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POR UM NOVO AMANHECER...

Estamos vivendo tempos diferentes. Alguns poderiam denominar de tempos 
difíceis, nebulosos e cheios de encruzilhadas. Na verdade, surgiram novas 
possibilidades e novos desafios.  Apesar disso, temos certeza que são tempos 
que não autorizam ninguém a parar de sonhar, porque já percorremos uma 
jornada, já abrimos portas e visualizamos novas formas de significar a missão 
da Fundação Irmão José Otão - Fijo.   

Sob a tutela deste propósito, 2019 foi um ano importante e de muitas 
conquistas, graças ao esforço e a dedicação da diretoria, dos colaboradores e 
do Conselho Deliberativo. Por isso, agradeço de coração a todos e todas pelo 
profissionalismo, pelo espírito de família e de pertencimento. Implantamos 
novos projetos, potencializamos as ações em andamento e zelamos pela 
sustentabilidade. 

O ano em curso não será menos desafiador. Vamos percorrer uma jornada 
árdua, pelas razões que todos nós conhecemos. Serão ventos que poderão 
balançar o barco, mas jamais iremos perder o entusiasmo e a garra de lutar por 
uma causa tão nobre que é o desenvolvimento de pessoas, pauta capaz de 
significar a vida e a história de homens e mulheres. Vamos continuar fazendo 
de tudo para que cada amanhecer na vida das pessoas tenha um brilho 
especial. 

Um forte abraço e mais uma vez, obrigado a todos e todas. 

| PALAVRA DO PRESIDENTE



MISSÃO
Promover o desenvolvimento 

social, por meio do 
conhecimento, conectando 

pessoas e organizações, para 
a construção de uma 

sociedade mais justa e 
solidária.

VISÃO
Ser reconhecida pela 
prestação de serviços 

que oportunizem o 
desenvolvimento da 

sociedade, com 
excelência, inovação 
e sustentabilidade.

- Amor ao trabalho;
- Audácia;

- Espiritualidade;
- Simplicidade;

- Presença;
- Espírito de Família;

- Solidariedade.

VALORES



73%
18 a 35 anos

FAIXA ETÁRIA

27%
36 a 60 anos

20 funcionários
06 estagiários

21 mulheres
05 homens

84,6%
Menos de 

5 anos

3,8%
Acima de 

15 anos

11,5%
6 a 14 anos

TEMPO
DE SERVIÇO

| NOSSA EQUIPE



| CURSOS REALIZADOS EM 2019

- Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017;

- Acústica - Avaliação do ruído ambiental em áreas habitadas de acordo com a ABNT NBR 10151:2000;

- Auditoria interna da qualidade em laboratórios (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017);

- Preparatório para Avaliação IFR;

- Incerteza de Medição - módulo básico.

331
análises

realizadas

240
análises 

aprovados

802
consultas 

SPC

888
Total de alunos 

utilizando crédito 
(Proed e Marista)

| ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO



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.

Em 2019 a consultoria de carreira realizou  3.478 atendimentos
e fechamos o ano com 792 alunos estagiando nas empresas parceiras da Fijo.

| DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL



451
empresas

conveniadas

4293
vagas abertas

no site do PUCRS 
Carreiras

453
entrevistas e 

dinâmicas 
realizadas

11 duplas formadas na Mentoria
17 conexões formadas para exploração do mercado de trabalho
07 mentores formados

Estágios Obrigatórios
Início dos estágios obrigatórios pelo PUCRS Carreiras: 01/08/2019
Cursos: Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Gastronomia e Jornalismo.
186 propostas de alunos matriculados em disciplinas de estágio obrigatório.

A exploração do mercado de trabalho é um processo que teve início de 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. 

8242 estágios 
realizados por 
alunos PUCRS

17 estágios de 
pós-graduação



TALENTOS EM AÇÃO

Atividade desenvolvida para que os candidatos demonstrassem os seus diferenciais para empresa parceiras. 

