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Ao longo de 2020 aprendemos a olhar o mundo através de 

uma nova dimensão, da tela das janelas de computadores, 

celulares e tablets. Vivemos um ano diferente, com 

expectativas e frustações, um ano de mudanças de rumo e 

um momento de encontrar formas de viver e trabalhar no 

cenário da pandemia. O ano de 2020 também nos mostrou 

que manter e promover cuidados com a saúde, é o que mais 

importa, e que se resguardar é se cuidar e cuidar dos outros.

E foi com este olhar que a Fundação Irmão José Otão, 

conduziu as suas atividades no ano de 2020. Com o desafio 

de minimizar os impactos impostos pela pandemia do 

COVID-19, que para muitos refletiu em escassez de recursos 

financeiros, menor oferta de oportunidades de trabalho, 

afetando a vida de muitas pessoas e de suas famílias. 

Movidos pelo sentimento de cuidado e zelo em desenvolver 

as pessoas, organizamos a Campanha “Somos Iguais e 

Estamos Juntos!” para arrecadação e doação de recursos 

financeiros para dispor de cestas básicas e material de 

higiene. Criamos o Grupo de apoio à recolocação de 

mulheres no mercado de trabalho, bem como, readaptamos 

todos os nossos serviços e entregas a comunidade que 

estamos inseridos.

Tudo isso apenas foi possível com o comprometimento, 

colaboração humana e profissional dos colaboradores, da 

Diretoria e Conselho Deliberativa de pensar em grandes 

oportunidades para este momento em que tantas janelas se 

fecharam. Buscamos sempre ter o pensamento de olhar pela 

nova janela com o olhar de oportunidades, de fazer o bem, 

de promover por menor que seja a esperança por tempos 

melhores, e de saber aproveitar esta oportunidade de olhar 

o novo.

Que 2021 seja um ano de muitas realizações e motivações. 

Convido a todos e todas para prestigiarem o Relatório de 

Atividades 2020, que é apenas uma semente do nosso 

trabalho, e que seguirá se ramificando e florescendo. Que 

sejamos sempre iluminados em nossas ações e escolhas por 

Marcelino Champagnat, que sempre soube com sabedoria 

conduzir nas diversidades da vida.

TEMPO DE ABRIR 
A NOVA JANELA 

Ir. Sandro Bobrzyk
Presidente
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INSTITUCIONAL
A Fundação Irmão José Otão – Fijo é uma entidade sem 
fins lucrativos, instituída em 1981 pela União 
Sulbrasileira de Educação e Ensino - USBEE, a partir de 
uma iniciativa do Conselho Universitário da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. 

Sua atuação é voltada para o desenvolvimento de 
projetos e serviços nas áreas educacional e social, além 
de apoiar à Universidade nas ações que visam 
oportunizar o crescimento profissional e pessoal dos seus 
alunos e diplomados. 

A estrutura organizacional da Instituição está composta 
de três órgãos administrativos assim divididos: Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Além 
disso, a Fijo conta com assessoria jurídica, assessoria de 
comunicação, administrativo, financeiro e secretaria. 



CONSELHO 
DELIBERATIVO

VICE
PRESIDÊNCIA

CONSELHO
FISCAL

PRESIDÊNCIA

SECRETARIA
EXECUTIVA

APOIO E
SECRETARIA

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA
JURÍDICA

SETOR DE
CURSOS

PUCRS
CARREIRAS

ESCRITÓRIO
DE PROJETOS

ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
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Promover o desenvolvimento 
social por meio do conhecimento, 

conectando pessoas e 
organizações, para a construção 

de uma sociedade mais justa 
e solidária.

MISSÃO

Buscamos trabalhar com vitalidade e dedicação de quem serve porque ama e se identifica com os princípios, com as causas e com a identidade 
institucional. Compreendemos o trabalho na perspectiva do serviço e como meio de contribuir para a concretização e perpetuidade da missão.

AMOR AO TRABALHO

Somos empreendedores, agimos com coragem e responsabilidade, atentos ao contexto no qual estamos inseridos e discernimos com ousadia as 
decisões que tomamos em prol da nossa missão. Exploramos possibilidades que a realidade nos apresenta, com inovação, para contribuir na 
promoção da vida.

