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  NESTA EDIÇÃO 

 

A ESIC, em parceria com a 

Universidade do Alto Vale do Rio do 

Peixe – UNIARP está realizando, em 

Caçador, o Programa Internacional de 

Desenvolvimento Diretivo (PIDD), 

focado nas áreas de Marketing, 

Gestão e Negócios. Este programa 

teve início em agosto deste ano e se 

encerra em dezembro/2012. 

Um dos módulos desse programa 

inclui palestras e jornadas exclusivas 

aos brasileiros,  na Espanha, e confere 

certificados internacionais. Os 

empresários, juntamente com 

Diretores e Coordenadores da 

ESIC/Curitiba, foram à Espanha e 

retornaram no domingo, dia 28 de 

outubro. 

 

 

O curso, conforme depoimento do 

Vice-reitor de Administração e 

Planejamento da UNIARP, Dr. 

Almir Granemann Reis, “é inédito 

na região e realiza-se para inovar, 

incrementar  e melhorar as 

experiências empresariais com uma 

formação diferenciada incluindo 

visão internacional, criatividade, 

sinergias e interações com outros 

grupos de diretores nacionais e 

internacionais”. 
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CURSO DA ESIC E UNIARP LEVOU EMPRESÁRIOS 
DE CAÇADOR/SC À ESPANHA. 



 2 

 

 

  

Ao agregar experiência internacional e 

coaching, este programa prepara os 

executivos para os desafios cada vez 

maiores do mercado globalizado. 

Considerando os depoimentos dos 

participantes, a experiência foi muita 

enriquecedora e colabora na vida 

profissional. O contato com 

profissionais na Espanha, as 

atividades acadêmicas e as 

possibilidades múltiplas foram de alto 

valor. 

Terminado o módulo na Espanha, os 

empresários ressaltam o valor da 

experiência que tiveram e, 

principalmente, o quanto a 

experiência contribui para seu 

trabalho futuro como empresários e 

líderes na sociedade. 

Claudinei Bonatto, Superintendente 

do Sistema S, de Florianópolis se 

expressa: 

“A semana foi muito proveitosa, muito 

rica. Agradecemos pela capacidade, 

pelo talento, pela simplicidade, pela 

espontaneidade em transmitir 

conhecimentos profundos e 

fundamentados. O momento vivido foi 

ímpar. Só temos a agradecer”. 

 

 

Richard Kindermann, do Hotel 

Kindermann, de Caçador agradece e 

espera novas edições d o programa. 

Ele dirige um agradecimento especial 

ao Prof. Alexandre, que acompanhou 

a turma e deu as devidas orientações. 

Todos os participantes incentivam a 

UNIARP e a ESIC a que renovem a 

experiência do programa e todos se 

colocam à disposição para incentivar 

mais pessoas a participarem do curso. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

mais fotos em: www.esic.br/pidd 
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As Instituições de Ensino Superior (IES) passam, regularmente, por diversos passos no processo junto ao Ministério 

da Educação (MEC): autorização, reconhecimento,  credenciamento, recredenciamento e outros, conforme a 

Instituição. 

No caso de ESIC, pela PORTARIA no. 1.263, de 18 de outubro de 2012, aconteceu o RECREDENCIAMENTO, 

conforme segue:(...). 

 

“Art. 1  Fica recredenciada a Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing – ESIC, localizada à Rua Pe. Dehon, 814, 

bairro Hauer, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, mantida pela Associação Dehoniana Brasil Meridional, com 

sede na Rua Maurício de Lacerda, no. 252, bairro Vila Monte Alegre, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 

pelo prazo máximo 5 (cinco) anos. 

Art. 2 Nos termos do art. 10, parágrafo 7, do Decreto n. 5.773, de 2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo 

avaliativo seguinte. 

Art. 3 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”. 

ALOÍSIO MERCADANTE OLIVA. 

 

 

MASTER EM DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DIGITAL – MPC 

 

“Comunicação digital” pode parecer uma palavra relativa nova. No entanto, ela revela a realidade em que vivem as 

empresas, hoje. A realidade exige que se promovam atividades tanto em nível acadêmico como em nível 

operacional que desenvolvam habilidades dos Diretores e Gestores na área de comunicação digital. 

