
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2018 INSTITUCIONAL

A Fundação Irmão José 
Otão apresenta, na sua 
essência, atuação voltada 
para o desenvolvimento de 
projetos e serviços nas 
áreas educacional e social 
além de apoiar a Pontifícia 
Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS) 
nas ações que visam 
oportunizar o crescimento 
profissional dos seus 
alunos e diplomados.



JUNTOS, SEJAMOS PONTES E FAROL DE ESPERANÇA

As organizações do século XXI deverão centrar esforços nos 

processos e nas pessoas. Precisam ser ágeis e enxutas, sem 

descuidar das responsabilidades e das habilidades em 

tomar decisões. Devem repensar os papéis dos gestores e 

dos colaboradores e moldar uma cultura que dê suporte as 

novas formas de trabalho. É preciso olhar com audácia para 

um mundo que muda constantemente e que não permite 

sistemas de gestão engessados. 

É nesse contexto que está inserida a Fundação Irmão José 

Otão, que diariamente e incansavelmente busca consolidar 

sua identidade interna e na sociedade que está inserida. Por 

vezes, o portfólio de serviços permite uma dinâmica criativa 

para o nosso dia a dia, mas, por outro lado, desafia a criar 

um DNA, que consiga identificar nossos propósitos 

fundacionais. Apesar dos desafios, não temos outra 

intenção, a não ser lutar pela construção de uma sociedade 

mais justa e solidária, valores que norteiam o nosso 

planejamento estratégico.

Ir. Sandro Bobrzyk       
Presidente 

Enfim, vivemos intensamente o ano de 2018.  Conseguimos 

restabelecer os compromissos com a saúde financeira da 

fundação e a construção de projetos audaciosos. Tudo isso 

com o esforço e a dedicação da diretoria, dos colaboradores 

e do Conselho Deliberativo. Agradeço de coração e espero 

contar sempre com a colaboração humana e profissional 

de todos, para manter aceso o sonho do nosso inspirador, Ir. 

José Otão, de pensar grandes projetos, a serviço da 

comunidade.

Dado o exposto, convido a todos para prestigiarem as 

nossas realizações, que estão consolidadas no relatório de 

atividades de 2018. Aproveito para 

desejar um excelente ano de 2019. 

Que a sabedoria, a audácia e a 

prudência estejam sempre 

presentes nas nossas ações. E 

que juntos, sejamos pontes e 

farol de esperança!



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



21 funcionários
02 estagiários

19 mulheres
04 homens

74%
Menos de 

5 anos

4%
Acima de 

15 anos

22%
6 a 14 anos

70%
18 a 35 anos

TEMPO
DE SERVIÇO

FAIXA ETÁRIA

30%
36 a 60 anos



DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL
O desenvolvimento social e 
profissional de muitas pessoas 
passa pelos serviços que a Fijo 
oferece. Principalmente por 
meio do Escritório de Carreiras 
e Estágios Fijo, setores 
importantes da Fundação que 
auxiliam 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 2018 a consultoria 
de carreira realizou 

3.504 
atendimentos
e fechamos o ano com 

765 alunos
estagiando nas empresas 
parceiras da Fijo.



Uma imagem que nos enche de orgulho. Os 150 novos estagiários do 
Hospital São Lucas da PUCRS que foram selecionados pela nossa equipe.



PARCEIROS
A aproximação e o 
relacionamento com 
empresas oportunizam 
diversas chances para o 
desenvolvimento 
profissional. 

A Fijo assessora essas 
organizações em abertura 
de vagas, processos 
seletivos, gerenciamento 
de contratos, palestras, 
programa de mentoria e 
eventos na universidade.

Palestras sobre carreira nas empresas 
Cyrela Goldsztein e Melnick Even.



1731
empresas

conveniadas

855
vagas

abertas

1738
entrevistas 
realizadas

1738
dinâmicas 
de grupo

154 mentores 
voluntários e 140 
duplas formadas

158 processos 
de recrutamento 

e seleção

Pós-graduação
04 estagiários

10 vagas abertas



DIVERSIDADE
Em 2018, realizamos atividades sobre o Dia 

Internacional da Mulher nas empresas, GV 
Energy e Nexteer. Além disso, promovemos 

o evento: “Protagonistas: a evolução 
feminina no mercado de trabalho” 
painel com enfoque em gênero que 
trouxe mulheres de destaque no 
mercado de trabalho.

