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Obviamente, todos os empreendimentos humanos também fazem 
isso. Então, fica a pergunta: o que nos diferencia de outras organiza-
ções humanas?

O que nos diferencia é a busca por este jeito especial de ser, 
de ser marista; a inspiração pelo carisma e pela espiritualidade de 
Champagnat, que precisa ser compreendida para ser praticada. E 
esta compreensão se dá pela convivência, pelo compartilhamento 
de experiências, ideias e ideais.

Por isso o Projeto Reflexões, como oportunidade ímpar de apro-
fundarmos um pouco de nossa compreensão deste ideal, e nosso 
conhecimento da instituição PUCRS, católica, integrante da comuni-
dade dos Irmãos Maristas, e sobre como este ideal se manifesta em 
nosso dia a dia de membros desta comunidade.

Existem muitos relatos sobre a história de outras organizações, 
indicando que mais perenes são as instituições quanto mais fortes 
forem seu ideário e sua busca pelo progresso. Significa dizer que 
essas instituições buscam fortalecer a crença nos ideais de seus 
fundadores, ao mesmo tempo que motivam a intensa e permanente 
busca pelo progresso.

Observando sob esse prisma, pode-se afirmar que o Projeto 
Reflexões propicia esta dupla contribuição: 

Pessoas das mais diferentes áreas, com diferentes formações 
acadêmicas, diferentes experiências profissionais e de vida, comparti-
lham um pouco de si com os demais, em momentos de aprendizado 
e fortalecimento dos sentimentos de pertencimento e presença tão 
característicos do carisma marista, que se manifesta neste estar jun-
to, junto com colegas, com a administração superior, com os irmãos 
que sempre acompanham ativamente o evento.

Por outro lado, e completando aquela característica das organi-
zações feitas para durar, o Reflexões também se apresenta como um 
espaço de diálogo, de exposição de ideias, de desafios, que se mani-
festam nos discursos e debates entre os participantes e palestrantes. 

Assim tem sido ao longo destes quinze anos e continuará para os 
próximos: juntos, irmanados ao redor do ideário de São Marcelino 
Champagnat, e olhando para o futuro, na certeza de, coletivamente, 
continuarmos a obra do fundador.

O sucesso de um empreendimento pode ser 
medido de várias maneiras e uma delas é, 
sem dúvida, sua longevidade. E isso acontece 

com o Projeto Reflexões, criado no ano 2000, comple-
tando, pois, 15 anos de profícua existência.

As 2.226 pessoas que já participaram do even-
to, entre professores e técnicos administrativos da 
Universidade, mais do que beneficiadas, têm sido 
protagonistas deste sucesso e, consequentemente, da 
contribuição para o desenvolvimento e crescimento 
da Universidade. 

Os resultados deste processo exigem compre-
ender a Universidade a partir de seu recurso mais 
importante: as pessoas. Todos os colaboradores que 
atuam nela estão aqui por sua competência, forma-
ção e experiência, colocadas a serviço da instituição. 

Coordenador do Projeto Reflexões,
Pró-Reitor de Extensão  
e Assuntos Comunitários

Sergio Gusmão

ideias e ideais

Compartilhando 
      experiências, 

Edito
ria

l



Im
ersã

o

Revista do Projeto Reflexões PUCRS • 2014  |  4

Outros ares,
novos olhares

Uma oportunidade de perceber a 
Universidade como algo mais am-
plo que um espaço cotidiano de 

trabalho. Um distanciamento do ambiente 
laboral para compreender melhor o que se 
faz, como é feito e para quem esse esforço 
se direciona. Essa pausa foi proporcionada 
durante os dias 24, 25 e 26 de abril aos con-
vidados da 17ª edição do Projeto Reflexões. 
Ao todo, 118 professores e técnicos admi-
nistrativos estiveram presentes no encontro 
organizado no Dall’Onder Grande Hotel, em 
Bento Gonçalves. 

Conduzido por uma Comissão Organi-
zadora renovada praticamente em sua to-

talidade, o evento trouxe uma série de atra-
tivos inéditos, que foram bem recebidos 
pelos convidados num exercício de imersão 
na cultura organizacional da PUCRS. Pales-
tras, debates em grupo, questionamentos 
e proposições foram intercalados por ativi-
dades físicas, apresentações musicais e sa-
borosas refeições. O saldo positivo dos três 
dias, evidente nas avaliações, repercutiu a 
chance que as pessoas aproveitaram de se 
aproximar dos colegas, de estar em con-
tato direto com a Administração Superior, 
de compreender com clareza a missão da 
Instituição e de enxergar a PUCRS de forma 
aprofundada e consciente.

Em 2014, as atividades do 
Projeto Reflexões foram 
alternadas entre o ambiente 
do Hotel Dall’Onder (detalhe) 
e espaços ao ar livre



Carisma é um dom, 
um presente legado 
para colaborarmos 

com a sociedade.

