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  Para chegar até a sala de 
aula, ultimamente, temos passado 
por momentos bastante agitados. O 
clima de protestos que tomou conta 
do país faz com que todos sejamos, 
direta ou indiretamente, atingidos. 
Além desse clima, há o ambiente de 
“copa”. Assistir aos jogos ao vivo, lá 
no campo, é privilégio para poucos 
ou pouquíssimos. Os recursos 
financeiros aplicados na construção 
de estádios talvez tragam algum 
retorno no futuro. Mas, o benefício 
será para a população toda? São 
casos que nos fazem refletir. 

 Em sala de aula, ambiente 
de reflexão, questionamento, busca 
de entendimento do que está 
ocorrendo, pesquisa por respostas 
significativas, talvez, por alguns 
momentos, tenhamos sido  

 

desviados de nosso objetivo central: 
construção de conhecimento. 

 Mas, de outro lado, do dia 20 
ao dia 26 de junho, ocorreram 
avaliações bimestrais. Foi momento 
propício para centrar atenção na 
atividade acadêmica. Momento de 
testar a própria capacidade de 
construir conhecimento. Momento 
de avaliar. E, sempre que se avalia, 
pergunta-se: avaliar para quê? Que 
objetivos queremos alcançar? Por 
que algumas metas estabelecidas 
não foram atingidas? 

 Temos agora, até o dia 12 de 
julho, tempo para reavaliar. E até o 
dia 5 de agosto para descansar e 
exercer outras atividades 
acadêmicas, que não 
necessariamente aulas. 

  

Que este tempo seja aproveitado ao 
máximo. O que existe realmente é o 
presente. Passado e futuro são 
tempos que não existem no 
momento de construir. 

 Bons momentos de 
descanso a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL DE SEMESTRE 
por [Nestor Eckert] 
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Um grupo de alunos e alunas, com apoio de professores e funcionários da ESIC, está continuando a 
promoção que visa auxiliar e estimular mudança socioeconômica na Tribo Guarani, em Piraquara. Não se trata de 
simples ajuda momentânea, mas é uma ação continuada, possibilitando condições dignas de vida para as pessoas 
que ali moram e vivem. 

 Na primeira visita, foram levados livros, revistas, enfim, material de leitura. Quem foi nessa visita percebeu 
as dificuldades por que passam as pessoas da tribo. Como agora é época de muito frio, os acadêmicos optaram por 
fazer campanha de coleta de roupas que possam dar proteção e melhores condições para os membros daquela tribo. 

 Até o momento diversos alunos, professores e pessoas amigas da ESIC contribuíram com donativos para 
esta finalidade. Inclusive, houve fez campanha no próprio ambiente de trabalho e as pessoas, que trabalham na 
mesma empresa, contribuíram significativamente com doação de roupas, agasalhos, calçados, cobertores etc.  
Nosso mais sincero e honesto agradecimento a todas as pessoas que contribuíram. 

 O material levado e entregue às pessoas componentes da tribo Guarani no dia 29 de junho, saindo aqui da 
ESIC às 9h. 

 

 AÇÃO SOCIAL 
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Uma equipe da turma ADM 2001, composta por Aline Peixer, Cinara Silveira, Elaine Marcante e Sabrina Martins, na 
disciplina “Ética e Pensamento Social Cristão”, ministrada pelo Prof. P. Iziquel RADVANSKEI, desenvolveu um trabalho 
de campo junto à CASA DE REPOUSO DOCE LAR LTDA., fundada no dia 28 de dezembro de 2000 e que está situada à 
Rua Isaías Régis de Miranda, 2972, no Boqueirão, em Curitiba. Os gestores e representantes legais da obra são: Antônio 
Carlos Rodrigues e Cristiane Dutra Rodrigues. 

 Esta casa de repouso atende pessoas com idade maior ou igual a 60 anos, inclusive cadeirantes e pessoas com 
necessidades especiais. Atualmente, a casa está com nove pessoas idosas. Tem capacidade para atender 19, ao todo. A 
hospedagem é permanente como temporária. Presta atendimento (enfermagem e cuidadora de idosos) por 24 horas, 
além dos serviços de Nutrição, Fisioterapia e Psicologia. 

 Após conhecimento da instituição e diversas visitas, a Equipe apresentou algumas sugestões para continuidade 
do projeto. É uma instituição que presta atendimento a pessoas de baixa renda. Assim, sente necessidades de recursos 
financeiros e parcerias para doações. 

