrina Londrina / PR

(Continua)
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(Continua)

Solidariedade
Centros Educacionais Maristas Localização
ABEC Centro Educacional Marista Curitiba Curitiba / PR
ABEC Centro Educacional Marista Ir. Rui Ribeirão Preto / SP
ABEC Centro Educacional Marista Santa Mônica Ponta Grossa / PR
ABEC Centro Social Marista Lar Feliz Santos / SP
ABEC Escola Ecológica Marcelino Champagnat Almirante Tamandaré / PR
ABEC Centro Educacional Marista Ir. Acácio Londrina / PR
ABEC Centro Social Marista Ir. Lourenço São Paulo / SP
ABEC Centro Social Marista Itaquera São Paulo / SP
ABEC Centro Social Marista Caçador Caçador / SC
ABEC Centro Educacional Marista Champagnat Cascavel / PR
ABEC Centro Social Marista Robru São Paulo / SP
ABEC Centro Social Marista Pouso Redondo Pouso Redondo / SC
ABEC Centro Social Marista Ir. Justino São Paulo / SP
ABEC Centro Educacional Marista Ir. Walmir Criciúma / SC
ABEC Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne Florianópolis / SC
ABEC Centro de Educação Infantil Marista Enf. Anita Cordeiro Paiçandu / PR
APC Centro Educacional Marista Irmã Eunice Benato Curitiba / PR

Educação Básica
Rede Marista de Colégios Localização
ABEC Colégio Marista de Maringá Maringá / PR
ABEC Colégio Marista de Brasília - Ed. Inf. e Ens. Fund. - Maristinha Brasília / DF
ABEC Colégio Marista PIO XII Ponta Grossa / PR
ABEC Colégio Marista de Cascavel Cascavel / PR
ABEC Colégio Marista de Brasília - Ensino Médio (Maristão) Brasília / DF
ABEC Colégio Marista de Goiânia Goiânia / GO
ABEC Colégio Marista PIO XII de Brasília Brasília / DF
ABEC Colégio Marista Champagnat Ribeirão Preto / SP
ABEC Colégio Marista Anjo da Guarda Curitiba / PR
UCE Colégio Marista São Luís Jaraguá do Sul / SC
UCE Colégio Marista Paranaense Curitiba / PR
UCE Colégio Marista Frei Rogério Joaçaba / SC
UCE Colégio Marista São Francisco Chapecó / SC
UCE Colégio Marista de Criciúma Criciúma / SC

(Conclusão)
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Saúde
Hospitais Localização
APC Hospital Universitário Cajuru Curitiba / PR
APC Hospital Marcelino Champagnat Curitiba / PR

Editorial
APC PUCPRESS - Editora Champagnat Curitiba / PR
FTD FTD Educação  
FTD Matriz (1) São Paulo / SP
FTD Editorial (1) São Paulo / SP
FTD Parque Gráfico (1) Guarulhos / SP
FTD Filiais (15)
FTD Distribuidores (9)
FTD Casas de Atendimento ao Professor (13)

(Conclusão)
Solidariedade
Centros Educacionais Maristas Localização
APC Proação Guaraqueçaba (Centro Social Marista Ir. Panini) Guaraqueçaba / PR
APC Centro Social Marista Ir. Henri Fazenda Rio Grande / PR
APC Centro Social Marista Itapejara Itapejara d'Oeste / PR
APC Centro Social Marista Propulsão Curitiba / PR
APC Centro Social Marista Estação Casa Curitiba / PR
APC Centro Marista de Defesa da Infância Curitiba / PR
UCE Centro Social Marista Dourados Dourados / MS
UCE Centro Social Marista Ir. Egídio São José dos Pinhais / PR
UCE Centro Educacional Marista São José São José / SC
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Apêndice B
Educação Superior (PUCPR)¹

Todos os câmpus 2015
(1º Semestre)

2015
(2º Semestre)

Alunos² 25.748 23.714
Bolsas Qt5 R$6 Qt5 R$6

Bolsas ProUni³ 100% 5.740 39.057.431 5.123 36.735.269
Bolsas ProUni³ 50% 1.174 3.226.203 1.053 3.071.303
Subtotal 6.914 42.283.634 6.176 39.806.572
Bolsas IES4 100% 241 1.609.651 211 1.418.851
Bolsas IES4 50% 361 1.342.559 316 1.175.292
Subtotal 602 2.952.209 527 2.594.143
Total 7.516 45.235.843 6.703 42.400.716
Total de recursos aplicados no ano (R$)   87.636.559

1  Considera a Educação Superior ofertada na PUCPR (APC), de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 
1º e 2º semestre.

