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Associados se reúnem na Assembleia da UBEE-UNBEC 

A Assembleia Geral Ordinária da União Brasileira 

de Educação e Ensino (UBEE) e União Norte 

Brasileira de Educação e Cultura (UNBEC) foi 
realizada, na última segunda-feira (23/04), com o 
objetivo de deliberar e aprovar os resultados do 
Relatório de Atividades de 2017. Participaram da 
reunião os associados das duas mantenedoras, 
também Irmãos da Província Marista Brasil Centro-
Norte (PMBCN). 

O provincial e presidente da UBEE-UNBEC, Ir. Ataide 
José de Lima, fez a abertura da Assembleia, quando 

relembrou que a missão marista, divulgada nos dados do Relatório, é uma forma de expressar a alegria 
das crianças, adolescentes e jovens que são beneficiados nas unidades socioeducacionais.                                
“Os resultados traduzem novos comportamentos, o senso de pertença no trabalho desenvolvido em 
equipe, e a busca contínua pela excelência que nos aproxima de todos os públicos”, ressaltou, ao 
apresentar, dentre alguns dos avanços de 2017, a revisão da política de proteção integral, a formação 
das equipes docentes, técnicas e pastorais, a abertura de mais um centro de idiomas, as iniciativas de 
fidelização e capitalização, o reordenamento da área social e a fundação da organização religiosa. 

O vice-presidente da UBEE-UNBEC, Ir. José Wagner da Cruz, apresentou a síntese dos trabalhos da 
gestão de 2017, ao esclarecer que o Relatório contempla informações sistêmicas, com a prestação 
geral de contas, que atende ao Plano Trienal, e a apresentação dos indicadores das unidades, as 
receitas e gastos, o EBTIDA e a inadimplência. “O cenário local e a crise política e econômica do País 
impactaram as unidades, e as leis que passam por constante reformulação afetaram a nossa 
perspectiva de investimento”, elucidou. O vice-presidente destacou, ainda, os investimentos na 
formação para a cultura executiva profissionalizante, com resultado expressivo em 2017, e outros 
avanços da gestão, que possibilitaram fechar 2017 com 33.409 estudantes. 
 
Os associados presentes na Assembleia receberam, também, o parecer dos auditores da PWC 

(PricewaterhouseCoopers), com as conquistas e desafios de 2017, além das demonstrações financeiras 
da UBEE-UNBEC, e a remissão do relatório de 2016. Ao final, os Irmãos que integram o Conselho de 
Assuntos Econômicos e Fiscal (CAEF) apresentaram o parecer do balanço anual do exercício anterior 
aos participantes da reunião. 

Assembleia da UBEE-UNBEC (Foto: Ascom/PMBCN) 



 
  

Intercâmbio Marista totaliza 44 inscritos 

O programa de Intercâmbio Marista 2018 

reuniu 44 estudantes, de várias unidades, da 
Província Marista Brasil Centro-Norte 
(PMBCN), para compor o grupo de 
intercambistas maristas, que irão se subdividir 
entre Toronto, no Canadá, com 32 alunos; e 
Dublin, na Irlanda, com 12 educandos, para 
uma temporada de muito aprendizado, cultura 
e vivência internacional, em roteiros 
elaborados especialmente para os estudantes 
maristas, que compreendem aulas de inglês e 
atividades esportivas, sociais e recreativas – 

além de viagens culturais. 

O número de inscritos foi apresentado na primeira videoconferência do Programa, realizada na última 
terça-feira (24/04), onde estiveram presentes alguns estudantes que participarão do intercâmbio – e 
seus familiares, os gestores das unidades, as representantes das agências parceiras, e parte da equipe 
da Superintendência de Missão, responsável pelo programa. 

Durante a videoconferência, os intercambistas se apresentaram, e expressaram as expectativas em 
participar de uma experiência como esta, e o que esperam com este novo aprendizado. Houve, 
também, uma apresentação sobre os aspectos gerais do intercâmbio, e dos líderes que irão 
acompanhar os estudantes na viagem, além de depoimentos de quem já participou do programa. 

Para a gestora da Superintendência de Missão, Manuela Suassuna, o programa de Intercâmbio Marista 
é importante na formação dos estudantes, pois possibilita uma experiência intercultural, que agrega 
na formação, acadêmica e pessoal, dos alunos. “Em um mundo cada vez mais globalizado, o estudante 
que participa do intercâmbio desenvolve novas capacidades e habilidades, pois convive com outras 
culturas, aprende a lidar com mudanças e adquire mais independência e autonomia, na medida em 
que precisa sair da zona de conforto”, declarou a gestora. 

O primeiro grupo, que viaja para Dublin, embarca em 30 de junho; e a turma que vai desembarcar em 
solo canadense, parte para em Toronto em 14 de julho. Para ambos os grupos, ainda serão 
disponibilizadas duas videoconferências, que falarão sobre as culturas dos dois países, e sobre as 
orientações finais para a viagem. Anote: para os intercambistas que irão para o Canadá, os dias de 
videoconferência serão em 24 de maio e 26 de junho; já o grupo da Irlanda tem encontro marcado nos 
dias 17 de maio e 7 de junho. Não percam! 