107 candidatos
pré selecionados

228 candidatos
participantes

23 empresas
participantes

20 seleções
realizadas

| AÇÕES E EVENTOS



EMPRESAS PARTICIPANTES

| AÇÕES E EVENTOS



EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PUCRS CARREIRAS

Realizado no dia dia 11 de março de 2019. Unificamos três setores já existentes na Universidade para 
oferecer serviços qualificados para os nossos públicos relacionados à Carreira e gestão de Talentos, 
tendo como propósito fortalecer o elo entre a Universidade e o mundo do trabalho. 

| AÇÕES E EVENTOS



PALESTRAS NAS EMPRESAS

A aproximação e o relacionamento com empresas oportunizam diversas chances para o 
desenvolvimento profissional. A Fijo, através do PUCRS Carreiras assessora essas organizações em 
abertura de vagas, processos seletivos, gerenciamento de contratos, palestras, programa de mentoria e 
eventos na Universidade.

Palestra na CEEE Palestra na Melnick Even

| AÇÕES E EVENTOS



Oficina sobre 
Planejamento de Carreira 

ministrada na Semana 
Acadêmica da Escola de 

Negócios da PUCRS 
realizada em 25 e 26/09.

Nossa consultora Gabriela 
Techio falando  sobre a 
inserção da mulher no 

mercado de trabalho no 
evento Atuação, liderança e 
empoderamento promovido 
pelas Gurias da Politécnica.

Atividade interna realizada 
no dia 11/10 para a construção 

da Feira de Carreiras 2020 
com parceira da Pulsar.

| AÇÕES E EVENTOS



FINAL DE ANO COM AS EMPRESAS

Evento de encerramento do ano realizado em 06/12 pelo PUCRS Carreiras junto com as empresas 
parceiras no Living 3600 do prédio 15 da Universidade.

| AÇÕES E EVENTOS



LABGIM

O Laboratório de Pesquisas da Comunicação nas Infâncias - é um laboratório de pesquisa científica que tem 
como objetivo geral promover saberes que estejam coordenados com propostas efetivas de impacto social.  
O LabGim é fomentado pelo Centro Marista de Promoção dos Direitos e do Adolescente e sediado pela 
Fundação Irmão José Otão e atua com crianças que participam das Escolas e Unidades Sociais da Rede 
Marista, bem como com crianças que fazem parte de outras instituições apoiadas pela Rede.

AÇÃO ILHA DOS MARINHEIROS

28/05 - Incursão dos pesquisadores no ambiente escolar das crianças

12/09 - Duas turmas de crianças (5-6 anos) em atividade no espaço físico do LabGim

19/09 - Duas turmas de crianças (7-8 anos) em atividade no espaço físico do LabGim

28/09 - Contato com crianças (0-14 anos) no ambiente escolar das crianças

| AÇÕES E EVENTOS



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. 

AÇÕES EM 2019
10/04 – 1ª Certificação de Irmãos Maristas em Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente;

31/05 – 1ª Conferência Marista sobre Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil;

11/07 – Reunião com a Promotora de Justiça de Viamão, Dra. Roberta Morillos, para planejamento da Oficina 
para Homens Agressores, em parceria com a Fijo;

12/07 – 1º Encontro de Gestantes;

07/11 – 2ª Edição do Encontro de Gestantes

| AÇÕES E EVENTOS



LABINPI

O LABINPI tem entre os seus objetivos analisar as características sociodemográficas, clínicas e condições 
de vida das crianças nascidas ou diagnosticadas com deficiência(s), de zero a três anos, visando subsidiar 
a elaboração de um Programa de Intervenção Precoce, de natureza transdisciplinar, em parceria entre 
Universidade e Hospital.

AÇÕES EM 2019
10.10 -  1º Encontro do Ciclo de Debates sobre Infância e Inclusão – Tema do encontro: Ambientes inclusivos na 
Educação Infantil: relato de experiências em escolas europeias.

24.10 - 2º Encontro do Ciclo de Debates sobre Infância e Inclusão – Tema do encontro: Acompanhamento e 
Intervenção com bebês com indicadores de risco para o desenvolvimento.

06.11 - 3º Encontro do Ciclo de Debates sobre Infância e Inclusão – Tema do encontro: Modelo de Intervenção 
Precoce Centrado na Família.

20.11 - 4º Encontro do Ciclo de Debates sobre Infância e Inclusão – Tema do encontro: EA na Escola: Relato de 
experiência de inclusão na infância. 

| AÇÕES E EVENTOS
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