2  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestres, em cursos de graduação e tecnólogos.
3  Bolsas ProUni: concessão de bolsas por meio da adesão ao Programa Universidade Para Todos (ProUni).
4  Bolsas IES: concessão de bolsas a candidatos com o mesmo perfil dos bolsistas ProUni.
5  Quantidade de alunos bolsistas.
6  Recursos financeiros aplicados em gratuidade.

Educação Superior (PUCPR)¹

Todos os câmpus 2016
(1º Semestre)

2016
(2º Semestre)

Alunos² 24.474 22.774
Bolsas Qt5 R$6 Qt5 R$6

Bolsas ProUni³ 100% 5.265 42.308.921 4.927 40.281.836
Bolsas ProUni³ 50% 1.597 5.232.726 1.612 5.287.164
Subtotal 6.862 47.541.647 6.539 45.569.000
Bolsas IES4 100% 153 1.162.456 134 997.326
Bolsas IES4 50% 176 654.614 166 593.419
Subtotal 329 1.817.069 300 1.590.745
Total 7.191 49.358.716 6.839 47.159.744
Total de recursos aplicados no ano (R$)   96.518.461

1  Considera a Educação Superior ofertada na PUCPR (APC), de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 
1º e 2º semestre.

2  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestres, em cursos de graduação e tecnólogos.
3  Bolsas ProUni: concessão de bolsas por meio da adesão ao Programa Universidade Para Todos (ProUni).
4  Bolsas IES: concessão de bolsas a candidatos com o mesmo perfil dos bolsistas ProUni.
5  Quantidade de alunos bolsistas.
6  Recursos financeiros aplicados em gratuidade.
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Educação Superior (PUCPR)¹

Todos os câmpus 2017
(1º Semestre)

2017
(2º Semestre)

Alunos² 22.179 20.991
Bolsas Qt5 R$6 Qt5 R$6

Bolsas ProUni³ 100% 4.177 39.769.184 4.270 38.748.429
Bolsas ProUni³ 50% 1.692 5.898.510 1.713 6.083.999
Subtotal 5.869 45.694.695 5.983 44.832.428
Bolsas IES4 100% 80 616.511 80 592.566
Bolsas IES4 50% 75 245.996 63 210.349
Subtotal 155 862.507 143 802.915
Total 6.024 46.557.202 6.126 45.635.343
Total de recursos aplicados no ano (R$)   92.192.545

1  Considera a Educação Superior ofertada na PUCPR (APC), de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 
1º e 2º semestre.

2  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestres, em cursos de graduação e tecnólogos.
3  Bolsas ProUni: concessão de bolsas por meio da adesão ao Programa Universidade Para Todos (ProUni).
4  Bolsas IES: concessão de bolsas a candidatos com o mesmo perfil dos bolsistas ProUni.
5  Quantidade de alunos bolsistas.
6  Recursos financeiros aplicados em gratuidade.

Educação Superior (PUCPR)¹

Câmpus Curitiba 2017
(1º Semestre)

2017
(2º Semestre)

Alunos² 17.814 16.696
Bolsas Qt5 R$6 Qt5 R$6

Bolsas ProUni³ 100% 3.263 33.054.855 3.293 32.114.668
Bolsas ProUni³ 50% 1.378 5.078.119 1.401 5.223.690
Subtotal 4.641 38.132.974 4.694 37.338.358
Bolsas IES4 100% 46 391.894 47 372.138
Bolsas IES4 50% 26 124.128 18 86.753
Subtotal 72 516.022 65 458.891
Total 4.713 38.648.996 4.759 37.797.249
Total de recursos aplicados no ano (R$)   76.446.245

1  Considera a Educação Superior ofertada na PUCPR (APC), de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 
1º e 2º semestre.