É importante que 
existam insti tuições 

que atendam aos 
apelos dos jovens com 

quem trabalhamos.
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A presentar a trajetória laboral e religiosa de Marcelino Champagnat foi a 
missão do Ir. Deivis Alexandre Fischer. Ele lembrou que, na missão dos ma-
ristas, está presente o ideal de “formar cidadãos comprometi dos com uma 

sociedade justa e fraterna”, e reforçou a atuação dos membros da congregação no 
Brasil e no mundo. Vice-Presidente da Rede Marista, Ir. Deivis ressaltou como desa-
fi os o aumento dos espaços de integração de leigos nas ati vidades desenvolvidas, 
mesmo que não tenham vínculo direto com a insti tuição. Ele acredita que é neces-
sário criar outras possibilidades de parti cipação; defender os direitos das crianças, 
adolescentes e jovens; ampliar presença nos lugares de fronteira e de periferia; e 
reforçar a internacionalidade dos trabalhos, lembrando que Champagnat sempre 
quis que os maristas esti vessem presentes nas mais diversas culturas. 

A tradição
marista

“Eu não ti nha a exata dimensão do 
tamanho e da abrangência da Rede 

(Marista) e do trabalho de São Marcelino. 
Fiquei muito sati sfeita em entender e 
observar que a Insti tuição realmente 

prega esses valores. O mundo hoje 
necessita disso, os jovens principalmente. 

Vemos alguns chegando à Universidade 
sem a exata noção do Ensino (Superior), 

do seu papel como estudante e como 
profi ssional que irá atuar na sociedade. 

A Insti tuição ter esses valores bem 
defi nidos, algo que percebemos no 

Refl exões, nos ajuda a passar aos jovens.”

ALEXANDRA AGUIAR
Faculdade de Informática

“Achei bem interessante conhecer 
a abrangência (do trabalho) dos 

maristas no mundo. Às vezes, 
conversamos com outras pessoas a 

respeito, mas não temos a noção clara 
de como essa ação está espalhada, 

parti cipando ati vamente do processo 
educacional de crianças. A experiência 

(deste evento ) é bem proveitosa.”

FERNANDO CORUJA JR.
Gerência de Tecnologia da 

Informação e Telecomunicações

O Insti tuto dos Irmãos 
Maristas tem ti do uma 

visão mais internacional 
para os problemas da 

sociedade, atuando 
na tríplice fronteira 

amazônica (Brasil-Peru-
Colômbia), por exemplo, 

na defesa de direitos 
fundamentais dos povos 

daquela região.

IR. DEIVIS 
ALEXANDRE 

FISCHER 
UM OLHAR 

PARA O 
MUNDO 

MARISTA



PROACAD – 
MÁGDA 
CUNHA

“O que mais chamou a atenção foi 
o tema da extensão, em função do 
Serviço de Atendimento em Psicologia 
e Pesquisa. Atendemos a centenas de 
pessoas todos os meses e conseguimos 
enxergar com clareza a efeti vidade do 
ensino que fazemos dentro da Faculdade 
de Psicologia quando os alunos têm 
a oportunidade de entrar em contato 
com o público, alvo da aplicação dessas 
tecnologias, teorias e informações 
aprendidas ao longo do curso.”

JEFFERSON SILVA KRUG 
Faculdade de Psicologia

e foco nos próximos desafios
Alinhamento institucional 
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“Os pró-reitores falaram muito sobre 
internacionalização, e foi possível ver 
esse foco na PUCRS. É importante, pois 
no mundo de hoje a competi ção não é 
mais local, mas mundial. As lideranças 
estão voltadas para isso porque é o 
mundo em que vivemos atualmente. 
Tem sido importante para mim, que 
atendo aos alunos, ter uma visão maior 
da Insti tuição, saber o que a Universidade 
está projetando para os estudantes.”

LUCIANA MINEI   
Faculdade de Informática 

O mundo oferece muitas 
alternati vas. Precisamos posicionar 
a Insti tuição e ler o cenário à nossa 

volta, pois concorremos com 
muitos setores.

Devemos possibilitar 
a convivência com as 

diferenças. Um sujeito que 
não consegue fazer isso, 

não se encaixa nesse novo 
mundo.

Precisamos 
formar um 

sujeito generoso 
e autônomo.
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P ela primeira vez no Projeto Refl exões, todos os pró-reito-
res dividiram o espaço dedicado a esclarecer os passos da 
Universidade rumo ao futuro. Ao longo do painel Desafi os 

do Cenário do Ensino Superior, foram abordadas as peculiarida-
des de cada pró-reitoria e de que forma as decisões e trabalhos 
coti dianos estão alinhados às prioridades insti tucionais, deixando 

PROEX –
SERGIO 
GUSMÃO

A extensão universitária se materializa no momento 
do encontro entre a Universidade e a sociedade. Mas 
para isso ocorrer, a Universidade precisa estar aberta, 

criando um círculo virtuoso de relacionamento.

Hoje a Universidade está 
repleta de oportunidades 

que levam ao
enriquecimento da 

formação e conduzem 
o aluno ao encontro 

da sociedade.

Temos sempre 
que aprimorar 
nossa relação 

entre estudantes, 
professores e a 

sociedade.

MÁGDA 
CUNHA

alternati vas. Precisamos posicionar 
a Insti tuição e ler o cenário à nossa 

volta, pois concorremos com 
muitos setores.

Devemos possibilitar 
a convivência com as 

diferenças. Um sujeito que 
não consegue fazer isso, 

não se encaixa nesse novo 

Precisamos 
formar um 

sujeito generoso 
e autônomo.

