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  Estamos ao final da primeira 
semana de trabalho em junho. Junho 
gera os adjetivos “junino”, “juninas”. 
A expressão “Festas juninas”, de 
modo particular. A estas juntam-se 
os jogos da Copa das Confederações. 
Nos dias 15, 19 e 22 de junho, 
sempre às 16h, haverá jogos com 
participação do Brasil, na primeira 
fase. 

Lembremos nosso 
calendário acadêmico: nos dias 20 a 
26/junho, período de Avaliação 
Bimestral – A2. É uma fase 
interessante para treinar o 
aproveitamento e a administração 
do tempo de que cada um de nós 
dispõe. Com jogos iniciando às 16h, 
não há razões para chegar com 
atraso para aulas e provas. 

  

 

De nossa parte, fica o 
incentivo e o estímulo para que cada 
acadêmico(a) seja modelo e exemplo 
de si para si mesmo na constituição 
de prioridades e de motivação 
pessoal, encerrando bem o 
semestre, que teria tudo para ser 
atrapalhado e disperso. Pode não ser 
assim. Depende de cada um de nós... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. SEMESTRE: “GOSTINHO” DE FINAL... 
por [Nestor Eckert] 
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No dia 1º. de maio de 1943, pelo Decreto-Lei n. 5.452, surge no Brasil a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), texto fortemente inspirado na Carta del Lavoro, da então fascista Itália. A partir da CLT, com suporte no Art. 
163, surge a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Sua data de criação é 10 de novembro de 1944. A 
regulamentação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, acontece pela Portaria n. 155, de 1953. 

  Hoje, a base regulamentadora da CIPA é a chamada Norma Regulamentadora (NR 5), aprovada pela 
Portaria n. 08/1999 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. Hoje, a denominação do ministério relacionado 
ao trabalho é o Ministério do Trabalho e do Emprego. 

 A NR 5 estabelece  o dimensionamento, o processo eleitoral, o treinamento e especifica as atribuições da 
CIPA. 

 A finalidade da CIPA é a de “prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador”.  

 Tendo presente este objetivo e considerando as dimensões e as características da ESIC como organização, a 
Direção Geral decidiu que fosse criada e institucionalizada a CIPA. Ocorreu o processo de conhecimento e de 
conscientização da importância e do significado da CIPA em uma Instituição de Ensino como a ESIC, bem como todo 
o processo para escolha ou eleição dos membros que formariam a CIPA. 

 Conforme orientação legal, em nosso caso, dois membros são indicados pelo Diretor Geral e dois são eleitos 
pela comunidade acadêmica. Realizado o processo de escolha, constituem a CIPA, na ESIC: 

 Maurício Ritter Mallmann (indicado) 

 Karin Gellerth (indicada) 

 Marta Cristina Wachowicz (eleita) 

 Renata Neves (eleita) 

Neste período, essas pessoas estão passando por curso de treinamento para bem conduzir o processo de 
implantação e de funcionamento da CIPA na instituição, realizando, inclusive, a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho (SIPAT).  

Para quem tiver interesse em ter acesso a informações adicionais sobre CIPA, pode acessar 
www.segurancadotrabalhonwn.com/o-que-e-cipa/ É texto em forma de perguntas e respostas, escrito com bastante 
objetividade por Nestor Waldhelm Neto. Ou, então, pode dirigir-se a um dos membros de direito e de fato da CIPA 
da ESIC. 

 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA) NA ESIC. 

 

http://www.segurancadotrabalhonwn.com/o-que-e-cipa/
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Está atuando como Professora de Fundamentos de Economia,  Microeconomia e Macroeconomia a Professora 
Heloísa de Puppi e Silva. Atualmente, Profa. Heloísa é Doutoranda em Tecnologia de Desenvolvimento (Sustentabilidade 
e Desenvolvimento Local) pela FAE – Centro Universitário/Curitiba. Faz o curso de Doutorado na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). É também Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas e Professora da FAE 
– Centro Universitário. 

