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Vem aí a Pesquisa de Clima Organizacional 

Já dizia o doutor em Administração, Idalberto Chiavenato, “clima 

organizacional é o conjunto de propriedades mensuráveis do 

ambiente de trabalho, percebido, direta ou indiretamente, pelos 

indivíduos que vivem e trabalham neste ambiente e que influencia 

a motivação e o comportamento dessas pessoas”. É a partir deste 

conceito, que a Província Marista Brasil Centro-Norte, vai realizar, 

em toda a Instituição, a Pesquisa de Clima 2018, com o objetivo de 

obter um retrato da organização de como os colaboradores 

percebem, interpretam e reagem aos vários aspectos 

organizacionais da Instituição.  

A Pesquisa de Clima 2018, promovida e organizada pela Gerência 

de Recursos Humanos (GRH), será realizada de 3 a 21 de setembro, 

por meio de formulários digitais, anônimos e confidenciais, com 

perguntas fechadas e abertas, que analisarão cinco categorias: 

gestão organizacional, liderança, satisfação, relações interpessoais e qualidade de vida. Os formulários 

poderão ser preenchidos em computadores, tablets e aparelhos de celular, e, ainda, serão 

disponibilizadas salas com computadores para o preenchimento, em horários e dias determinados. 

Tanto o Escritório Central quanto as Unidades Socioeducacionais, da Província, já começaram a se 

mobilizar, para engajar os colaboradores nesta ação de percepção da Instituição. Em breve, serão 

realizadas reuniões explicativas sobre a Pesquisa, e divulgadas as peças de comunicação com 

informações detalhadas. Para auxiliar e incentivar a participação de todos, multiplicadores da área de 

recursos humanos e de comunicação estarão disponíveis para sanar as dúvidas que possam surgir. 

A gestora da GRH, Ana Beatriz Rosa ressalta que a Pesquisa de Clima é uma ferramenta de gestão 

estratégica, que mede a satisfação e o engajamento dos colaboradores quanto a um conjunto de 

contextos institucionais, e permite identificar forças e fragilidades a serem, respectivamente, 

reforçadas e sanadas. “ É importante a participação de todos para que nossa Instituição tenha uma 

fotografia fidedigna da percepção do ambiente de trabalho e, assim, possa estabelecer prioridades e 

planos de ação que contribuirão tanto com o desenvolvimento dos profissionais como com o 

crescimento da Instituição”. 



 

 

Livro Memórias do Bicentenário traz 200 anos de história 

As comemorações dos 200 anos de existência do Instituto 

Marista agora estão eternizadas no livro Memórias do 

Bicentenário, que foi lançado, na última quarta-feira (15), 

Dia do Marista, pelas províncias que compõem o Brasil 

Marista - Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), 

Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS – Grupo 

Marista) e Província Marista Brasil Sul-Amazônia (PMBSA 

– Rede Marista), além da União Marista do Brasil. 

A publicação rememora as iniciativas, ações e atividades 

desenvolvidas pelo Brasil Marista durante os três anos 

preparatórios (2014-2017), que antecederam o 

bicentenário do Instituto Marista, celebrado em 2 de 

janeiro de 2017, representados por espaços e 

acontecimentos significativos da história da Instituição – Montagne, Fourvière e La Valla. 

O livro Memórias do Bicentenário, produzido pelo GT do Bicentenário, traz nove eixos temáticos, 

exemplificados por imagens e textos, tais como Arte e cultura, Campanhas, Espiritualidade e 

Celebrações, Formações e Encontros, Patrimônio e História, Peregrinações e Vivências nas Unidades.  

Na publicação, ainda é possível encontrar símbolos e depoimentos, metodologia, objetivos e público-

alvo, além da proposta da identidade visual do material, que, juntamente com os eixos temáticos, 

compõem o documento alusivo ao triênio celebrativo dos 200 anos do Instituto Marista. 

Para o superior-provincial, da Província Marista Brasil Centro-Norte, Ir. Ataide José de Lima, o 

lançamento do livro é um gesto de reconhecimento sobre algo significativo, que estará disponível para 

as futuras gerações. “Nada mais justo e assertivo do que eternizar o triênio com esta publicação. Estes 

três anos, que culminaram com a grande festa do bicentenário, foram marcados por inúmeras 

atividades que se transformaram em possibilidades de reflexão, revisão, atualização e compromisso 

com o sonho de São Marcelino Champagnat”, declarou. 