PROEX –
SERGIO 
GUSMÃO

Hoje a Universidade está 
repleta de oportunidades 

enriquecimento da 
formação e conduzem 

o aluno ao encontro 

entre estudantes, 

 DESAFIOS DO CENÁRIO DO ENSINO SUPERIOR



e foco nos próximos desafios
Alinhamento institucional 
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Tudo o que fazemos 
deve entrelaçar 
os interesses da 
Universidade e 
manter o Campus 
em perfeito 
funcionamento.

Preocupamo-nos em como 
colaborar para o desenvolvimento 
das pessoas, para que estas 
possam desenvolver suas 
habilidades na Universidade, à 
medida que vão avançando 
em suas competências.

A inovação e o desenvolvimento são 
consequências da pesquisa realizada na 
Insti tuição. São expressões da pesquisa.

Tudo o que é relevante hoje no mundo é 
interdisciplinar. Isso é um enorme desafi o à estrutura 
universitária, que ainda é pensada por disciplinas.

Quando um pesquisador conquista 
recursos para o seu projeto, ele traz 
benefí cios para toda a Universidade, 
 independente da 
  área em que atua.

“A discussão foi muito rica. É 
extremamente importante abrir esse 

espaço para os técnicos e professores 
pensarem sobre o futuro da Universidade. 

A postura e as perguntas expressam 
bem a inquietude de quem quer viver o 

mundo PUCRS, entender as soluções e 
os planos que a Insti tuição traçou para 

chegar aos melhores resultados, pois esse 
é um objeti vo comum. Vejo a questão 

da internacionalização, da inovação, da 
desburocrati zação como fatores-chave, 

que estão presentes no discurso e na 
proposta do planejamento.”

KELLEN FRAGA DA SILVA 
Faculdade de Administração, 

Contabilidade e Economia

“Na verdade, todos os desafi os são 
interessantes. Vejo a necessidade de os 

técnicos administrati vos contribuírem 
para que essas metas sejam alcançadas, 
realizando seu trabalho com dedicação 

e empenho. Já estou incorporando esse 
autodesafi o para contribuir.”

CHARLES SOARES
Museu de Ciências 

e Tecnologia

evidente a importância do engajamento de professores e téc-
nicos administrati vos para a manutenção dos bons resultados 
obtidos recentemente e o avanço da PUCRS nos âmbitos 
local, nacional e internacional. Acompanhe, na sequência, as 
principais falas dessas lideranças e como foram percebidas 
pelos convidados do Refl exões.

PROPESQ – 
JORGE 
AUDY

PROAF – 
RICARDO 

BASTOS

 DESAFIOS DO CENÁRIO DO ENSINO SUPERIOR

Tudo o que é relevante hoje no mundo é 
interdisciplinar. Isso é um enorme desafi o à estrutura 
universitária, que ainda é pensada por disciplinas.

Preocupamo-nos em como 
colaborar para o desenvolvimento 
das pessoas, para que estas 
possam desenvolver suas 



IR. JOAQUIM 
CLOTET
NOSSA 

IDENTIDADE PUCRS 
– UNIVERSIDADE 

CATÓLICA E 
MARISTA

A palestra do Ir. Joaquim Clotet foi aberta com imagens e frases de fi lósofos, 
como Platão e Aristóteles, e de escritores, como os ganhadores do Prêmio 
Nobel de Literatura Orham Pamuk e Mo Yan. Parti ndo de uma perspecti va 

pessoal, o tema identi dade se desenvolveu até abranger o aspecto insti tucional. 
Liderança, superação, felicidade, união e humildade fi zeram parte das ideias e 
dos exemplos de personagens expostos. De maneira gradati va, o Reitor reforçou 
a mensagem de que uma grande insti tuição de Ensino Superior se constrói com 
individualidades e escolhas respeitadas, mas alinhadas num mesmo propósito, 
comparti lhando trabalhos e conquistas para o desenvolvimento coleti vo. Ele 
também abordou a importância do acolhimento ao dizer que todos devem se 
senti r bem entre nós, e que “entender, ajudar e orientar o aluno são questões 
importantes para professores e técnicos administrati vos”. Ao fi nal, frisou algo 
que considera fundamental: “Um valor importante é a simplicidade: pessoas que 
saibam atender, que saibam ensinar. Não é um milagre. É isso que eu gostaria 
de ver em todos.”

Ensino Superior com 
identidade 

própria

“Foi importante ver a identi dade da 
PUCRS, com sua missão e visão, o 
que a Insti tuição procura trazer para 
o público e como o funcionário se 
insere nesse mundo. A história de 
Champagnat também nos mostra de 
onde vem a Universidade e o que ela 
deseja alcançar.”

RAFAEL H. REIMANN
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

“Foi incrível a ideia de trabalhar com a 
identi dade, que é uma das propostas do 
encontro, complementada com a fala 
sobre o propósito de vida. Acredito, assim 
como vários fi lósofos que foram citados, 
que o propósito da vida é ser feliz. Gosto 
muito de uma passagem em que Gandhi 
diz que ‘felicidade é quando aquilo que 
você pensa, fala e faz estão em sintonia’. A 
verdade é que a PUCRS tem uma identi dade. 
Nós trabalhamos com o conhecimento, e 
buscamos através dele transformar a vida 
de muitas pessoas. Quem aderir a essa 
identi dade e enxergar nela um propósito 
de vida, facilmente será feliz dentro da 
Universidade.”