 A Equipe das Estudantes chega à conclusão de que elas mesmas podem colaborar para satisfação de algumas 
necessidades da casa: área administrativa (planejamento e organização), área social (fazer doações, buscar empresas 
parceiras, verificar a disponibilidade de profissionais habilitados voluntários), área de lazer e entretenimento 
(participação trabalhando em festas e eventos da casa) e na área emocional/afetiva (voluntariado para leituras, passeios, 
visitas, orações). 

 No dia 8 de junho, as alunas Aline, Cinara e Elaine efetuaram a entrega de Kit de Higiene Pessoal individual para 
cada pessoa idosa. Além disso, entregaram uma cesta repleta de produtos de higiene e limpeza para a Casa de Repouso. 

 No dia 10 de junho, foi feita a apresentação desse trabalho de campo em sala de aula e fez-se o sorteio de uma 
cesta do “Dia dos Namorados”. Todo o dinheiro arrecadado nesta promoção foi revertido em doações para o “Doce Lar”. 

 Por que “Projeto Olhares”? 

 Porque um olhar não cessa e não pode cessar em um simples piscar de olhos. Assim, este projeto continua, e, a 
cada novo olhar, uma nova esperança e, com muita perseverança, um futuro ainda melhor são vislumbrados! 

 A Equipe encerra a apresentação e o relatório dizendo, literalmente: “Esse projeto pode ser considerado um 
presente em nossas vidas, que reacendeu em nossos corações a chama do sentimento de ceder, de doar e de ofertar. É uma 
dádiva poder proporcionar alegria a quem precisa. Em equipe, teremos muito mais forças para continuar essa obra. 
Abraçamos essa causa de extrema importância com todo o carinho. Muito agradecidas ao Professor, Pe. Iziquel, por 
oportunizar o “Projeto Olhares”. 

 Foram quatro equipes que trabalharam. Os outros resultados serão apresentados na próxima edição de “Vida na 
ESIC”. 

 

 

“PROJETO OLHARES”. 

 



VIDA NA ESIC | Edição Nº20 4 

 

 

 

 

 

 

  

ESIC PRESENTE NA FEEST DA UTFPR. 

 Nos dias 11, 12 e 13 de junho aconteceu a 11ª. edição da FEEST – Feira de Estágios e Empregos da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A FEEST é um evento com a exposição de diversas empresas 
e que oferecem aos estudantes programas de estágios e oportunidades de empregos, além de um ciclo de palestras 
gratuitas, que visam ao direcionamento do aluno ao mercado. 

 A ESIC esteve presente a convite e o Professor Alexandre Weiler (Diretor Acadêmico e Coordenador de Pós-
graduação da ESIC) participou com palestra gratuita aos estudantes, abordando o assunto “A formação e o sucesso 
na carreira profissional”, no dia 13 de junho (quinta-feira), das 15h30min às 16h20min. 

 A ESIC foi a única faculdade presente com um estande onde foram apresentados os cursos ministrados na 
instituição e fornecidas todas as informações sobre os mesmos e sobre a própria ESIC. O serviço foi prestado por 
Maurício, Aline, Vera Lúcia, Jéssica e Verônica – funcionários da ESIC. 

 Diariamente, em torno de 8 mil pessoas circularam no evento. 
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ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COLEGIADO DE CURSO 2013-2014 DIRETORIA DA CIPA 

 Já está em pleno funcionamento a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da ESIC. Sua diretoria 
está assim composta: 

 Presidente: Maurício Ritter Malllmann 

 Vice-presidente: Profa. Marta Wachowicz  

 Secretária: Renata Neves 

 Suplente: Karin Gellerth 

Aconteceu a primeira reunião da equipe, que foi de posse, bem como ocorreu o treinamento necessário para 
a mesma. O próximo passo é uma reunião com todos os funcionários. 

A diretoria estabeleceu a primeira sexta-feira de cada mês, às 14h, o seu horário de reunião. 

Mesmo que nós, talvez, não saibamos, mas diversos problemas e riscos, que são percebemos pelos da CIPA, 
eles têm a obrigação de comunicar a cada um o que deve mudar, do que se deve cuidar, em que vale a pena dar maior 
atenção e, assim por diante. Trata-se de uma atividade de prevenção para que acidentes não aconteçam ou, se 
acontecerem, aconteçam com a mínima gravidade possível. 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE SECRETARIA. 

 Horário de aulas: a Secretaria já recebeu de todos os professores e de todas as professoras a 

disponibilidade de horário de cada qual. Em base a isso, as Secretárias já estão trabalhando na composição e 

confecção do horário para as aulas do segundo semestre/2013. 

 Entrega de TCC: a Secretaria Acadêmica avisa aos alunos que o dia 27 de junho, conforme consta no 

calendário acadêmico, é data de entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso I e II (TCC I e TCC II). Os textos devem 

ser entregues na Secretária Acadêmica. 

