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Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação Organizacional. 

Província define novos Comitês Internos 

Com a chegada do novo triênio, na estrutura do 

Modelo de Governança, foram criados seis 

comitês internos de suporte à Província Marista 

Brasil Centro-Norte. Para apresentação dos 

comitês e o detalhamento das dinâmicas de 

trabalho, houve a 1ª reunião das equipes, que 

ocorreu na última terça-feira (26), em 

Brazlândia (DF), no Espaço Champagnat. 

Foram definidos os seguintes comitês: Comitê 

de Proteção Integral às Crianças e Adolescentes; 

Comitê de Auditoria e Risco; Comitê de Solidariedade, Cidadania e Ecologia; Comitê de Vida Marista e 

Espiritualidade; Comitê de Educação Evangelizadora e Comitê de Governança Corporativa. 

Eles terão a atribuição de apoiar o Conselho Provincial em temas estratégicos, por meio de estudos e 

encaminhamento de propostas para as tomadas de decisão; agir como instrumento de assesso-

ramento e de reflexão da Vice-Presidência e do Conselho Provincial, revisando constantemente os 

projetos, aportando sugestões e avaliando a coerência com os objetivos estratégicos; assegurar que 

não haja projetos com objetivos desconexos ou conflitantes; identificar e sugerir projetos voltados 

para demandas estratégicas e táticas da Província para a submissão aos órgãos deliberativos, dentre 

outras atribuições. 

A nova formatação dos grupos prevê a presença de um conselheiro por comitê e que as temáticas de 

escopo operacional sejam de responsabilidade das áreas. A nova configuração proposta resguarda a 

aproximação com as prioridades do triênio, que nomeiam parte dos comitês e integram os principais 

projetos em discussão na Instituição. 

Para o vice-presidente das mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. Renato Augusto da Silva, em virtude do 

início do novo triênio, fez-se necessário fazer a revisão dos comitês existentes no âmbito corporativo. 

“Ela se faz primordial para o fortalecimento dos fóruns de discussão e alinhamento das pautas, de 

acordo com os objetivos da Província Marista Brasil Centro-Norte”, salientou o gestor. 

 

1ª Reunião de Trabalho dos Comitês - Foto: ASCOM 



 

 

Comissão Provincial das Juventudes se reúne em Brasília 

A 1ª Comissão Provincial das Juventudes, da 

Província Marista Brasil Centro - Norte, se 

reunirá em Brasília (DF), entre os dias 14 e 17 

de março, para tratar dos encaminhamentos 

finais da Comissão, no triênio que se encerrará 

em agosto deste ano. 

Eleita em 2017, a Comissão Provincial colocou 

em prática as atividades e os projetos 

elencados no Plano de Ação, definido no início 

da atuação, e foi protagonista de momento 

histórico na Província, quando participou da 

reunião do Conselho Provincial, que, pela 

primeira vez, recebeu estudantes no encontro. Na oportunidade, os representantes do Conselho 

ouviram o que os alunos tinham a dizer, apontando para uma educação integralizada, bem como as 

necessidades educacionais e de evangelização que percebem na Província. 

Agora, a Comissão vai se preparar para finalizar os trabalhos até agosto de 2019, e abrir espaço para 

que uma nova composição assuma a 2º Comissão Provincial das Juventudes. Nesta reta final, a reunião 

será palco para reflexões e avaliação da caminhada até aqui. Será, também, ocasião oportuna para 

começar a construção da 1º Jornada Provincial das Juventudes, que ocorrerá em junho, em Brasília 

(DF), com representantes de todas as unidades socioeducacionais da Instituição. 

Toda a pauta é estabelecida e sugerida pelos próprios estudantes, o que reforça a linha provincial de 

desenvolver o protagonismo em seus representantes. “São eles, os estudantes, que sugerem as pautas 

e os assuntos; conduzem a Comissão, propõem temáticas e alinham com a Coordenação de 

Evangelização, que os acompanham durante todo o caminhar”, esclareceu João Vitor Menduiña, 

analista de Pastoral. 

Para o coordenador de Evangelização, Ir. Paulo Henrique Soares, a reunião presencial com 1ª Comissão 

Provincial das Juventudes é oportuna, pois sinaliza o final do triênio e as avaliações e reflexões sobre 

este tempo de semear e de acreditar. “Ainda há muito a se fazer, vamos construir a primeira Jornada 

Provincial das Juventudes, promover os encaminhamentos finais e nos prepararmos para eleger uma 

nova Comissão, que dê continuidade ao que vem sendo feito, e aja em consonância com as comissões 

locais das juventudes”, declarou o gestor. 