AUDÁCIA

A espiritualidade marista é mariana e apostólica. Ela é a força propulsora que dá sentido e harmonia às nossas vidas, ilumina a nossa 
compreensão do mundo e orienta o nosso relacionamento com Deus, conosco, com as pessoas e com a natureza. Procuramos viver de acordo 
com o Evangelho, no seguimento a Jesus, tendo Maria e Champagnat como inspiradores do nosso jeito de ser e agir.

ESPIRITUALIDADE

Adotamos um estilo de vida simples em nível pessoal e institucional. Procuramos ser autênticos e humildes, reconhecendo nossas 
potencialidades e limitações. Tratamos a todos com respeito, suscitando o que há de melhor em seus corações.

SIMPLICIDADE

Vivenciamos o espírito de família, proporcionando um ambiente de aconchego e proximidade. Acolhemos a pluralidade e a diversidade, 
aceitando-nos diferentes e complementares e colocando os interesses comuns acima dos pessoais.

ESPÍRITO DE FAMÍLIA

Somos comprometidos e perseverantes na busca do bem comum, na promoção e defesa dos direitos. Atuamos, preferencialmente, a serviço 
dos pobres e excluídos que vivem em situações de fronteira, criando laços de responsabilidade recíproca e equânime na construção da paz e da 
justiça sendo sinal de esperança no mundo.

SOLIDARIEDADE

Somos presença significativa, acolhedora, atenta e disponível na relação com as pessoas nos diversos espaços. Educamos pelo exemplo, pela 
abertura, reciprocidade, compromisso, cultivando uma relação de confiança, respeito e cuidado.

PRESENÇA

AMOR AO TRABALHO

NOSSOS VALORES

VISÃO
Ser reconhecida pela 

prestação de serviços, que 
oportunizam o 

desenvolvimento da 
sociedade, com excelência, 

inovação 
e sustentabilidade.
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20 Funcionários
06 Estagiários 04 Homens22 Mulheres

85%
Menos de 5 anos

07%
Acima de 15 anos

08%
De 6 a 14 anos

Tempo de serviço Tempo de serviçoTempo de serviço

Ensino Médio 03

Superior em Andamento 07

Pós-Graduação/MBA 10

Mestrado 02

Ensino Fundamental 01

Superior 13

Qualificação

16%
36 a 60 anos

Faixa etária

84%
18 a 40 anos

Faixa etária
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Doe amor. Doe esperança. 
Doe para a aquisição de 
cestas básicas e materiais de higiene.

Campanha

SOMOS IGUAIS
E ESTAMOS JUNTOS!

Valor arrecadado

R$ 14.951,06

Instituições beneficiadas:

136
apoiadores

Centro Social
Padre Pedro Leonardi
Restinga/POA

Paróquia Nossa
Senhora da Boa Viagem
Ilha da Pintada/POA

Centro Social 
Aparecida das Águas
Ilha dos Marinheiros/POA



COMPROMISSO SOCIAL
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Grupo de apoio à recolocação:

MULHERES
E O MERCADO
DE TRABALHO

1ª EDIÇÃO

125
MULHERES
INSCRITAS

10 PARTICIPANTES

2ª EDIÇÃO

137
MULHERES
INSCRITAS

10 PARTICIPANTES

A carreira profissional é prioridade para 
muitas mulheres, que representam a maior 

parte da população brasileira. Pensando em 
contribuir com essas mulheres, em 2020, 

realizamos dois grupos de preparação para o 
mercado de trabalho. O objetivo do grupo foi 

auxiliar as mulheres que estão em busca de 
uma oportunidade. Os critérios de 

participação foram: ser mulher; estar 
desempregada; ter renda de até 3 salários 

mínimos e estar buscando uma oportunidade.
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Reunião do Conselho Deliberativo

ELEIÇÃO DE NOVOS 
CONSELHEIROS PARA O TRIÊNIO
Com atuação voltada para o desenvolvimento de projetos e serviços nas áreas 

educacional e social por meio do conhecimento, a Fijo realizou no dia 16/12/2020 

a Reunião do Conselho Deliberativo. Na reunião de encerramento do ano, 

cumpriu-se a eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o 

próximo triênio, bem como a eleição dos membros da Diretoria Executiva.