WILSON MARCHIONATTI    
Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia 
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Sem identi dade,
a Insti tuição
enfraquece.

Cada um deve senti r-se 
em casa entre nós.

Entender, compreender, 
ajudar e orientar o 
aluno são questões 
importantes para 
professores e técnicos 
administrati vos.



ANDRÉ 
PALMINI 

COMPROMISSO: 
INTEGRAÇÃO E 

CONEXÕES

Nosso cérebro tem as 
mesmas necessidades 
de conexão e 
relacionamento desde 
as duas primeiras 
semanas de vida até 
a idade adulta.

Todos ganham com 
a cooperação.

Temos que estar 
conectados 
socialmente com os 
alunos, antecipando 
fatos, prestando 
informações, 
auxiliando-os, para 
que eles usufruam 
da experiência 
universitária.

PAULA PUHL
Faculdade de Comunicação Social

“Um dos desafi os é conhecermos 
mais sobre o espírito marista e a 
parte administrati va. Além disso, 
pensarmos nosso lugar em uma 

insti tuição com valores tão fortes, 
tão legíti mos. Viemos para cá por 

nos encaixarmos nesse esti lo, nessa 
forma de trabalhar. Mas o grande 

desafi o é ensinar. Como ensinar 
nesse universo tão complexo em que 
nós e nossos alunos estamos? Como 
ensinar, ati ngir a excelência, ser um 

bom professor e estar atento a todas 
as mudanças?”

Revista do Projeto Refl exões PUCRS • 2014 |  9

O painel dedicado a tratar do tema Compromisso: integração e conexões 
trouxe novos palestrantes e uma abordagem diferenciada sobre o tema, 
captando por completo a atenção da plateia no decorrer de três apresen-

tações disti ntas e, ao mesmo tempo, complementares. Um jornalista, um médico 
e um fi lósofo, todos professores, expuseram seus pontos de vista, encontrando 
em comum a necessidade de humanização nas relações interpessoais para que 
se gere comprometi mento, tanto pessoal quanto insti tucional. 

Em tom provocati vo, Juremir Machado da Silva, da Famecos, fez a plateia 
repensar o tema das conexões via internet e o uso intensivo da tecnologia. André 
Palmini, da Famed, mostrou a necessidade vital dos seres humanos de socializar, 
sendo esta equivalente aos insti ntos de comer, beber e se reproduzir. Por fi m, o 
Ir. Evilázio Teixeira, Vice-Reitor, referendou que o ambiente universitário é, por 
natureza, um espaço agregador. 

gera comprometimento
A humanização

“O Dr. Palmini falou sobre a solidão, 
e que alguns colegas fi cam excluídos 

no setor. Muitos até criti cam. Acredito 
que temos de lidar melhor com isso, 

tentar aproximar mais os colegas, 
conversar, melhorar o ambiente e 

fazer com que ele trabalhe melhor e 
nós também.”

ROBERTO SCHROEDER 
Pró-Reitoria de Administração 

e Finanças
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O processo 
educati vo 

faz energizar 
as melhores 

potencialidades 
do ser humano.

A tecnologia 
sozinha não 

educa, não produz 
senti do, não gera 

democracia.

Precisamos 
recuperar a ideia da 

palavra professor, 
aquele que 

professa, propaga, 
ensina.

Que relações 
queremos para 
o futuro? Mais 

conexão ou mais 
interação?

Todos nós precisamos de amor e de atenção.

Temos que recuperar a 
importância do humanismo.

EVILÁZIO 
TEIXEIRA 

COMPROMISSO: 
INTEGRAÇÃO E 

CONEXÕES

JUREMIR MACHADO 
DA SILVA 

COMPROMISSO: 
INTEGRAÇÃO E 

CONEXÕES

A o final das apresentações dos professores 
Juremir Machado da Silva, André Palmini e Ir. 
Evilázio Teixeira, o professor Erico Hammes, 

mediador da atividade, acrescentou interpretações 
sobre o signifi cado da palavra compromisso. Ele citou 
autores, fi lósofos e uti lizou-se de diversas passagens 
do livro La alegria del Evangelio, do Papa Francisco, 
dentre as quais destacou aspectos como a hierarquia 
do compromisso, a alegria do compromisso, jovens em 
busca de compromisso e compromisso social. Nesse 
últi mo item, frisou que não basta realizar programas 
de promoção e de assistência social. Deve-se, antes de 
tudo, dar atenção ao próximo. 

Os significados de
“compromisso”
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O Dialogando com a Reitoria 
está entre os momentos 
mais aguardados do Projeto 

Reflexões. Nele, o Reitor e sua equi-
pe respondem a questões desenvol-
vidas pelos professores e técnicos 
administrativos. É a oportunidade de 
a comunidade universitária conhe-
cer projetos estratégicos da PUCRS 
que envolvem ensino, pesquisa, 
extensão e aspectos de gestão. Em 
2014, o professor Alam Casartelli 

mediou a plenária em que, além 
das perguntas, houve a contribuição 
dos convidados com uma reflexão 
pontual sobre alguma temática. Os 
participantes, primeiro, refletiram 
em grupos de trabalho e, depois, 
apresentaram seus questionamen-
tos à Administração Superior. Quatro 
dessas questões são apresentadas a 
seguir. As demais podem ser lidas 
na edição 13 do Drops Reflexões, no 
site www.pucrs.br/reflexoes. 