 Reoferta de disciplinas: os dias 27 e 28 de junho são as datas para matrícula em reoferta de 

disciplinas (“disciplinas de férias”). 

 Nova Secretária: com a licença gestação da Marilin, do Departamento de Atenção ao Candidato foi 

deslocada para aquela função a recém contratada Géssica Cauane Rosa da Silva. Em seu lugar está na ESIC, desde o 

dia 19 de junho, a Sra. Cleomar Lopes. As nossas boas vindas à Cleomar. Que se sinta em casa e que possa fazer 

ótimo trabalho! 
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ARTIGO DE ALUNA:  

“RESPONSABILIDADE NO TRÂNSITO”. – Giovana de Andrade e Silva. 

É comum, nos dias de hoje, presenciarmos terríveis acidentes de trânsito. Alguns, com apenas feridos. 
Outros, com vítimas fatais. Em 2009, por exemplo, ocorreram mais de 400 mil acidentes com vítimas, sendo 
20.604 vítimas fatais. Situações que, muitas vezes, poderiam ser evitadas, mas que ultimamente estão se 
tornando cada vez mais frequentes. 

São muitas pessoas saindo dos centros de formação de condutores com a carteira de habilitação, mas na 
verdade, muitos desses motoristas recém-formados não colocam em prática os ensinamentos passados em sala, 
desrespeitando as leis de trânsito e colocando em risco sua vida e a de outros também. Um dos principais 
motivos desta violência no trânsito é a combinação de álcool com direção, que, na maioria dos casos, acabam em 
acidentes graves. Visto isso, a presidente Dilma Rousseff, de certa forma, tentou controlar a situação e 
sancionou, no dia 20 de dezembro do ano passado, a lei que torna mais rígida a punição para motoristas 
flagrados dirigindo alcoolizados. A nova lei determina que outros meios, além do bafômetro, podem ser 
utilizados para provar a embriaguez do motorista, como testes clínicos, depoimento policial, testemunhos de 
terceiros, fotos e vídeos, e prevê também o aumento da multa de R$ 957,65 par R$ 1.915,30. 

Atitude tomada tardiamente, pois do que precisamos em nosso país são leis mais rígidas, cujo infrator 
realmente tenha em mente que se infringir a lei será punido severamente, o contrário do que acontece 
atualmente, não somente no caso do trânsito, mas em muitos outros casos, nos quais as pessoas desrespeitam 
as leis sem nenhum medo, pois já têm em mente que não serão punidas como realmente deveriam. É o caso, por 
exemplo, dos menores infratores, que por sua vez cometem crimes, mas não são punidos, devido à sua menor 
idade, e assim continuam a praticar tais infrações, porque sabem que não serão presos. E é a partir deste ponto 
que nos perguntamos: até quando o ser humano continuará a desrespeitar as leis de trânsito, criadas para 
manter a ordem e integridade física das pessoas, colocando sua própria vida em risco e também de pessoas 
inocentes, que seguem à risca todos os procedimentos passados nas aulas, mas que, por sua vez, acabam sendo 
prejudicados pelos irresponsáveis, que nem por um segundo medem as consequências de seus atos, deixando 
dor e sofrimento para muitas famílias? Pois é exatamente este o sentimento das famílias depois de perder ou ver 
aquele ente querido se tornar deficiente físico. Além de tristeza, muitos se revoltam, pelo fato de que muitos 
acidentes ficam impunes ou são encobertos, alguns pelo lento processo da justiça e outros por se tratar de 
pessoas famosas que estão envolvidas, uma vergonha brasileira. 

Além de um forte trabalho de conscientização dos motoristas, por meio de palestras e eventos, é preciso 
que haja uma intensificação na fiscalização dos condutores nas ruas, em qualquer período do ano, e não somente 
em épocas de feriados, como acontece. É claro que, além disso, o mais importante e que irá fazer realmente 
diferença é a mudança de atitude das pessoas. Ser mais paciente é um dos primeiros passos, pois vivemos um 
momento de crescimento, onde a população está aumentando e, consequentemente, o número de veículos 
pelas ruas também, tornando-se cada vez mais difícil transitar pelas ruas sem pelo menos enfrentar um 
congestionamento. Assim, é fundamental ser  paciente  e também, se possível, evitar os horários de pico. Só 
deste modo, cada um fazendo sua parte, poderemos ter um trânsito menos violento e mais seguro. 

Autora: Giovana de Andrade e Silva. 
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 PALESTRAS EM JUNHO. 