2  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestres, em cursos de graduação e tecnólogos.
3  Bolsas ProUni: concessão de bolsas por meio da adesão ao Programa Universidade Para Todos (ProUni).
4  Bolsas IES: concessão de bolsas a candidatos com o mesmo perfil dos bolsistas ProUni.
5  Quantidade de alunos bolsistas.
6  Recursos financeiros aplicados em gratuidade.
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Educação Superior (PUCPR)¹

Câmpus Londrina 2017
(1º Semestre)

2017
(2º Semestre)

Alunos² 1.803 1.872
Bolsas Qt5 R$6 Qt5 R$6

Bolsas ProUni³ 100% 286 2.937.724 333 3.062.365
Bolsas ProUni³ 50% 90 204.351 89 208.397
Subtotal 376 3.142.076 422 3.270.762
Bolsas IES4 100% 8 52.564 8 57.628
Bolsas IES4 50% 11 26.447 11 28.738
Subtotal 19 79.011 19 86.366
Total 395 3.221.086 441 3.357.128
Total de recursos aplicados no ano (R$)   6.578.214

1  Considera a Educação Superior ofertada na PUCPR (APC), de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 
1º e 2º semestre.

2  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestres, em cursos de graduação e tecnólogos.
3  Bolsas ProUni: concessão de bolsas por meio da adesão ao Programa Universidade Para Todos (ProUni).
4  Bolsas IES: concessão de bolsas a candidatos com o mesmo perfil dos bolsistas ProUni.
5  Quantidade de alunos bolsistas.
6  Recursos financeiros aplicados em gratuidade.

Educação Superior (PUCPR)¹

Câmpus Maringá 2017
(1º Semestre)

2017
(2º Semestre)

Alunos² 937 890
Bolsas   Qt5 R$6 Qt5 R$6

Bolsas ProUni³ 100% 209 1.034.894 211 970.836
Bolsas ProUni³ 50% 54 138.444 57 127.893
Subtotal 263 1.173.339 268 1.098.729
Bolsas IES4 100% 7 40.799 7 38.038
Bolsas IES4 50% 7 15.773 6 14.346
Subtotal 14 56.572 13 52.384
Total 277 1.229.911 281 1.151.113
Total de recursos aplicados no ano (R$)   2.381.024

1  Considera a Educação Superior ofertada na PUCPR (APC), de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 
1º e 2º semestre.

2  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestres, em cursos de graduação e tecnólogos.
3  Bolsas ProUni: concessão de bolsas por meio da adesão ao Programa Universidade Para Todos (ProUni).
4  Bolsas IES: concessão de bolsas a candidatos com o mesmo perfil dos bolsistas ProUni.
5  Quantidade de alunos bolsistas.
6  Recursos financeiros aplicados em gratuidade.



230

Apêndices

Educação Superior (PUCPR)¹
Câmpus São  
José dos Pinhais

2017
(1º Semestre)

2017
(2º Semestre)

Alunos² 76 60
Bolsas Qt5 R$6 Qt5 R$6

Bolsas ProUni³ 100% 7 31.267 4 17.324
Bolsas ProUni³ 50% 1 1.078 1 2.156
Subtotal 8 32.346 5 19.481
Bolsas IES4 100% 0 0 0 0
Bolsas IES4 50% 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0
Total 8 32.346 5 19.481
Total de recursos aplicados no ano (R$)   51.826

1  Considera a Educação Superior ofertada na PUCPR (APC), de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 
1º e 2º semestre.

2  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestres, em cursos de graduação e tecnólogos.
3  Bolsas ProUni: concessão de bolsas por meio da adesão ao Programa Universidade Para Todos (ProUni).
4  Bolsas IES: concessão de bolsas a candidatos com o mesmo perfil dos bolsistas ProUni.
5  Quantidade de alunos bolsistas.
6  Recursos financeiros aplicados em gratuidade.

Educação Superior (PUCPR)¹

Toledo 2017
(1º Semestre)

2017
(2º Semestre)

Alunos² 1.549 1.473
Bolsas Qt5 R$6 Qt5 R$6

Bolsas ProUni³ 100% 412 2.737.444 429 2.583.237
Bolsas ProUni³ 50% 169 476.518 165 521.862
Subtotal 581 3.213.961 594 3.105.099
Bolsas IES4 100% 19 131.254 18 124.762
Bolsas IES4 50% 31 79.648 28 80.512
Subtotal 50 210.902 46 205.274
Total 631 3.424.863 640 3.310.373
Total de recursos aplicados no ano (R$)   6.735.236

1  Considera a Educação Superior ofertada na PUCPR (APC), de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 
1º e 2º semestre.