Tem Mestrado em Organizações e Desenvolvimento, tendo estudado “Sustentabilidade e Desenvolvimento 
Local a partir da Atividade de Celulose e Papel: Telêmaco Borba e a Klabin em Questão”. Obteve o título em 2008. 

Profa. Heloísa: é muito bem vinda à comunidade ESIC. 

Atuando como Secretária, está na Comunidade ESIC a Sra. Géssica Cauane  Rosa da Silva. Géssica é Bacharel em 
Comunicação Social, com Habilitação em Publicidade e Propaganda, pela UniBrasil – Faculdades Integradas do Brasil, de 
Curitiba. 

Realizou diversos cursos de aperfeiçoamento e qualificação dando-lhe plenas condições para atuar, 
principalmente, no atendimento ao público. Sob o aspecto profissional atuou em empresas de seu ramo de habilitação, 
dando-lhe experiência e conhecimento. 

 Géssica: muito bem vinda à comunidade ESIC. 

 

 

 

NOVAS PESSOAS NA CASA. 
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ORGANOGRAMA E FLUXOGRAMA DA ESIC 

Por sugestão do Presidente da ADBM, Pe. Lotívio Finger, construímos o organograma da ESIC em forma de 
“rede”, não segundo o modelo hierárquico. Apresentamos, a seguir, os dois gráficos: 
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ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COLEGIADO DE CURSO 2013-2014 

 



VIDA NA ESIC | Edição Nº19 6 

 

 

DEPOIMENTO DE EX-ALUNA DA ESIC 

Daniele Ferreira cursou Administração na ESIC Business & Marketing School, em Curitiba. Colou grau no dia 5 de abril deste 
ano. Classificou-se em primeiro lugar entre as melhores notas do Curso. Pela colocação, recebeu um prêmio, do Presidente 
do Conselho Regional de Administração do Paraná ) CRA-PR), Adm. Gilberto Serpa.  

 Terminado o curso de graduação, Daniele imediatamente continuou os estudos e agora está cursando um MBA em 
Gestão de Projetos, na ESIC. Quanto à escolha deste curso, Daniele diz: “Minha principal área de atuação é finanças, no 
entanto, no decorrer do curso de graduação tive a oportunidade de realizar projetos de pesquisa. Portanto, é uma área na qual 
ainda pretendo trabalhar”. Segundo Daniele, o Curso de Bacharelado em Administração “tem foco nas Disciplinas de 
Marketing e professores fantásticos, que servem como inspiração”. 

 Ela afirma que o nível de exigências dos professores é altíssimo e que para ter um bom desempenho é necessário 
estudar dentro e fora da sala de aula. Além disso, recomenda que manter um bom relacionamento com os professores, 
colaboradores e colegas é muito importante, como, também, visitar e a biblioteca com frequência e buscar aprofundamento 
nos assuntos em que tem maior dificuldade ou interesse. “Como nem tudo é possível aprender com livros, a troca de 
experiências com professores e colegas é imprescindível”, aconselha. 

 Sobre sua vivência na ESIC, Daniele afirma que o estudante tem um contato contínuo com profissionais de 
altíssimo nível no mundo dos negócios, sendo que o desenvolvimento pessoal e profissional ocorre simultaneamente. Essa 
experiência refletiu positivamente em sua vida. “Hoje, eu prezo por relações mais duradouras, estabeleço contato até mesmo 
com profissionais, que atuam em outras áreas. É interessante essa troca de informações. Anseio por aprender de tudo um 
pouco”. Ela considera que a maior contribuição que recebeu foi a intelectual. “Aprendi muitas coisas no decorrer do curso, 
práticas e teóricas. A teoria é muito importante, mas você precisa se exercitar sempre senão acaba esquecendo. Aquilo que você 
pratica nunca mais você esquece”. 