Nosso Presidente, Ir. Sandro Andre Bobrzyk, destacou o trabalho social realizado 

pela Fundação e o cuidado e zelo em desenvolver as pessoas. Para ele, “vivemos 

um ano diferente, com expectativas e frustações, um ano de mudanças de rumo e 

um momento de encontrar formas de viver e trabalhar no cenário da pandemia. A 

equipe da Fijo esteve comprometida em alcançar as metas, evoluir projetos e se 

redefinir como Fundação”, destacou.

Na oportunidade também foi realizada a deliberação sobre o orçamento para 

2021 e o Programa de Trabalho da Diretoria Executiva apresentado pela nossa 

vice-presidente da Fundação, Raquel Bernardon.
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Confira como ficou a composição do Conselho Deliberativo da Fijo: 

NOVOS CONSELHEIROS  
Kelly Matos 
Simone Engler Hahn
Andrea Gonçalves Bandeira
Simone Regina Diefenthaeler Leite
Ionara Rech
Maurien Randon

CONSELHO FISCAL
Déo Luis da Silva
João Pedro Batista Ferrari Scotti 
Ivo Moraes Cadaval Junior  

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Luiz Carlos Pilotto
Milton Fernando da Silva de Oliveira 
Osmar Tomaz de Souza
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PUCRS CARREIRAS
O desenvolvimento social e profissional de muitas 
pessoas passa pelos serviços que a Fijo oferece. 
Principalmente por meio do PUCRS Carreiras, setor 
importante que auxilia os alunos, diplomados e 
comunidade em geral em assuntos relacionados ao 
planejamento de carreira, oportunidades de trabalho 
(estágios e efetivos), programas de mentoria, palestras e 
eventos de aproximação com empresas.
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4965
empresas

conveniadas

2441
vagas abertas

no site do PUCRS 
Carreiras

146
entrevistas e 

dinâmicas 
realizadas

6580
estágios 

realizados por 
alunos PUCRS

Em 2020 a consultoria de carreira realizou 2.584 atendimentos
e fechamos o ano com 597 alunos estagiando nas empresas parceiras da Fijo.

63 oficinas
realizadas

742 participantes 
nas oficinas realizadas

07 duplas formadas na Mentoria
111 conexões formadas para exploração do mercado de trabalho

A exploração do mercado de trabalho é um processo que teve início em 2019, em que o aluno entra em contato 
com um mentor por até uma hora para conhecer sobre o mercado de trabalho na área de atuação do mentor. 
Nós avaliamos a disponibilidade do Mentor e encaminhamos os dados para o assessorado que fica responsável 
por realizar o contato - por isso consideramos conexões disponibilizadas. 

03
programas
de estágio
realizados

411
convênios
em 2020

448
renovações contratos 
no PUCRS Carreiras

em 2020
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O mundo foi se adaptando a uma nova forma de trabalho por conta da pandemia, e o 
PUCRS Carreiras também. Com a nossa equipe em home office, no mês de julho 
implantamos um novo sistema para atendimento via WhatsApp, com ele conseguimos dar 
muito mais agilidade nos atendimentos com questões relacionadas a estágios obrigatórios 
ou estágios não obrigatórios, acesso ao nosso portal, vagas de estágio, serviços oferecidos 
ou qualquer outra dúvida.

486 
atendimentos através 

do WhatsApp 
automatizado

1.625 
atendimentos 

através do 
WhatsApp

2.111
total de 

atendimentos 
através pelo 
WhatsApp

PARTICIPAÇÃO EM AULAS
A convite dos professores de diversas unidades 
acadêmicas os consultores do PUCRS Carreiras, 
apresentaram o serviço realizado aos alunos, bem 
como, abordaram, de forma geral, vários aspectos 
importantes como currículo, marketing pessoal, 
networking, exploração do mercado de trabalho; 
além disso, estimulam cada aluno a pensar e a 
planejar a própria carreira.