O livro Memórias do Bicentenário está disponível nas versões impressa e digital. A versão digital pode 

ser acessada pelo site Vida Marista, na opção Publicações. Acesse e conheça as ações do Brasil Marista 

que celebraram os 200 anos de história do Instituto, nos anos de 2014 a 2017. Boa leitura! 

 

 

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/08/memoria-bicentenario-umbrasil-web.pdf


 

 

Tijuca apresenta palestra de renomado neurocientista 

A comunidade educativa do Colégio Marista São 

José – Tijuca, do Rio de Janeiro (RJ), recebeu, na 

última quinta-feira (16), o neurocientista e ex-

aluno marista Stevens Rehen, especializado em 

pesquisas com células-tronco. 

Falando a linguagem dos jovens, Stevens 

apresentou a palestra “De perto, todo cientista é 

normal”, que faz parte do projeto Trilhas de 

Aprendizagem em Orientação Profissional, e fez 

uma dinâmica comparativa entre filmes de ficção 

científica com a realidade da ciência hoje. Dentre 

as curiosidades, contou que a distância entre o que é ficção e o que realidade é menor, muito porque, 

atualmente, a indústria de filmes de Hollywood conta com consultorias especializadas de cientistas. 

“A inteligência artificial já é uma realidade e muda a vida da gente, muda não só o cérebro, mas tudo 

ao nosso redor. Na prática, não sabemos como serão as profissões daqui a 10, 15 anos. O que 

precisamos ensinar a vocês é inteligência emocional, resiliência e criatividade, isso é que vai colocar 

vocês competitivos no mundo, onde as profissões vão mudando”, afirmou Stevens. 

Diante de tantas novidades e assuntos provocativos, ao final, o neurocientista reservou um momento 

para diálogo com os estudantes e ouviu deles questões também sobre a opção profissional. As 

perguntas dos alunos versaram sobre questões éticas e reflexões sobre singularidade, consciência, 

animais como seres conscientes, poder de decisão do homem versus máquina, inteligência artificial 

ocupando postos de trabalho, interfaces com as crenças da sociedade, e consensos sociais, que vão se 

atualizando, a exemplo dos casos dos atuais transplantes de órgãos, com a finalidade nobre da vida, a 

partir de declarada a morte cerebral.  

Para o Ir. José Wagner da Cruz, presidente das mantenedoras UBEE-UNBEC, que esteve presente no 

evento, as perguntas que os alunos fizeram são fenomenais, e as respostas dadas muito assertivas e 

interessantes. “Estamos falando aqui de vocação. Precisamos de novas profissões, com vocações 

novas, para um mundo novo”, disse o Irmão, citando sua tese de doutorado, em fase final, e que 

aborda a temática ‘O que os jovens, que moram na internet, redesenhariam na escola hoje’. O Irmão 

Marista aproveitou o momento para tecer reflexões sobre o sentido da vida e a harmonização da 

ciência, que pode criar soluções para salvar a vida de pessoas, entendendo a missão de cada um neste 

mundo. 

 

 

Integrantes da Província, com o palestrante Stevens Rehen - Foto: 
Ascom / Tijuca 



 
 

Marista e Apada: parceria de inclusão social 

Em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos 

Deficientes Auditivos do Distrito Federal (Apada/DF), 

a Província Marista Brasil Centro-Norte capacitou e 

formou mais uma turma de 40 deficientes auditivos, 

que, a partir de agora, estão aptos para ingressar no 

mercado de trabalho. 

A formatura, que ocorreu na última sexta-feira (10), 

em Brasília (DF), foi a culminância do II Programa de 

Capacitação e Inclusão de Pessoas com Deficiência, 

que tem por objetivo a capacitação de surdos, na 

perspectiva bilíngue (Libras/Língua Portuguesa), em 

um curso voltado para a área administrativa, com duração de dois anos. 

O Programa, do qual o Marista é responsável, assumindo como papel a inclusão de profissionais com 

deficiência no mercado de trabalho, se revelou eficaz na formação de mão de obra com necessidades 

específicas. Em sua primeira edição, em 2016, o Programa formou 22 profissionais, sendo que nove 

foram contratados pelo Colégio Marista Champagnat de Taguatinga (DF), e um, pelo Escritório Central. 