2  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestres, em cursos de graduação e tecnólogos.
3  Bolsas ProUni: concessão de bolsas por meio da adesão ao Programa Universidade Para Todos (ProUni).
4  Bolsas IES: concessão de bolsas a candidatos com o mesmo perfil dos bolsistas ProUni.
5  Quantidade de alunos bolsistas.
6  Recursos financeiros aplicados em gratuidade.
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Educação Superior (CATÓLICA SC)¹
Todos os 
câmpus

2016
(1º Semestre)

2016
(2º Semestre)

Alunos² 3.773 4.086
Bolsas3 Qt4 Qt4

Bolsas 192 169
Subtotal 192 169
Total 192 169

¹  Considera a Educação Superior ofertada na Católica de Santa 
Catarina, de acordo com regime didático semestral adotado, ou 
seja, 1º e 2º semestre.

²  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestre em cursos 
de graduação.

3  Bolsas - concessão de bolsas de até 50%
4  Quantidade de alunos bolsistas.

Educação Superior (CATÓLICA SC)¹
Todos os 
câmpus

2015
(1º Semestre)

2015
(2º Semestre)

Alunos² 4.435 4.172
Bolsas3 Qt4 Qt4

Bolsas 237 219
Subtotal 237 219
Total 237 219

¹  Considera a Educação Superior ofertada na Católica de Santa 
Catarina, de acordo com regime didático semestral adotado, ou 
seja, 1º e 2º semestre.

²  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestre em cursos 
de graduação.

3  Bolsas - concessão de bolsas de até 50%
4  Quantidade de alunos bolsistas.

Educação Superior (CATÓLICA SC)¹
Todos os 
câmpus

2017
(1º Semestre)

2017
(2º Semestre)

Alunos² 4.329 4.329
Bolsas3 Qt4 Qt4

Bolsas 412 318
Subtotal 412 318
Total 412 318

¹  Considera a Educação Superior ofertada na Católica de Santa 
Catarina, de acordo com regime didático semestral adotado, ou 
seja, 1º e 2º semestre.

²  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestre em cursos 
de graduação.

3  Bolsas - concessão de bolsas de até 50%
4  Quantidade de alunos bolsistas.
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Educação Profissional¹
2015

(1º Semestre)
2015

(2º Semestre)
2015

Alunos ² 3.308 2.758
Bolsas Qt2 Qt2 R$3

Bolsas integrais 100% 529 494 3.345.881
Bolsas parciais 50% 50 20 113.873
Total 579 514 3.459.754

¹  Considera a Educação Profissional Técnica de Nível Médio ofertada nas unidades do TECPUC, nas modalidades 
integrado, concomitante e subsequente de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 1º e 2º semestre.

²  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestre.    
2  Quantidade de alunos bolsistas.   
3  Recursos financeiros aplicados em gratuidade. 

Educação Profissional¹
2016

(1º Semestre)
2016

(2º Semestre)
2016

Alunos ² 2.196 2.196
Bolsas Qt2 Qt2 R$3

Bolsas integrais 100% 469 271 2.540.993
Bolsas parciais 50% 12 12 52.753
Total 481 283 2.593.746

¹  Considera a Educação Profissional Técnica de Nível Médio ofertada nas unidades do TECPUC, nas modalidades inte-
grado, concomitante e subsequente de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 1º e 2º semestre. 

²  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestre.    
²  Quantidade de alunos bolsistas.   
3  Recursos financeiros aplicados em gratuidade. 

Educação Profissional¹
2017

(1º Semestre)
2017

(2º Semestre)
2017

Alunos ² 1.526 1.515
Bolsas Qt2 Qt2 R$3

Bolsas integrais 100% 210 194 1.364.034
Bolsas parciais 50% 24 19 70.262
Total 234 213 1.434.296

¹  Considera a Educação Profissional Técnica de Nível Médio ofertada nas unidades do TECPUC, nas modalidades inte-
grado, concomitante e subsequente de acordo com regime didático semestral adotado, ou seja, 1º e 2º semestre. 