 Daniele conta que quando entrou na Faculdade sabia pouco sobre administração. “Mas, sou persistente e gosto de 
aprender. Consigo ser versátil, adoro desafios e tento até conseguir vencê-los. Na ESIC, você precisa ser muito persistente, pois 
não é um curso fácil. A Faculdade é um lugar onde você pode tentar e errar. No mercado de trabalho, se você errar, está na rua”, 
pondera. 

 A estudante lembra que seu primeiro contato com a ESIC foi em 2006, durante uma visita quando ainda cursava o 
Ensino Médio. “Fiquei bastante impressionada com a estrutura e com o atendimento que recebi”. Quando ingressou no Curso 
de Administração, o que chamou à sua atenção foi a dinâmica das aulas. “Além da estrutura, a ESIC conta com professores 
preparados e atuantes no cenário empresarial. Eles sabem conduzir as aulas e cativar os alunos. O nível de exigência da 
Faculdade é acima da média. Por isso, tem por característica a formação de excelentes profissionais”. 

 Para Daniele, no Curso de Administração os alunos têm a oportunidade de elaborar um plano de negócios completo 
e consistente. “Esse aprendizado para mim foi dos mais importantes”, afirma. “Hoje são poucos os profissionais que sabem 
elaborar esse tipo de documento. Há empresas especializadas na elaboração. Atualmente, o preço por esse serviço pode 
ultrapassar os R$ 100 mil, conforme o investimento e a complexidade do negócio”, explica. E a ESIC proporciona este 
aprendizado sem custo adicional. “Eu considero uma oportunidade única. Eu tenho orgulho de pertencer à ESIC Business & 
Marketing School”, destaca. 

 Mais uma vez, agradecemos à Daniele por seu depoimento e cumprimentamo-la  pela seriedade, dedicação e 
consciência profissional com que passou os quatro anos na ESIC como graduanda e desejamos o mesmo sucesso como pós-
graduanda, e, (quem sabe?) como futura professora na ESIC. 

 Parabéns Daniele! 
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AÇÃO SOCIAL. 

 Por iniciativa do Departamento de Atenção ao Candidato, com apoio do Prof. Luciano Madureira Castro e sob a 
coordenação da funcionária Verônica Louro Meneguite, está acontecendo uma campanha de arrecadação de roupas, 
agasalhos, livros, materiais de utilidade na vida do dia-a-dia, dando continuidade à Ação Social iniciada com a doação de livros 
e visita aos membros da tribo indígena Guarani, de Piraquara. 

 É bastante importante que se dê continuidade à iniciativa primeira de doar livros. Os acadêmicos, professores, 
funcionárias que foram pela primeira vez até a tribo perceberam as diversas e diversificadas necessidades pelas quais passam 
os membros da tribo, de modo especial, as crianças, nesta época do ano. 

 Não se trata de um “assistencialismo barato”, mas de uma ação planejada e continuada, com o objetivo de fazer 
acontecer uma transformação, ao menos nas condições dos membros dessa tribo. Uma das funções da ESIC como Instituição 
de Ensino é a função social. Toda organização, toda empresa, toda instituição tem sua dimensão social.  

Quem puder e quiser colaborar com doação de roupas, agasalhos, calçados, livros de leitura (literatura infanto-juvenil) 
pode trazer o material até a ESIC e entregar no Departamento de Atenção ao Candidato (andar térreo, logo na entrada) ou 
avisar a coordenadora Verônica (telefone: 3094.7754 ou veronica.meneguite@esic.br), que será providenciada a busca do 
material e posterior entrega aos membros da tribo indígena. 

 A todos que colaborarem, desde já, nosso sincero e alegre agradecimento.   

 

 

 FORMAR PROFISSIONAIS CAPAZES DE CRIAR EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES E NELAS 
DESEMPENHAR, COM EFICÁCIA, UM TRABALHO DIRETIVO COM DOMÍNIO TÉCNICO EM 
QUALQUER ÁREA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, TANTO EM NÍVEL NACIONAL QUANTO 
INTERNACIONAL. 

mailto:veronica.meneguite@esic.br