Nosso primeiro diferencial é ser 
Universidade. Dos 65 anos de história 
da PUCRS, 50 são de uma graduação 
muito forte. A estrutura e o ambiente 
que temos também são diferenciais. 
Uma biblioteca como a nossa, por 
exemplo, não se constrói de um 
dia para o outro. Temos estudantes 
frequentando laboratórios, bolsistas 
fazendo pesquisas. O que queremos 
é ver os alunos transitando mais 
pelas iniciativas de pesquisa. 
Outro aspecto é o relacionamento 
estabelecido com instituições 
estrangeiras conceituadas. O 
desafio hoje é nos percebermos 
um pouco mais. Discutimos muito 
que o aluno que está conosco hoje 
é o mais importante. É para ele que 
devemos direcionar nossos esforços. 
Precisamos qualificar esse ponto cada 
vez mais.

Qual o diferencial da PUCRS 
em relação às ofertas das 
outras IES, principalmente 
em relação à Graduação, 
e qual a estratégia da 
PROACAD para fazer 
com que nossos alunos e 
potenciais alunos percebam 
esse diferencial?

JANAÍNA AGUIAR
Faculdade de Letras

A PUCRS no 
cenário do 

ensino 
superior

MÁGDA 
CUNHA
Pró-Reitora 
Acadêmica

Revista do Projeto Reflexões PUCRS • 2014 |  12

Dialogando com a Reitoria

Lidamos com indicadores 
e metas. Não são apenas 
metas financeiras, mas 
também resultados 
acadêmicos. A Universidade 
consolida acordos 
institucionais para que 
existam ganhos não apenas 
financeiros, mas que 
repercutam na qualidade 
das atividades acadêmicas. 
Tudo é feito levando 
em conta os valores da 
PUCRS. A base para termos 
uma estrutura sólida é 
a graduação. Por isso, 
procuramos potencializar 
a ação dos professores e 
técnicos administrativos, 
para que isso repercuta 
entre os alunos.

RICARDO 
BASTOS
Pró-Reitor de 
Administração 
e Finanças

Como lidar com o mercado e 
a concorrência, no sentido de 
troca e trânsito de saberes e 
expressões, no processo de 
inter(entre)nacionalização, com 
sustentabilidade financeira da 
instituição e desburocratização, 
sem perder de vista os princípios 
e a identidade marista?

JOÃO VICENTE 
ROTHFUCHS
Faculdade de Direito



Em 2012, abrimos o edital para 
professores horistas que estivessem 
engajados em investigações 
científicas solicitassem horas para 
atividades de pesquisa, desde que 
comprovando a existência desta. No 
primeiro ano, o edital disponibilizou 
40h para esta finalidade, e houve 
a alocação de 28h. Em 2013, a 
alocação foi de 32h de um total de 
40h disponíveis. Este ano, abriremos 
novamente. Para participar, é 
preciso estar associado a um grupo 

de pesquisas liderado por um professor da PUCRS e ter 
seus dados cadastrados no Sistema Sipesq como membro 
da equipe de trabalho.

SERGIO GUSMÃO
Pró-Reitor 
de Extensão 
e Assuntos 
Comunitários

Todos estamos inseridos no 
Plano Estratégico (PE) da 
Universidade. No PE específico 
da Proex, o objetivo é fortalecer a 
ação da pró-reitoria como órgão 
de fomento à ação extensionista 
na Universidade. Permear 
as Unidades Acadêmicas 
(UAs) para que todos possam 
fortalecer suas ações em 
extensão. Uma das formas é 
a Educação Continuada, com 
cursos para alunos, diplomados 
e demais públicos. Na área da 

cultura, queremos fazer da Universidade um novo 
polo cultural em Porto Alegre, como mais ações e 
manifestações artísticas em cinema, literatura e 
música. No desenvolvimento social, há espaço para 
ações articuladas com as UAs.

JORGE AUDY
Pró-Reitor de 
Pesquisa, Inovação 
e Desenvolvimento

Qual é o planejamento 
para incentivo de pesquisa 
e inovação integrando 
professores horistas?

Existe um planejamento 
estratégico da PROEX? Se sim, 
qual é o público-alvo externo?

CARLOS BERGOLD
Faculdade de Engenharia

Os pró-reitores responderam 
positivamente às perguntas. Foi 

bem tranquilo entender a proposta 
passada por eles, tanto em relação 

ao Plano Estratégico quanto ao que 
a Universidade espera de nós. Acho 
muito legal a posição do Reitor em 

dizer que não aceita nepotismo. Muito 
interessante essa posição firme dele.

