
 VIDA NA ESIC: MEMÓRIA – dia 4 de julho/2012. 

 A partir desta semana, você estará recebendo, periodicamente, notícias e informações 

sobre a vida que se desenvolve na ESIC. De outro lado, sempre que você tiver alguma notícia 

ou algum fato a comunicar à comunidade acadêmica basta manter contato com 

nestor.eckert@esic.br  

1. PARCERIA UNIJUÍ/ESIC. 

A UNIJUÍ é universidade situada na cidade de Ijuí-RS. Tem 15.000 alunos. No dia 24 de 

junho, aconteceu um primeiro encontro entre o Reitor da Universidade, seus Pró-

reitores, Assessores e todos os Coordenadores de Cursos com o Diretor Executivo e o 

Coordenador de Pós-graduação da ESIC para iniciar conversações sobre parcerias a 

serem celebradas entre ambas as instituições. 

O Diretor Executivo e o Coordenador de Pós-graduação voltaram muito 

entusiasmados. 

Na próxima quinta-feira, dia 5 de julho, os representantes da UNIJUÍ estarão aqui na 

ESIC para conhecer nossa realidade. 

 

2. PROGRAMA DESENVOLVIDO NA UNIARP 

A UNIARP é uma Universidade particular situada na cidade de Caçador-SC. Nos dias 15 

e 16 de junho aconteceu a aula inaugural do Programa Internacional de 

Desenvolvimento de Diretores, na cidade catarinense. Este programa está sob 

responsabilidade da ESIC e as aulas são ministradas por profissionais da ESIC com os 

quais será agendada viagem à Espanha como parte do desenvolvimento de módulos 

internacionais. 

 

3. REUNIÃO COM OS PROFESSORES. 

No dia 30 de junho, a Direção Geral da ESC manteve reunião com os professores e as 

professoras que atuam na Instituição. 

Inicialmente, foi apresentado, de modo oficial, a todo corpo docente, o novo Diretor 

Geral da ESIC, recentemente regresso da Espanha, o Pe. Ari João Erthal. 

Acentuou-se a importância da entrega dos Planos de Aula por parte dos professores 

dentro dos prazos legais. Os alunos têm direito de conhecê-los ao se iniciarem as 

aulas. Para o 2º. Semestre, a data limite para entrega dos Planos é o dia 17 de julho, na 

Secretaria Acadêmica. 

Além desses assuntos, foram abordadas também questões relacionadas ao Diário de 

Classe, Horários de Aula, Falta de professores, Substituição de professores, Provas e 

notas, Calendário Acadêmico, pontos fortes e fracos de professores e dificuldades 

encontradas durante o 1º. Semestre. 

As aulas do 2º. Semestre reiniciarão no dia 18 de julho para os alunos veteranos, e, no 

dia 23 de julho para os alunos calouros. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS TCCs. 

Uma das atividades de construção de conhecimento no Curso de Administração é a 

elaboração e apresentação pública do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os dias 2 

a 6 de julho são reservados para a defesa perante banca avaliadora desses trabalhos. 
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De modo geral, os alunos não se esquecem do que conseguiram produzir e construir 

coletivamente, chegando ao final do curso. 

Quem apresenta o TCC, nesta fase, são os alunos que concluíram o 7º. Período do 

Curso.  

 

4 de julho/2012 – nestor.eckert@esic.br  
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