09 PARTICIPAÇÕES

CURSOS: Administração, Psicologia, 
Odontologia, Fisioterapia, Famecos, 
Biomedicina, Nutrição, IDEAR 
(Laboratório Empreendedor) e Quest 
da Pastoral.



15

Relatório de Atividades 2020 | Fijo

LIVES NO INSTAGRAM

- Carreira Empreendedora

- Carreira como Processo de 
  transformação e desenvolvimento

- Nômades Digitais

- Felicidade no Trabalho

- Faça seu Pitch

- Carreira Feminina

- Afroempreendedorismo

- Família e a Carreira Acadêmica

3.082 VISUALIZAÇÕES

EMPRESAS CONFIRMADAS

SPOILER DE TALENTOS

Diante da pandemia o PUCRS Carreiras percebeu a importância de inovar e conectar os nossos 
alunos com as empresas, promovendo a empregabilidade e sendo um agente transformador no 
mercado de trabalho. Com esse objetivo, criou o Spoiler de Talentos, um programa que foi 
pensado para o aluno PUCRS que está buscando uma oportunidade para se inserir no mercado. 
No formato pitch e usando toda sua criatividade, os alunos produziram um vídeo sobre seus 
diferenciais e suas narrativas, evidenciando suas conquistas e motivações, que vai muito além do 
que um currículo pode apresentar. Para auxiliar os alunos, os consultores ministraram oficinas de 
orientações que abordam a preparação para processo seletivo (autoconhecimento e exploração 
das empresas) e a preparação e roteiro para vídeo-currículo (dicas para produzir o vídeo). 
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Com a pandemia do Covid-19, o mundo do trabalho se transformou e a Feira de Carreiras também. 
Neste ano adaptamos do presencial para o formato online, permanecendo com a sua essência em 
ser o elo entre os alunos e as empresas proporcionando o networking, palestras, rodas de conversa 
e geração de negócios. 

A FEIRA DE CARREIRAS 2020 trouxe em sua 8ª edição uma nova proposta: conectar as pessoas ao 
mercado de trabalho. Para isso, conectamos no dia 20 de outubro a cinco palestras nas áreas de 
comunicação, saúde, humanidades, negócios e tecnologia e no dia 21, 22 e 23 de outubro mais 19 
palestras entre as empresas e os participantes promovendo o contato direto entre eles. 

CONECTANDO
FEIRA DE CARREIRAS 2020 ONLINE

20 A 23/OUTUBRO/2020
PALESTRAS E SALA DAS EMPRESAS

O
ONLINE

PALESTRAS E SALA DAS EMPRESAS

2.469
INSCRITOS

1.246
PRESENTES

24
PALESTRAS

48
PALESTRANTES

05
MEDIADORES

19
EMPRESAS
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EMPRESAS PARTICIPANTES

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

20/OUTUBRO/2020

Crise ou oportunidade: como a pandemia acelerou a transformação digital na educação
PALESTRANTE: Marcus Salusse
MEDIADOR: Rafael Pricladinick

O impacto da transformação digital e inovação no mercado
PALESTRANTE: Solange Sobral
MEDIADORA: Profª. Drª. Karen Sica

Telemedicina no Brasil: quais tendências desse mercado que promete mudar a vida 
dos profissionais da saúde e dos pacientes.
PALESTRANTE: Drº. Felipe Cezar Cabral
MEDIADOR: Profº. Drº. Leonardo Araujo Pinto

O novo normal e os negócios: como serão os modelos de negócios no novo normal 
para o mercado brasileiro?
PALESTRANTE: Alison Paese (canal Foras de Série)
MEDIADOR: Profº. Luís Humberto Villwock

Inteligência artificial e o mercado de trabalho: qual é o impacto nas empresas e nos empregos?
PALESTRANTE: Francis Ricalde
MEDIADOR: Profº. Drº. Rodrigo Coelho Barros
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Quando o assunto é recursos humanos, 
é sempre importante buscar o 
aperfeiçoamento das práticas nessa 
área para ter melhores resultados na 
empresa. O evento Práticas na área de 

PRÁTICAS NA ÁREA
DE CARREIRA E 
RECURSOS HUMANOS

TOTAL DE 26 PARTICIPANTES

carreira e recursos humanos, foi pensando com o intuito de compartilhar conteúdo e 
experiências sobre a prática do profissional que atua com carreira e na área de 
recursos humanos.