Dando continuidade ao ciclo de palestras que a ESIC oportuniza gratuitamente nos mais diversos colégios, 
aconteceram, em junho, as seguintes: 

PALESTRAS PARA ALUNOS: 

DATA              COLÉGIO                  PALESTRA PPROFESSOR(A)/ 

PALESTRANTE 

03/jun Col. Est. Milton Carneiro (In)Disciplina: um problema de todos 
nós. 

Rubiana Mendel 

04/jun Col. Hildebrando de Araújo A formação e o sucesso na carreira 
profissional. 

Alexandre Weiler 

04/jun Col. Hildebrando de Araújo Capital Humano e Voluntariado 
Corporativo 

Marta Wachowicz 

10/jun Col. Est. Milton Carneiro (In)Disciplina: um problema de todos 
nós. 

Rubiana Mendel 

10/jun Col. Est. Pinheiro do Paraná Marketing/Inovações Tecno- 

lógicas e Empreendedorismo. 

Alexandre Weiler e 

Marcus Cury 

11/jun Col. Est. Pinheiro do Paraná Logística Reversa e 

Empregabilidade. 

César Torres e 

Selma Pasini 

11/jun Guarda Mirim – São José dos 
Pinhais 

Palestra em Roda (manhã e tarde). Sérgio Naguel 

13/jun  Col. Est. Euzébio da Mota Capital Humano e Voluntariado 
Corporativo. 

Marta Naguel 

 

 PALESTRAS PARA PROFESSORES: 

DATA                COLÉGIO                  PALESTRA PROFESSOR(A)/ 

PALESTRANTE 

05/jun Col. Est. João Paulo II A vontade do professor em ensinar e 
o desejo do aluno em aprender. 

Rubiana Mendel 

14/jun Col. Est. Euzébio da Mota Avaliação: o grande desafio. Lucianita Landvoigt 

20/jun Col. Est. Nilo Brandão A indisciplina na Escola é um 
problema de todos nós. 

 

 

 A parceria com as Forças Armadas através do CINFNEN está tomando vulto. No dia 20/jun, os Professores Dante 
Quadros e Raul Noguchi realizaram palestras para os militares da 5ª. Companhia de Comunicações Blindada. 

 O Professor Dante Quadros falou sobre “Liderança e Gestão de Pessoas”, enquanto o Professor Raul Noguchi falou 
sobre “Gerenciamento de Projetos”. 
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BANCA DE TCC NO SENAI (BOQUEIRÃO). 

No dia 17 de junho, o Prof. Jacir Adolfo Erthal (Coordenador do Curso de Administração e dos Cursos Superiores de 
Tecnologia) e o Prof. Iron Lemes foram convidados para fazerem parte de banca examinadora na apresentação de Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC) no Curso “Técnico em Administração”, do SENAI (Boqueirão). 

Ambos tiveram ótima impressão e experimentaram grande satisfação pela oportunidade de participar dessa 
atividade acadêmica. É uma oportunidade de intercâmbio com instituições de ensino com atividades semelhantes às da 
ESIC. 

Ao mesmo tempo, a funcionária Verônica aproveitou a oportunidade para apresentar aos presentes a ESIC e suas 
atividades, com a distribuição de folders e informativos. 

 

 

 

1º. SEMINÁRIO ESIC DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM GESTÃO COMERCIAL. 

 Aconteceu no dia 20 de junho, das 19h às 21h, um importante evento sobre Gestão Comercial, envolvendo um grupo 
de alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. A atividade teve caráter interdisciplinar, envolvendo a 
disciplina “Comunicação Empresarial e Endomarketing” e a disciplina “Técnicas de apresentação”. 

 O objetivo do seminário: elaboração e aplicação de projetos de consultoria comercial. Neste evento, além de 
aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, os acadêmicos realizaram uma atividade de responsabilidade social, 
beneficiando micro ou pequenos empresários e empresas parceiras. 

 A atividade iniciou com recepção dos convidados e encerrou-se com sorteio de brindes e um coffee break. A 
coordenação e realização estiveram sob a responsabilidade da Profa. Kátia Luizari, que ministra as disciplinas. 

 Foram apresentados os trabalhos de quatro equipes de estudo e trabalho e, após, realizada uma mesa redonda. 
Houve presença de diversos empresários, envolvidos nos trabalhos ou que colaboraram com os acadêmicos. 

 A ESIC parabeniza os acadêmicos que realizaram os trabalhos e apresentaram os resultados neste seminário. Ao 
mesmo tempo, sugere que, assim como procedeu a Profa. Kátia, em nossas atividades acadêmicas, procuremos envolver 
alunos e membros da sociedade no intuito de a ESIC prestar serviços com caráter social, isto é, a ESIC tem uma função 
social. O conhecimento construído na academia deve ser socializado, partilhado com outros segmentos da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 