Palestrantes: 

Raquel Stein (Sócia da Souto Correa Advogados)

Patrícia Bock Bandeira (Pesquisadora da 
temática de carreira feminina)

Lisiane Touguinha (Coordenadora de desenvolvimento 
Humano Organizacional na Coca Cola FEMSA)

Fátima Torri (Diretora na Fatto Comunicação).



Palestrantes convidados:          

William Pinheiro dos Santos – Líder do Grupo de 
Diversidade LGBT da Dell Brasil.

Vitor Lourenço Simão Castro – Sócio na Veirano Advogados 
e membro do Comitê de Diversidade da empresa.

Mediadora: Vitória Bernardes - Psicóloga e consultora em 
Inclusão de Pessoas com Deficiência.

Diversidade nas Organizações - 
Como as organizações percebem e 

abordam o tema da diversidade?
Convidamos representantes das  

empresas Dell Brasil e da Veirano 
Advogados para falar sobre o 

papel dos comitês de diversidade 
dentro das organizações, sua 
importância e seus principais 

desafios.



“DOAR FAZ BEM”
Realizada pela Fijo em parceria com o 
Centro de Pastoral e Solidariedade da 
PUCRS. Foram arrecadados itens de 
higiene pessoal destinados às mulheres 
internadas pelo SUS no Hospital São 
Lucas da PUCRS.

265 SABONETES

90 ABSORVENTES

21 PENTES

57 ESCOVAS DE DENTES

120 CREME DENTAL

59 BATONS

35 DESODORANTES



CARREIRA INTERNACIONAL
- Auxiliamos na seleção dos alunos da PUCRS que se inscreveram em editais de intercâmbio para diversos países. 
Foram três editais, contando com mais de 130 entrevistas de alunos. 

- Em parceria com a Assessoria de Assuntos Internacionais e Interinstitucionais da PUCRS (AAII) também acolhemos e 
oferecemos suporte aos alunos internacionais que chegam à Universidade.

- O modelo de trabalho do Escritório 
de Carreiras foi apresentado no II 
Seminário Internacional de 
Desenvolvimento de Carreira e 
Aconselhamento na Universidade do 
Minho em Portugal no mês de maio 
de 2018. Esse evento contou com a 
presença de renomados 
pesquisadores da área de 
desenvolvimento de carreira.



Por meio do trabalho das consultoras de carreira, auxiliamos na inserção profissional de 
13 imigrantes Haitianos, orientando sobre currículo e entrevista de seleção



1º COLÓQUIO SOBRE ALTRUÍSMO CARIDADE E CIÊNCIA
O evento foi uma iniciativa da Fijo em parceria com a Escola de Direito da PUCRS.



Em parceria com o 
IDEAR da PUCRS, 
realizamos o evento       
II Ideação. Ao longo de 
três dias, o evento 
contou com mais de

guiadas pela Tecnopuc. Além disso, durante o ano de 2018 realizamos 
workshops sobre as Competências Empreendedoras e Carreiras com Propósito.

485
PARTICIPANTES

03 PAINÉIS
04 OFICINAS
02 VISITAS

EMPREENDEDORISMO E LIDERANÇA



No ano de 2018, foi realizada 
pesquisa com líderes a 
respeito das competências 
necessárias a um líder. 
Foram entrevistados líderes 
de diferentes empresas de 
Porto Alegre. A partir da 
análise dos resultados, 
pode-se refletir acerca dos 
requisitos fundamentais 
para se tornar um líder. 

Também foi realizado evento  
sobre liderança e inspiração, 
que contou com a 

participação de duas 
renomadas Gerentes de RH, que 
compartilharam suas trajetórias para 
76 participantes.

Adriana Kersting – Diretora RH SAP e 
Déa Machado – Gerente RH SLC Agrícola



Estivemos na Associação 
Famílias em Solidariedade - 
Afaso para efetuar a entrega 
dos alimentos arrecadados na 
Feira de Carreiras da PUCRS. 
Nos dois dias de evento foram 
coletados mais de 100 quilos 
de alimentos. 