O evento de encerramento do ano teve 
um formato diferente dos outros anos, 
o online, mas o intuito seguiu o mesmo: 
ser um momento de partilha com 
nossos parceiros. Esse ano, contamos 
com a presença do Luciano Marques de 

Jesus, filósofo, professor e palestrante com experiência na área de Filosofia. Sua fala foi 
voltada para o aprimoramento das relações humanas e a busca pelo propósito, com 
reflexões sobre o sentido da vida a partir de Viktor Frankl.

FINAL DE ANO 
COM AS EMPRESAS

TEMA: APRIMORAMENTOS DAS RELAÇÕES HUMANAS E A BUSCA DE PROPÓSITO 

24 PARTICIPANTES
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Gerenciamento de Áreas Contaminadas - ABNT

O Empresa no Campus é um serviço que oferecemos para empresas que têm 
interesse em trazer conteúdos de sua área aos alunos da PUCRS. No ano de 2020 
realizamos o primeiro evento com uma empresa convidada, a Gerdau. As 
colaboradoras Anelise, Carolina e Layra, que fazem parte do grupo de Diversidade da 
Gerdau em Sapucaia do Sul, conversaram com os alunos sobre Diversidade dentro e 
fora da empresa.

EMPRESA NO CAMPUS

TEMA: DIVERSIDADE - ESTRUTURA DA ÁREA E CASE

36 PARTICIPANTES
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COMUNICAÇÃO
A Assessoria de Comunicação da Fijo é o setor 
responsável por atender as diversas demandas de 
comunicação e relacionamento da Fundação e PUCRS 
Carreiras. Sua atuação está baseada nas atividades de 
assessoria de imprensa, design gráfico, planejamento de 
comunicação, produção de eventos, comunicação 
interna, gerenciamento de redes sociais e mensuração de 
dados, entre outras atividades. Para algumas ações 
estratégicas, a área trabalha em conjunto com a 
Assessoria de Comunicação e Marketing da PUCRS.
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O Clipping de notícias é o processo 
contínuo de monitoramento, análise e 
arquivamento de publicações 
realizadas na mídia sobre o serviço. A 
clipagem assume um papel 
estratégico para garantir um olhar 
completo sobre a imagem da Fijo e 
PUCRS Carreiras que está circulando 
nos diversos veículos de comunicação. 

MÍDIA EXTERNA

59 MATÉRIAS VINCULADAS 

FACEBOOK 

16.275
SEGUIDORES 

INSTAGRAM 

3.836
SEGUIDORES 

LINKEDIN 

24.479
SEGUIDORES 

REDES SOCIAIS

90 POSTAGENS

3.305 CURTIDAS

37
TEXTOS PUBLICADOS 

PUBLICAÇÕES

08 LIVES REALIZADAS

2.666 VISUALIZAÇÕES NO IGTV

411 VISUALIZAÇÕES NO YOUTUBE  

LIVES

09 VÍDEOS

2.210 VISUALIZAÇÕES 

CARREIRAS EM 1 MIN

02 PODCASTS PRODUZIDOS

138 VISUALIZAÇÕES NO SPOTIFY  

PODCASTS
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CENTRO MARISTA
DE PROMOÇÃO 
DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE
O Centro Marista de Promoção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente é voltado ao desenvolvimento e apoio à 
pesquisa, à capacitação de profissionais que atuam nos 
empreendimentos Maristas e à comunidade em geral, 
buscando assegurar ambientes sadios para o 
desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. 
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No dia 18 de maio, completaram-se 20 
anos de mobilização contra a violência 
sexual infantojuvenil, atentos a este 
compromisso, a Assessoria de Proteção 
lançou a campanha Diálogo para o 
enfrentamento à violência sexual 
infanto-juvenil e a cartilha com 
perguntas e respostas sobre a temática.