ALINE DEBASTIANI
Biblioteca Central Ir. José Otão

MATTEO BALDISSEROTTO
Faculdade de Medicina

Esse tipo de atividade faz com que a 
PUCRS tenha um grande diferencial. O 
contato direto dos técnicos e do corpo 
docente com a Administração Superior 
nos permite saber quais são os planos, 

diretrizes, dificuldades, necessidades 
e perspectivas para continuarmos 

crescendo e sendo uma universidade 
de vanguarda como é a PUCRS. Esse 

encontro também é um agente 
motivador, pois todos se sentem 

comprometidos e motivados com a 
possibilidade de contato com o Reitor, 

Vice-Reitor e Pró-Reitores
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MARIA ALICE 
HOFMEISTER
Faculdade de Direito



E ntre as novidades apresentadas em 2014, está o momento 
Compartilhando Reflexões. A proposta organizada pelas 
professoras Dóris Della Valentina e Cláudia Moura, antes 

do início dos trabalhos nas manhãs de sexta-feira e de sábado, foi 
construída de forma coletiva. Os participantes do evento recebe-
ram, em suas mesas ou dormitórios, cartões nos quais eram esti-
mulados a responder às questões sobre como estavam se sentindo 
em relação ao evento. No dia 25 de abril, Dóris fez uma reflexão a 
partir das palavras mais marcantes a respeito do primeiro dia, na 
opinião dos convidados. Uma delas foi ‘compartilhar’. Na reflexão 
feita pela professora, “compartilhar tem se tornado extremamen-
te necessário, mais particularmente uma arte. Significa construir 
relações de qualidade, e para isso é preciso estabelecer confiança, 
sentir-se confortável com quem conversamos, construir ações de 
equipe. É importante que tenhamos prazer com os resultados, 
mesmo que eles não estejam em evidência”.

Na manhã seguinte, Cláudia Moura apresentou um olhar sobre 
as respostas às outras perguntas e solicitou a todos que redigissem 
uma carta aos colegas que participarão do Reflexões em 2015. A 
ideia foi proporcionar aos presentes a oportunidade de se expres-
sarem, e passar o seu sentimento sobre o evento para os próximos 
convidados.

O Projeto Reflexões ganhou uma Comissão renovada 
em 31 de outubro de 2013. Desde essa data, a equipe 
reuniu-se semanalmente para preparar o evento que 

ocorreu em abril e mantém encontros regulares para avaliar as 
possibilidades de melhoria para as próximas edições. O Reflexões 
é pensado e organizado pelos seguintes integrantes, de acordo 
com a foto: ao fundo, a partir da esquerda: Cleiton Borges (Gabi-
nete da Reitoria), Márcia Petry (Proex), Sergio Gusmão (Proex), 
Alam Casarteli (Face/Asplan) e Erico Hammes (Fateo). À frente, 
a partir da esquerda: Ir. Dionísio Rodrigues (Centro de Pastoral e 
Solidariedade), Cláudia Moura (Famecos), Clarice Sohngen (Fadir) 
e Dóris Della Valentina (Proex).  

A montagem do evento e todo suporte oferecido aos pa-
lestrantes e aos convidados, desde a entrega dos convites até o 
desembarque do último passageiro em Porto Alegre, é respon-
sabilidade da Equipe Operacional. Em 2014, fizeram parte deste 
grupo a partir da esquerda: Mariana Betti (Proex), Eraldo Althaus 
(GTIT), Marcus De Poli (Proex), Natália Rangel (Proex), Fernando 
Costa (Proex), Inêz Giasson (Proex) e Leonardo Rodrigues (Proex).

Compartilhando

Mão na

Reflexões
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Professoras Dóris e Cláudia 
(abaixo) estimularam 
os participantes a se 
manifestarem por escrito



Carlos Eduardo 
Berwanger, da Fefid  
(à frente, na foto maior), 
conduziu a atividade 
física na manhã da 
sexta-feira, 25 de abril

Um destaque na programação da 17ª edição do Projeto 
Reflexões foi a caminhada de 1km orientada pelo pro-
fessor da Faculdade de Educação Física e Ciências do 

Desporto, Carlos Eduardo Berwanger. A atividade física teve início 
com um aquecimento, no hotel. Depois, o grupo com aproxima-
damente 90 pessoas deslocou-se até a Praça Achyles Mincarone, 
onde está localizada a Igreja São Bento, e retornou ao local do 
evento, encerrando o exercício com um alongamento coletivo.

Caminhada
Orientada

massa

Etc.
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Etc.
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O momento da sobremesa, após os jantares de 
confraternização, foi embalado por apresen-
tações musicais nas duas noites do Reflexões. 

Na quinta-feira, 24, o grupo de cordas da Orquestra 
Filarmônica da PUCRS brindou a todos com diversas 
composições. Na sexta-feira, houve o Show de Talentos 
PUCRS. Funcionários com habilidades em canto e ins-

trumentos musicais como violão e piano apresentaram-
-se no palco do restaurante do hotel. Gustavo de Lima 
Pereira (Fadir), Pablo Rosa (AAII), Wilson Marchionatti 
(Face) e Alexandra Aguiar (Facin) soltaram a voz e 
arrancaram aplausos dos colegas com canções de Tim 
Maia, Adele, Commodores, John Lenon e Elvis Presley, 
entre outros.

na Serra
Sobremesa musical 
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E xistem diversas campa-
nhas convidando as pes-
soas a atuarem como 

voluntárias. Os argumentos 
são múlti plos, assim como as 
causas. Crianças, idosos, meio 

ambiente, saúde, educação, 
animais de esti mação e segu-
rança no trânsito são alguns 
dos exemplos mais conheci-
dos. Dados apresentados pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-

grafi a e Estatí sti ca (IBGE), em 
2012, mostraram que 23% dos 
brasileiros em idade adulta 
– em torno de 20 milhões de 
homens e mulheres – doam 
parte do seu tempo para aju-

dar pessoas ou instituições. 
As motivações são diversas, 
sendo as três principais o 
desejo de ser solidário, fazer 
a diferença no mundo e reli-
giosidade.