 

Comissão Provincial das Juventudes - Foto: Luciana Farias/ASCOM 



 

 

Projeto Intranet Corporativa movimenta PMBCN 

                                                                                                         

Começaram, nesta semana, as reuniões com as 

áreas do Escritório Central e as unidades, da 

Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), 

sobre o projeto Intranet Corporativa da PMBCN, 

que deve ser lançada em maio, deste ano, du-

rante o Fórum de Diretorias das Unidades Socio-

educacionais. 

O objetivo da Intranet Corporativa é a melhoria 

da comunicação interna, facilitando a integração 

e a visibilidade das informações. Por meio da fer-

ramenta é possível compartilhar conhecimento, a 

partir de solução capaz de gerar informações, 

com acessos a serviços integrados à base de dados das áreas e das unidades socioeducacionais. Ou 

seja, é a comunicação da instituição focada nos colaboradores. 

Na primeira fase de implantação da Intranet, o propósito é levantar as necessidades e requisitos de 

cada área/unidade, para que se possa traçar um escopo das funcionalidades que a ferramenta precisa 

ter para atender aos diferentes públicos internos, e, com isso, comprovar os benefícios que 

disponibiliza. O levantamento minucioso, que está sendo realizado por uma consultoria externa, nas 

diversas áreas corporativas e várias unidades socioeducacionais, coordenado pela Assessoria de 

Comunicação Organizacional da Província e a Gerência de Tecnologia da Informação, é fundamental 

para os próximos passos da implantação do projeto: a partir das necessidades e perspectivas é que se 

apresentará uma Intranet em consonância com as expectativas do público. 

Para a gerente da Assessoria de Comunicação Organizacional, Irene Simões, a Intranet é uma forma 

de profissionalizar a comunicação na Província. “Por meio dela, o público interno pode visualizar e 

vivenciar os atributos que representam a marca Marista, além disso, ela contribuirá para centralizar o 

acesso às informações e gerar maior engajamento à missão institucional”, declarou a gestora. 

Resultados esperados – A Intranet pretende proporcionar comunicação integrada, com acesso a 

serviços e sistemas; reunir objetivos corporativos e estratégias de comunicação com notícias, clipping, 

mural de avisos, eventos e agenda corporativa; promover acesso a gerenciador de arquivos e a 

ambiente repositório de documentos e ser ferramenta de apoio à gestão. 

 

 

Diagnóstico no Aprendizado Padre Lancísio - Foto: divulgação 



 

 

Intercâmbio Marista promove visita às unidades 

                                                                                                           

O Intercâmbio Marista 2019 já foi lançado, e, 

neste ano, conta com a novidade de oferecer 

artes e esportes, em território norte-ameri-

cano, além dos tradicionais intercâmbios 

culturais para Dublin, na Irlanda e para 

Toronto, no Canadá. Neste momento, a 

coordenação de Negócios, à frente do pro-

grama de Intercâmbio, está fazendo visitas às 

unidades socioeducacionais da Província, 

para encontros com a comunidade educativa, 

a fim de divulgar o programa aos inte-

ressados. 

Voltados para estudantes do 9º ano e do 

ensino médio, os programas de intercâmbio com curso de inglês na Irlanda e Canadá contemplam 

aulas interativas com professores nativos, viagens ao final do programa, passeios culturais e atividades 

esportivas e recreativas todos os dias.  

Além dos programas de intercâmbio na Irlanda e no Canadá, este ano a Província oferecerá os roteiros 

nas áreas esportivas, artísticas e culturais nos Estados Unidos para alunos maristas a partir de 12 anos 

de idade. As modalidades são basquetebol, voleibol, futebol em Orlando e dança e teatro em Nova 

Iorque. Nestas modalidades estão inclusos 12 horas de treinamento por semana, com qualificados 

treinadores das respectivas especialidades, ingressos para visita e palestra na ESPN Wide World of 

Sports, ingressos para jogos amistosos e para as competições tradicionais como a Disney Cup. Quanto 

às modalidades artísticas, dança e teatro, o Intercâmbio ocorrerá em Nova Iorque, entre os dias 6 e 18 

de julho, na renomada Broadway School. Cada especialidade conta, respectivamente, com: ingressos 

para musicais, City Tour em Nova Iorque, Back Stage no teatro Amsterdã (ou similar) e workshops 

ministrados por profissionais ligados a grandes companhias americanas.  

Inscrições - Estão abertas até 31 de março e, para ambos os roteiros, haverá acompanhamento de 

educadores e/ou Irmãos maristas. Para mais informações, acesse o site intercambio.marista.edu.br e 

conheça detalhes da programação para cada roteiro. 

Fique por dentro 

 Acontece em Roma, na Itália, em 1º e 2 de março, a reunião da Região América Sul e Conselho 

dos Provinciais, que terá, no Instituto Marista, os representantes da Região e os Provinciais. 

Estudantes participam do Intercâmbio Marista - Foto: divulgação 

http://intercambio.marista.edu.br/