No mundo das empresas vive-se um “clima digital”. 

No dia 8 de outubro, iniciou o Master na área. A ESIC, tendo consciência de sua função social, promove este curso 

visando oportunizar aos profissionais da área a possibilidade de aperfeiçoar-se e qualificar-se para não estarem 

defasados no mundo em que hoje vivemos. 

 

RECREDENCIAMENTO DA ESIC 
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PALESTRA EM RODA COM ALUNOS DO SESI NA ESIC.  

 

“Palestra em Roda” com o Prof. SÉRGIO NAGEL, acontecida no dia 25 de outubro. 

Palestra em Roda é uma inovação paranaense no que se refere a senso de pertença e participação ativa na 

organização. Esse comportamento acontece quando o profissional está devidamente motivado. E motivação é 

algo sempre interno ao indivíduo. Se estimulado e incentivado, o indivíduo se motiva. 

A novidade do Prof. Sérgio é considerar ou comparar a empresa ou a organização a uma roda de dança circular, 

uma roda que gira e que deve girar. Ela somente gira se todos os participantes se movimentarem, se executarem 

os seus movimentos no momento em que solicitados. 

 

Há, aproximadamente 20 anos, Prof. Sérgio trabalha em empresas, escolas, em todos os tipos de organizações, 

sempre resgatando o valor e o significado das danças circulares nas diversas culturas, visando motivação, 

liderança, responsabilidade, participação. 

 

Além dos muitos alunos do SESI, também uma turma da ESIC participou da experiência, considerando que houve 

coincidência da realização desta atividade na ESIC e o conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula naquela noite. 

“A roda tem de rodar. Se alguém não rodar, não dançar, o grupo o empurra para que a roda rode, gire, circule”. 

À semelhança desse processo, funciona a empresa. Todos têm alguma função na dança de roda. Assim na 

empresa. Por vezes, alguém tem de ser empurrado para que  “a roda rode” e ele não gosta. Mas, quando faz a 

experiência de rodar com todos, ele acaba gostando, acaba rodando e sua experiência de trabalho e atuação na 

empresa melhora muito e ele sente-se bem sedo empurrado. 

                                                                                                                                                                                     Para maiores informações: www.palestraemroda.com.br 

 

 

DESPEDIDA DE FUNCIONÁRIAS 

 

Como é normal em todas as organizações, também na ESIC há rotatividade de funcionários e funcionárias. Nesta 

semana, coincidentemente, tivemos a saída de três funcionárias. 

A funcionária do Setor Financeiro, Ana Mildner, que atuou ali por mais de sete anos, se despediu, conforme já era 

previsto. Ao sair, deixou uma mensagem: 

“Olá, colegas. Após mais de sete anos, chegou a hora de enfrentar novos desafios. 

Gostaria de agradecer a cada um de vocês que, direta ou indiretamente, contribuíram para meu crescimento 

profissional e pessoal. 

A ESIC é e continuará sendo uma parte muito importante da minha vida. Muito do que sou hoje vem dos princípios e 

valores que aprendi nesta empresa. 

Desejo a todos muito  sucesso, saúde e felicidade. (...). 

Beijos a todos”. 

Ana Mildner – anamildner@hotmail.com 

 

 

 

 

http://www.palestraemroda.com.br/
mailto:anamildner@hotmail.com
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Igualmente, Karina Osternak, após um ano de serviço na Secretaria da ESIC, foi chamada pela empresa em que 

fez seu estágio profissional, anteriormente, e optou por buscar realização pessoal e profissional em outra 

organização. 

Deixou uma mensagem nos mesmos termos da Ana. 

 

Também, Luciane Munhoz, que atuava no setor de Exceutive Education, foi trabalhar em outra escola. 

Agradecemos o serviço profissional e amizade de cada uma delas e desejamos se realizem plenamente nas áreas 

em que atuarem. 

A ESIC é sabedora do quanto deve a cada delas pelos serviços prestados com postura profissional, pela 

fraternidade na convivência e na contribuição para que cada um de nós pudesse sentir-se bem no dia-a-dia.  

 

 

 

 

 