Além disso, realizamos uma 
atividade com os jovens da 
instituição sobre currículo, 
entrevista de emprego, dicas 
de networking e marketing 
pessoal, tendo como objetivo 
aumentar as chances de 
inserção no mercado de 
trabalho. A ação foi realizada 
em parceria com o Centro de 
Pastoral e Solidariedade 
PUCRS.

Em parceria com o Centro de Inovação 
da PUCRS e a empresa Thoughtworks, 
realizamos um workshop de orientação 
de Linkedin para 14 jovens do projeto 
de inserção no mercado de trabalho. 



CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Alinhado à missão de promover a vida, 
em agosto foi lançado o Centro Marista 
de Promoção dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. A iniciativa tem o 
objetivo de elaborar novas metodologias 
e ferramentas para proporcionar 
subsídios à formação de acadêmicos, 
profissionais e comunidade em geral.

Serão duas frentes: a promoção de pesquisas 
interdisciplinares e a formação e capacitação de agentes e 
colaboradores dos ambientes acadêmicos, escolares, da 
saúde e familiares.



NA SALA DE AULA
Com objetivo de levar a orientação profissional e reflexão sobre carreira 
aos alunos de ensino médio, que estão prestes a realizar a escolha do 
curso no vestibular estivemos em quatro Colégios Maristas 
beneficiando mais de 500 alunos.  A convite dos professores de diversas 
unidades acadêmicas da PUCRS realizamos 34 palestras em salas de 
aulas atingindo o total de 817 alunos.



FEIRA DE CARREIRAS  
A proposta da Feira de Carreiras 2018 
foi falar sobre as CARREIRAS EM 
TRANSFORMAÇÃO e os novos 
desafios em um contexto de 
constantes mudanças. Debates sobre 
diversidade e multidisciplinariedade 
marcaram algumas das principais 
atividades da programação.



4573
inscritos

34
empresas

14
palestras

3478
currículos

Thiago Matos Lala Deheinzelin Alexandre Pellaes

PALESTRANTES



EMPRESAS PARTICIPANTES



TALENTOS EM AÇÃO
Atividade desenvolvida para que os candidatos 
demonstrassem os seus diferenciais para empresas 
durante a Feira de Carreiras. 

107 candidatos
pré selecionados

90 candidatos
participantes

17 empresas 06 seleções



FORMAÇÃO DOUTORZINHOS
Fomos o local de formação das duas turmas de 2018 
dos Doutorzinhos. A ONG utiliza da figura do 
palhaço para oferecer aos pacientes hospitalares um 
local de experimentação de sentimentos, da arte e 
da cultura, promovendo uma atitude positiva, 
contribuindo diretamente na recuperação. 

1275
visitas

hospitalares

138.292
pacientes,

acompanhantes
e profissionais
beneficiados



MINISTÉRIO PÚBLICO
Apresentação de iniciativas da Fundação ao Ministério Público do RS na presença do  
promotor da Procuradoria de Fundações do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. 
Keller Dornelles Clós e a promotora de justiça Dra. Carmen Silvia Reis Conti, curadora de 
fundações de Porto Alegre. Estiveram presentes: Ir. Sandro Bobrzyk Presidente da Fijo, 
Profª. Raquel Bernardon Vice-Presidente da Fijo e o Prof. Dr. JUAREZ FREITAS da Escola 
de Direito da PUCRS 



CURSOS REALIZADOS

- Orientação Profissional de Carreira baseada em evidências: avaliação e intervenção; 

- 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;

- Interpretação da NBR ISO/IEC 17025:2017;

- Apresentação em Público: Dicção, Desinibição e Oratória;

- Controle Metrológico de Equipamentos de Medição e Análise Crítica de Certificados de Calibração.

460
análises

realizadas

393
análises 

aprovados

1400
consultas 

SPC

2400
Total de alunos 

utilizando crédito 
(Proed e Marista)

ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO



PAPAI NOEL PARA CRIANÇAS
Olha só! Quantos presentes 
arrecadamos para ajudar na 
campanha de Natal dos 
Correios. Nossa equipe foi 
ajudante do PAPAI NOEL e 
realizou o sonho de crianças 
carentes adotando algumas 
cartinhas. Material escolar, 
roupas, bolas e bonecas foram 
alguns dos sonhos realizados 
por essa ação. 
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