CAMPANHA INSTITUCIONAL
DE ENFRENTAMENTO
À VIOLÊNCIA SEXUAL

A formação virtual aconteceu no dia 20 de novembro, focalizada nos temas sobre a 
importância do cuidado e atenção na infância, os impactos das violações de direito na saúde 
mental da criança e do adolescente, posicionamentos legais, da Igreja e Institucionais sobre 
o tema da violência sexual infanto-juvenil. A formação contou com as falas do médico 
psiquiatra Dr. Lucas Spanerberg, a advogada Jacqueline Camillo e do Irmão Sandro Bobzryk, 
participaram mais 100 Irmãos Maristas.

FORMAÇÃO DE IRMÃOS MARISTAS

A Assessoria de Proteção à Criança e ao Adolescente da 
Rede Marista promoveu a live: Educação dos filhos, home 
office e convívio em tempos de quarentena, no dia 19/5. A 
live contou com 223 expectadores, e o vídeo que ficou salvo 
no Youtube tem, até o momento, 69 visualizações.

LIVE: EDUCAÇÃO DOS FILHOS, 
HOME OFFICE E CONVÍVIO: 
IMPACTOS DA QUARENTENA



CONSELHO DELIBERATIVO - FIJO

O Conselho Deliberativo é o órgão administrativo da Fundação e tem como principal 
atribuição tomar as decisões necessárias para que a finalidade social definida para a 
entidade seja devidamente cumprida. Ele é responsável também por eleger a 
Diretoria Executiva, deliberar o seu programa de trabalho e aprovar o balanço e as 
contas da Fundação.

O Conselho Deliberativo da Fundação Irmão José Otão tem em sua composição 40 
(quarenta) membros, dos quais 20 (vinte) são escolhidos dentro do quadro de 
colaboradores da PUCRS e da USBEE e 20 (vinte) são escolhidos dentre pessoas 
físicas ou jurídicas que revelam afinidade com os nobres objetivos da Fundação.

CONSELHEIROS
Profª. Andrea Gonçalves Bandeira
Profª. Drª. Betina Blochtein
Profª. Drª. Carla Denise Bonan
Carlos Guilherme Mate
Prof. Dr. Carlos Nelson dos Reis
Clodis Xavier da Silva
Dario Anschau
Eduardo Meira Peres
Prof. Francisco Arseli Kern
Profª. Drª. Ionara Rech
Prof. Dr. Jaderson Costa da Costa
João Carlos Nedel
Joel Ramos Corte
Prof. Dr. Jorge Luis Nicolas Audy
Prof. Jorge Santos Franz
José Fernando Vedana
Julio Cesar Ferst
Kelly Matos
Ir. Lauro Hochscheidt
Lidiane Ramirez de Amorim
Prof. Dr. Luciano Castro
Prof. Dr. Luis Humberto de Mello Villwock
Ir. Manuir José Mentges
Ir. Marcelo Bonhemberger
Prof. Dr. Marcelo Machado Bertoluci
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Prof. Dr. Marcos Alexandre Másera
Maria de Fatima Zachia Paludo
Maria do Carmo Hernandorena
Profª. Drª. Maria Regina Fay de 
Azambuja
Marta Dieterich Voelcker
Maurien Randon
Ir. Miguel Antonio Orlandi
Ir. Odilmar Jose Civa Fachi
Prof. Dr. Rafael Prikladnicki
Prof. Dr. Ricardo Melo Bastos
Samuel da Silveira
Simone Engler Hahn
Simone Regina Diefenthaeler Leite
Solimar dos Santos Amaro
Tulio Milman 

CONSELHO FISCAL
Déo Luis da Silva 
João Pedro Batista Ferrari Scotti
Ivo Moraes Cadaval Junior 

SUPLENTES CONSELHO FISCAL
Luiz Carlos Pilotto
Milton Fernando da Silva de Oliveira
Osmar Tomaz de Souza
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