 

Videoconferência Intercâmbio Marista - Foto: Ascom / PMBCN 



 

 

Fórum debaterá perspectivas para o Ensino Médio 

A Província Marista Brasil Centro-Norte participará, 
no próximo mês de maio, dias 10 e 11, do Fórum 

Marista de Ensino Médio – Conexões Maristas: 
experiências, vivências e perspectivas para o 
Ensino Médio, que oportunizará reflexões sobre o 
Ensino Médio, considerando, as experiências 
significativas do Sistema Marista de Educação.  

Promovido pela União Marista do Brasil, o evento 
também proporcionará vivências sobre a 
evangelização das juventudes, a cultura juvenil, o 
currículo escolar e as tecnologias digitais, todos 
inseridos no contexto do ensino médio, como espaço de troca de experiências entre as unidades e 
entre os educadores e especialistas educacionais. 

Na programação, nomes importantes na discussão sobre a Reforma do Ensino Médio, como Wisley 
Pereira, coordenador-geral do Ensino Médio, do Ministério da Educação (MEC); César Callegari, 
representante do Conselho Nacional de Educação (CNE); e Maria Inês Fini, presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apresentarão temas e conteúdos 
relacionados ao panorama do ensino médio do Brasil, e as possíveis mudanças. 

Para o analista educacional, da Gerência Socioeducacional, Lucas Nechi, participar do Fórum Marista 
do Ensino Médio será uma excelente oportunidade para a reflexão conjunta entre as três províncias, 
fomentada pelas palestras dos especialistas. “O Fórum é uma oportunidade para troca de experiências 
entre profissionais que trabalham no setor, a partir de realidades brasileiras distintas. A presença de 
jovens alunos e professores também é fundamental para que possamos tomar decisões coerentes com 
o contexto político e educacional do país, ao mesmo tempo em que perseveramos nos valores da 
Missão Marista. As mudanças propostas pelo Ministério da Educação para a Base Nacional Comum 
Curricular do ensino médio impõem um grande desafio para as escolas públicas e privadas, levando 
em consideração as oportunidades e riscos que apresenta”, afirmou. 

O Fórum Marista do Ensino Médio será realizado no Colégio Marista de Brasília, no Distrito Federal, 
nos dias 10 e 11 de maio, e pretende reunir 200 participantes, dentre especialistas em tecnologias 
educacionais, gestores das escolas, coordenadores pedagógicos, professores e parceiros. Para 
acompanhar o evento, acesse: http://forum.encontrosmarista.org.br/ 

 

 
 
 
 



 

 

Encontro reúne Irmãos de 30 a 45 anos  

Começa hoje (27/04) e segue até 5 de maio, 
em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o 
Encontro de Irmãos entre 30 e 45 anos da 

Região América Sul, que contará com 35 
participantes vindos das Províncias da 
Região. “Encontros como este, por faixa 
etária, se enquadram no programa da 
formação permanente dos Irmãos e são 
espaços onde, para além de desenvolver 
temas e conteúdos, buscamos possibilitar 

tempo significativo de convívio e partilha de vida. Tudo isso, visando a revitalização do sentido de nossa 
consagração como Irmãos”, explica o Ir. José Augusto Júnior, diretor do Setor de Vida Consagrada e 
Laicato da PMBCN, que integra a equipe do grupo de trabalho responsável pela organização do evento.  
  
No sábado (28/4), o Irmão Óscar Martín Vicario, conselheiro-geral do Instituto Marista, trabalhará no 
Encontro o tema “O sentido da consagração à luz do XXII Capítulo Geral”. A programação do evento 
prevê celebrações eucarísticas, momentos de oração contemplativa e visitas às obras maristas em 
Santa Cruz de la Sierra. Participam também do encontro os Irmãos provinciais Alberto Aparicio, 
Província Cruz del Sur, e Saturnino Alonso, Província Santa Maria de los Andes.  
 
“Este encontro, que ocorre em nível de Região América Sul, é oportunidade de muita graça, e 
importante para muitos Irmãos saírem do espaço provincial e viverem essa experiência que nos 
conecta ao sentido de sermos uma família global, conforme nos pediu o XXII Capítulo Geral”, destaca 
o Ir. José Augusto Júnior.  
  
A Região América Sul teve início em março de 2016. Criada com a finalidade de fortalecer a atuação 
Marista nos sete países que formam a Região (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e 
Uruguai), é fruto, também, do reordenamento do Instituto para concretizar o Projeto de Novos 
Modelos de Animação, Governança e Gestão. 
  

Fique por dentro 

� A Fundação Marista para a Solidariedade Internacional (FMSI) está promovendo uma 
campanha de apoio para ajudar os Maristas Azuis na Síria. Se a sua realidade local quiser 
colaborar, pode ver outros detalhes no site da fundação: https://fmsi.ngo/ ou contatar 
diretamente fmsi@fmsi-onlus.org. Participem! 