Os 40 formandos de 2018 já estão aptos para ingressar no mundo empresarial, com subsídios nas áreas 

administrativa e de recursos humanos, com conteúdos que foram ministrados na língua dos sinais, 

para que possam compreender e absorver o conhecimento com mais clareza.  Para Ítalo Lemos, que 

foi aluno do Programa, e, atualmente, é auxiliar administrativo em duas empresas, os conteúdos 

ensinados durante o curso o ajudam bastante em seu trabalho atual, principalmente as matérias de 

Língua Portuguesa e de Ética, pois facilitam a relação e a comunicação, durante as reuniões.  

De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos, da Província, Luana Braga, que esteve presente 

na formatura, a parceria entre o Marista e a Apada/DF reforça os princípios da Instituição, quanto ao 

fomento da inclusividade e do respeito à diversidade. “O Programa de Capacitação e Inclusão de 

Pessoas com Deficiência proporciona aos deficientes auditivos oportunidade de aprender e se 

desenvolver, e inseri-los no mercado de trabalho reduz as diferenças sociais”, afirmou. 

O III Programa de Capacitação já começou, e espera aumentar a quantidade de profissionais surdos 

no mundo empresarial, até 2020. É o desejo do Marista, da Apada/DF e também de Ítalo. “Que o 

projeto tenha vida longa, para que outras pessoas surdas possam se beneficiar desta importante 

ferramenta de capacitação e desenvolvimento”, finalizou. 

 

 

Formandos da Apada 2018 - Foto: Apada 



 

 

Colégio N.Sra. de Nazaré apresenta High School Marista 

Conforme anunciado na edição 238, deste 

informativo, o Colégio Marista Nossa Senhora de 

Nazaré, de Belém (PA), é a terceira unidade da 

Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) a 

oferecer o programa High School Marista, que, a 

princípio, será ofertado para estudantes do 9º 

ano, do ensino fundamental, e do 1º ano, do 

ensino médio. O Colégio, que é o único do 

município a propiciar esta oportunidade aos 

estudantes, promoveu, na semana passada (9/8), 

palestra de abertura aos alunos e familiares, na 

qual abordou os detalhes da metodologia, o funcionamento e os objetivos do Programa. 

No dia seguinte à palestra (10/08), os alunos puderam experienciar um pouco do que será o High 

School Marista, em uma aula experimental, com representantes da Way American School, instituição 

fundada nos Estados Unidos, e responsável pela parceria com o Marista. “Certamente, esta experiência 

será única para os estudantes do Marista Nazaré, pois eles irão adquirir conhecimento internacional, 

aprimoramento do idioma inglês, contato com uma nova cultura e ampliarão seus horizontes 

acadêmicos, tudo isso sem sair do Brasil”, destacou Thiago Reis, diretor da Way American School.  

Durante o Programa, oferecido no contra turno, e com duração de dois anos e meio, os estudantes 

conviverão com professores americanos, terão aulas em inglês e estudarão as disciplinas oficiais do 

currículo americano. As disciplinas do currículo brasileiro, dos colégios Maristas, são reconhecidas e 

validadas, compondo o número de créditos necessários à graduação oficial de High School, junto aos 

órgãos reguladores no exterior. Desta forma, o aluno passa a ter dois diplomas. 

Para o diretor do Colégio, Ir. Iranilson de Lima, esta é uma grande oportunidade para os alunos. 

“Nossos estudantes terão acesso a uma abordagem inovadora e a uma metodologia que desenvolve 

autoestima, raciocínio e solução de problemas, inciativa, curiosidade e imaginação, habilidades 

indispensáveis a cidadãos e profissionais do século 21”, ressaltou. A aulas do Programa iniciam na 

próxima terça-feira (21), e a expectativa é de que muitos alunos aproveitem a oportunidade para se 

tornar cada vez mais internacional e global. 

Fique por dentro 

 A Coordenação de Evangelização realiza, no próximo dia 31 de agosto, das 14h às 16h, a 

videoconferência de partilha da Missão Marista de Solidariedade, com as unidades 

socioeducacionais que realizaram a experiência missionária no primeiro semestre de 2018. 

Palestra de abertura do High School Marista - Foto: Ascom / Colégio 