O Projeto de Voluntariado da PUCRS é fruto de um convênio 
entre a Universidade e a Associação do Voluntariado e da Soli-
dariedade (Avesol), sob a coordenação do Centro de Pastoral e 
Solidariedade. Essa parceria oferece mais de oitenta organiza-
ções sociais para a realização de práti cas voluntárias, além de 
projetos que podem ser realizados na PUCRS (somente alunos e 
diplomados sem vínculo empregatí cio – veja o quadro na página 
19), que permitem trocas de experiências e de conhecimentos 
e contribuem na formação de valores, com a parti cipação social 
e com o exercício da cidadania. Mas as perguntas persistem: é 
bom ser voluntário? Por quê? Conheça a seguir as respostas no 
depoimento de representantes dos alunos, dos professores, dos 
técnicos administrati vos e de diplomados PUCRS.

Por que ser
voluntário?

Conheci o voluntariado no Colégio Champagnat, mas não ti nha idade sufi ciente para 
parti cipar. Este ano (2014), soube da Avesol por uma amiga, que me levou ao Centro de 

Pastoral e Solidariedade. Fiz a inscrição e fui direcionado para a ati vidade de Acolhida, no 
Hospital São Lucas, recebendo e orientando novos voluntários. Agora, parti cipo do projeto 

Caminho, organizando brechós e bazares, cuja arrecadação é converti da em auxílio para 
alimentação e transporte de familiares de pacientes do SUS que não dispõem de recursos 

fi nanceiros durante a internação. A sensação é muito boa, mesmo não estando visível o que 
faço. Estou ajudando ao outro, e para isso não é necessário aparecer.

EMMANUEL DE SOUZA MIGUEL,
aluno do Curso de Enfermagem e voluntário no Hospital São Lucas 

Açã
o

Maris
ta

COMO ACONTECE NA PUCRS

Conheci o voluntariado no Colégio Champagnat, mas não ti nha idade sufi ciente para 
parti cipar. Este ano (2014), soube da Avesol por uma amiga, que me levou ao Centro de 

Pastoral e Solidariedade. Fiz a inscrição e fui direcionado para a ati vidade de 
Hospital São Lucas, recebendo e orientando novos voluntários. Agora, parti cipo do projeto 

Caminho, organizando brechós e bazares, cuja arrecadação é converti da em auxílio para 
alimentação e transporte de familiares de pacientes do SUS que não dispõem de recursos 

fi nanceiros durante a internação. A sensação é muito boa, mesmo não estando visível o que 
faço. Estou ajudando ao outro, e para isso não é necessário aparecer.

aluno do Curso de Enfermagem e voluntário no Hospital São Lucas 



Quando cheguei à Pastoral, 
estava meio perdida, querendo 

fazer algo para ajudar, mas 
sem saber ao certo o quê. Eu 

não podia ajudar como os 
médicos, os denti stas ou os 

fi sioterapeutas, por exemplo. 
Então, a equipe mostrou que 
eu poderia contribuir apenas 

com amor e carinho. Comecei a 
visitar a Casa Menino Jesus de 
Praga, que tem a maioria dos 

internos formada por crianças 
e jovens com defi ciências 
múlti plas. Fui muito bem 

preparada antes de ir; todos 
me deixaram bem à vontade. 

Ao chegar lá com meu esposo, 
todos nos receberam com 
o mesmo carinho dado às 

crianças. Agora, vou duas vezes 
por semana. Gostaria que mais 
pessoas fi zessem isso também. 

Quando posso, levo amigos e 
colegas.

ALINE MESQUITA 
FRANZ,

funcionária da 
Pró-Reitoria de 

Administração e 
Finanças e 

voluntária na 
Casa Menino 

Jesus de 
Praga

MARIA JUDITH 
SPERB RIBEIRO,
diplomada PUCRS
em Matemática e 

Física, ex-docente 
na Faculdade 

de Educação e 
voluntária na 

Escola Estadual
de Ensino 

Fundamental 
Bahia

Tive sorte de 
encontrar no colégio 
uma professora bem 

interessada. Sinto-
me muito grati fi cada 

com esse trabalho, 
gosto muito. É a 

primeira vez que 
prati co voluntariado, 
algo muito positi vo. 

O contato de pessoas 
mais experientes com 

professores jovens 
é importante. Isso 

preenche a vida da 
gente. Acredito que as 

pessoas aposentadas 
devam conti nuar 

fazendo alguma coisa. 
Quem gosta atua na 
própria área. Quem 

não gosta inventa 
outras coisas. Mas o 
que não pode é fi car 

parado.