²  Considera os alunos matriculados no 1° e 2° semestre.    
²  Quantidade de alunos bolsistas.   
3  Recursos financeiros aplicados em gratuidade. 
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GRUPO MARISTA – Educação Básica/Solidariedade¹

2015 2016 2017

Alunos 5.095 4.926 4.618

Etapas Qt² R$³ Qt² R$³ Qt² R$³ 

Creche Integrais 100% 699 7.282.483 669 5.186.940 828 10.847.518
Pré-escola Integrais 100% 964 9.176.573 863 8.306.604 620 8.199.416
Ensino  
Fundamental

Integrais 100% 2.689 19.519.021 2.480 22.189.760 2.203 20.055.176

Ensino Médio
(Ensino Médio e 
Ensino Médio Técnico 
Concomitante)

Integrais 100% 743 5.548.671 914 7.245.450 967 8.327.840

Total 5.095 41.526.748 4.926 42.928.764 4.618 47.429.950
¹  Considera a Educação Básica ofertada nos Centros Educacionais e Sociais Maristas, bolsas integrais.
²  Quantidade de pessoas atendidas.
³  Recursos financeiros aplicados em gratuidade.

GRUPO MARISTA – Educação Básica¹

2015 2016 2017

Alunos 26.318 25.854 25.617

Etapas
Bolsas 

(%)
Alunos

(Qt)
Bolsas2

(Qt)
Bolsas3 

(R$)
Alunos

(Qt)
Bolsas2

(Qt) 
Bolsas3 

(R$)
Alunos

(Qt)
Bolsas2

(Qt) 
Bolsas3 

(R$)
Creche 100%

1.584
3 50.112

1.610
4 53.227

1.579
1 8.940

50% 18 63.733 10 65.451 15 75.550
Pré-escola 100%

2.709
8 85.058

2.715
5 76.572

2.669
4 69.798

50% 40 179.915 39 172.622 24 115.430
Ensino  
Fundamental

100%
16.763

163 2.089.020
16.795

165 2.163.136
16.920

134 1.994.098
50% 803 4.007.129 780 4.354.590 739 4.487.604

Ensino Médio (Ensino 
Médio e Ensino Médio 
Técnico Concomitante)

100%
5.262

217 3.285.382
4.734

244 4.144.942
4.449

247 4.751.393
50% 433 2.799.701 445 3.069.929 433 3.259.092

Total 26.318 1.685 12.560.050 25.854 1.692 14.100.469 25.617 1.597 14.761.905

¹ Considera a Educação Básica ofertada na Rede Marista de Colégios, bolsas integrais e parciais.
² Quantidade de alunos bolsistas. 
3 Recursos financeiros aplicados em gratuidade. 
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Assistência Social/Solidariedade¹

2015 2016 2017

Assistência Social Qt² R$³ Qt² R$³ Qt² R$³

Grupo Marista 3.370 19.519.943 3.210 19.808.074 3.106 17.163.205

Total 3.370 19.519.943 3.210 19.808.074 3.106 17.163.205

1 Considera a Assistência Social ofertada na Área de Solidariedade.
2 Quantidade de pessoas atendidas.
3 Recursos financeiros aplicados em gratuidade.

Saúde APC
2015 2016 2017

Saúde Qt % Qt %
Percentual correspondente ao total de internações hospitalares - paciente-dia

Diárias - SUS 58.972 68,59% 54.314 63,24% 54.344 62,66%

Diárias - C&P (Saúde Suplementar) 27.004 31,41% 31.569 36,76% 32.382 37,34%

Total pac.dia C&P e SUS 85.976 100% 85.883 100% 86.726 100%

APC Ambulatorial - Atendimento/Procedimentos

Atendimentos - SUS 384.724 71,21% 407.779 68,28% 426.999 64,29%

Atendimentos - C&P (Saúde Suplementar) 155.567 28,79% 189.478 31,72% 237.221 35,71%

Total Atendimento/Procedimentos 
Ambulatorial C&P e SUS¹

540.291 10% 597.257 10% 664.220 10%

Totalização do percentual de serviços prestados ao SUS
Competência Mês/Ano 2015 2016 2017
Percentual de paciente-dia 68,59% 63,24% 62,66%

APC
Atendimentos/procedimentos ambulatoriais 
(máximo de 10%)

10,00% 10,00% 10,00%

Percentual referente às ações prioritárias² 3,00% 3,00% 3,00%

Total de serviços prestados ao SUS 81,59% 76,24% 75,66%

¹  O atendimento/procedimento ambulatorial pode ser incorporado à prestação de serviços ao SUS no percentual máximo de 10%.
²  Ao percentual total da prestação de serviços para o SUS poderá ser adicionado o índice percentual de 1,5% (um e meio ponto percentual), para 

cada ação prioritária, a saber:

III - Atenção às urgências e emergências; e,
V - Hospitais de ensino.
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Apêndice C
Relatório Social 2015 – 2016  e 2017 - Grupo Marista

Indicadores sobre o corpo funcional 2015 2016 2017

N. total de empregados(as) ao final do período Quantidade 11.997 11.112 9.889
Educação Básica Quantidade 3.958 3.734 3.761
Educação Superior Quantidade 2.883 2.765 2.760
Saúde Quantidade 2.808 2.538 1.533
Assistência Social Quantidade 1.162 1.122 1.068
Serviços Terceiros Quantidade 0 0 0
Cultural Quantidade 0 0 0
Ambiental Quantidade 0 0 0
Veículos de Comunicação Quantidade 14 42 0
Atividades de Apoio Quantidade 1.172 911 767

Empregados por faixa etária (N. e %) Quantidade 11.997 11.112 9.889

Menores de 18 anos Quantidade 215 182 139
18 anos a 35 anos Quantidade 5.603 5.010 4.358
36 anos a 60 anos Quantidade 5.835 5.521 5.090
Acima de 60 anos Quantidade 344 399 302

N. de mulheres que trabalham na Instituição Quantidade 7.999 7.405 6.419

N. de homens que trabalham na Instituição Quantidade 3.998 3.707 3.470

N. de cargos de chefia ocupados por mulheres Quantidade 353 315 294

N. de cargos de chefia ocupados por homens Quantidade 274 253 261

Salário médio das mulheres Valor (reais) 2.498 2.774 2.718

Salário médio dos homens Valor (reais) 2.968 3.441 3.437

N. de negros(as) que trabalham na Instituição Quantidade 974 312 761

N. de brancos(as) que trabalham na Instituição Quantidade 11.023 10.800 9.128

Salário médio dos(as) negros(as) Valor (reais) 2.198 2.155 2.619

Salário médio dos(as) brancos(as) Valor (reais) 2.644 3.016 2.981

N. de pessoas com deficiência Quantidade 173 288 291

Salário médio de pessoas com deficiência Valor (reais) 1.982 1.960 2.017

N. de estagiários(as) Quantidade 430 384 412

N. de jovens aprendizes Quantidade 249 209 175
Tempo médio de permanência do  
profissional na Instituição

Anos 5 6 7

N. de licenças Quantidade 605 270 324

N. de afastados Quantidade 470 371 135

N. de acidentes de trabalho Quantidade 25 13 8
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Relatório Social 2015 – 2016  e 2017 - Grupo Marista

Qualificação do corpo funcional 2015 2016 2017
N. total de docentes Quantidade 3.956 3.727 3.605

N. de doutores(as) Quantidade 593 627 641

N. de mestres(as) Quantidade 748 749 720

N. de especialistas Quantidade 639 540 529

N. de graduados(as) Quantidade 1.820 1.779 1.708

N. de graduandos(as) Quantidade 141 28 5

N. de docentes não graduados(as) Quantidade 15 4 2

N. total de educadores(as) sociais Quantidade 194 200 168

N. de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) Quantidade 11 16 17

N. de graduados(as) Quantidade 143 138 112

N. de graduandos(as) Quantidade 31 30 22

N. de pessoas com Ensino Médio Quantidade 9 16 17

N. de pessoas com Ensino Fundamental Quantidade 0 0 0

N. de pessoas com Ensino Fundamental incompleto Quantidade 0 0 0

N. total de funcionários(as) no corpo técnico  
e administrativo

Quantidade 7.847 7.185 6.117

N. de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) Quantidade 633 555 615

N. de graduados(as) Quantidade 1.922 1.861 1.689

N. de graduandos(as) Quantidade 920 749 711

N. de pessoas com Ensino Médio Quantidade 3.035 3.123 2.382

N. de pessoas com Ensino Fundamental Quantidade 1.208 565 409

N. de pessoas com Ensino Fundamentalincompleto Quantidade 120 330 307

N. de pessoas não alfabetizadas Quantidade 9 2 4
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Para dúvidas e sugestões, entre em contato  
com a Gerência de Gratuidade

gerencia.gratuidade@grupomarista.org.br

relatorio.social@grupomarista.org.br