Quando fi z mestrado 
na PUCRS, pesquisei 

sobre a psicogênese da 
fração. Sempre defendi 
que o tema deve estar 

presente desde a 
primeira série do Ensino 

Fundamental. Quando 
fui para a Escola Bahia, 

onde eu e a Judith 
fi zemos a Orientação 

Pedagógica voluntária 
da 1ª à 4ª série, 

perguntei à professora 
de matemáti ca se 

ela concordava em 
desenvolver um trabalho 

sobre fração em caráter 
experimental. Ela me 

surpreendeu, pois não 
só aceitou o desafi o 

como documentou tudo, 
e a ati vidade envolveu 
toda a meninada da 1ª 

série. Esse é um projeto 
no qual eu trabalho

até hoje.

ELY MACHADO 
DE CAMPOS,

diplomada em 
Pedagogia e mestre 

em Educação pela 
PUCRS; professora 

aposentada e 
voluntária na Escola 
Estadual de Ensino 

Fundamental Bahia
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pessoas fi zessem isso também. 
Quando posso, levo amigos e 

colegas.

ALINE MESQUITA 
FRANZ,

funcionária da 
Pró-Reitoria de 

Administração e 
Finanças e 

voluntária na 
Casa Menino 

Jesus de 
Praga



Os espaços de voluntariado oferecidos na 
Universidade são desti nados somente para alu-
nos e diplomados. Porém, professores e técnicos 
administrati vos podem atuar fora da Insti tuição. 
Veja as possibilidades:

Existem mais de 80 organizações sociais em Porto 
Alegre, Viamão e Alvorada. Essa modalidade de 
voluntariado é aberta a toda Comunidade Uni-
versitária. Abaixo, seguem os nomes de algumas 
mais próximas do Campus. Para conhecer cada 
organização e suas demandas, acesse www.pucrs.
br/pastoral ou marque um horário pelo fone (51) 
3320-3576 com a equipe do Centro de Pastoral e 
Solidariedade para conhecer as oportunidades.

ONDE PRATICAR
O VOLUNTARIADO

LOCALIDADE ENTIDADE

Bom Jesus • Associação Famílias em 
Solidariedade – (AFASO)

• Movimento por uma 
Infância Melhor

Jardim Botânico • Colégio Estadual Professor 
Otávio de Souza

Partenon • Casa Menino Jesus de 
Praga

• Centro Espírita 
Assistencial Fabiana – 
Anjo da Luz – (CEAFAL)

• Kinder Centro de 
Integração da Criança 
Especial

• ONG – Mãos Unidas
• Pequena Casa da Criança

Vila João Pessoa • Associação Comunitária
do Campo da Tuca

• Casa Madre Giovanna
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• Hospital São Lucas
• Escola Sustentável – Insti tuto do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais (IMA)

NA PUCRS

FORA DA PUCRS

Há dois anos nosso grupo dedica seu tempo aos idosos 
internados no Setor de Geriatria do Hospital São Lucas, 

em um projeto voltado a comparti lhar Histórias de Vida. 
Tanto na Internação Geriátrica, quanto na Hemodiálise, 

escutamos os relatos de pacientes, parentes e 
cuidadores, permiti ndo que revivam momentos e 

percebam a importância de suas experiências. O projeto 
Histórias de Vida torna os idosos protagonistas e procura 

resgatar sua sabedoria, tão subesti mada na atualidade.

MARCOS DILIGENTI,
professor da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo e coordenador do 
projeto Histórias de Vida

A Universidade tem o compromisso de oportunizar 
espaços para que a cooperação, o diálogo, a inclusão e 

o respeito à diversidade sejam exercitados por todos. 
E o projeto de Voluntariado da PUCRS permite aos 
nossos alunos, técnicos administrati vos, 

professores e diplomados colaborarem 
junto às comunidades em vulnerabilidade 

social, no fortalecimento da cultura 
da solidariedade e no exercício 
da cidadania, como práti cas de 

aprendizagem e de desenvolvimento 
comunitário. Portanto, o Centro de 

Pastoral e Solidariedade está aberto para 
todos que desejam conhecer e aderir ao 

Projeto, independentemente de suas 
crenças religiosas, promovendo a 
paz, a justi ça e a vida como sinal 

de esperança ao mundo.

IRMÃO DIONÍSIO 
RODRIGUES,

diretor do Centro de 
Pastoral e Solidariedade 

da PUCRS

A Universidade tem o compromisso de oportunizar 

professor da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo e coordenador do 

projeto Histórias de Vida

E o projeto de Voluntariado da PUCRS permite aos 
nossos alunos, técnicos administrati vos, 

professores e diplomados colaborarem 
junto às comunidades em vulnerabilidade 

social, no fortalecimento da cultura 
da solidariedade e no exercício 
da cidadania, como práti cas de 

aprendizagem e de desenvolvimento 
comunitário. Portanto, o Centro de 

Pastoral e Solidariedade está aberto para 
todos que desejam conhecer e aderir ao 

Projeto, independentemente de suas 
crenças religiosas, promovendo a 
paz, a justi ça e a vida como sinal 

de esperança ao mundo.

IRMÃO DIONÍSIO 
RODRIGUES,

diretor do Centro de 
Pastoral e Solidariedade 

da PUCRS



O Reflexões nos
portais maristas

Portal da União Marista do Brasil (UMBRASIL)

Portal da Província Marista do Rio Grande do Sul

Portal da Casa Geral dos Maristas (Roma/Itália)

Notícias publicadas em portais maritas após a realização da 17ª edição do Projeto Reflexões, em abril de 2014.


