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No dia 10 de julho, foi 

realizada palestra para alunos do 

Curso Pré-vestibular Com Ciência. 

A promoção foi do Centro de 

Ação Social São Francisco de 

Assis, no Bairro Xaxim. 

 

Na ocasião, o Prof. 

Antônio Carlos Richter flou sobre 

a importância da formação após 

concluir o Ensino Médio. Além 

disso, falou da transformação 

promovida pela formação, da 

importância da realização 

profissional e da diversidade de 

cursos e opções de 

financiamento.  

 

 

 

Hoje, tornou-se muito 

viável e relativamente fácil 

estudar. Basta buscar as 

informações e ter vontade de 

estudar. 

As Instituições de Ensino 

Superior, por meio de suas 

Secretarias ou outros setores, 

estão em condições de fornecer 

todas as informações de que 

candidatos a algum curso de nível 

superior necessitem para a ele 

acessar. 

 

 

 

 

 

 

FIES onde você poderá financiar 50% ou 
até 100% do curso escolhido, ligue e saiba 
mais: 0800 41 3742 

 

 

 

 

 

 

PALESTRA COM ALUNOS 
por [Nestor Eckert] 
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LAR ARACY DANTAS DE ANDRADE 

 A disciplina “Pensamento Social Cristão e Ética”, ministrada pelo Prof. Pe. Iziquel Radvanskei, oportunizou aos 
discentes o planejamento, desenvolvimento e a execução de projetos de cunho social, envolvendo entidades dos arredores da 
ESIC. 

 A equipe composta por Aline Meurer, Caroline Buchmann, Cleverson Faria, Ingrid Camargo, Raíssa Gemin, Ronny Lopes 
e Ruan Rudsson trabalharam com o “Lar Iracy Dantas de Andrade”, da Associação Santa Rita de Cássia, situado à Rua Abrahão 
Winter, 370, no bairro do Xaxim. Ali são atendidas senhoras a partir de seus 65 anos. No momento, 28 senhoras são 
beneficiadas. 

  Os atendimentos são: serviço médico, posto de saúde, professor de atividade física e nutricionista.  

 O Lar foi fundado em 11 de abril de 1982, em Curitiba. A Prefeitura fez a doação do terreno para construir o prédio. A 
construção foi fruto de doações e colaborações e levou 13 anos. A Associação Santa Rita de Cássia, por meio de voluntárias, 
empenhadas na venda de artesanatos, bingos, rifas e feiras, levantou os recursos necessários para a construção e a manutenção 
do lar.  

 O Lar está em pleno funcionamento desde 19 de março de 1995. É uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que 
atende somente senhoras. Está inscrita como instituição de longa permanência para pessoas idosas. Mantém vários 
profissionais e serviços para satisfazer as necessidades da vida diária das moradoras. 

 A Equipe que realizou este trabalho percebeu como principais necessidades, também sentidas pela gestora: melhorias 
no piso, troca de camas, troca do piso e professores habilitados para orientar atividades físicas. 

 LAR BETESDA (FUNDAÇÃO MENONITAS) 

 O “Lar Betesda” é mantido pela Fundação Menonitas com a participação de cinco Igrejas de Curitiba. Os membros 
dessas Igrejas se revezam no atendimento, através de uma escala. A cada domingo, são montados grupos de cinco a oito 
pessoas para visitar e participar da reunião na capela com as pessoas idosas acolhidas. 

 O lar está localizado à Rua Cristiano Strobel, 2010, no Bairro Xaxim (Curitiba). Foi fundado no dia 05 de novembro de 
1974 e seu gestor, atualmente, é Henrique Lowen. Caracteriza-se como clínica de repouso, recuperação de idosos acima de 60 
anos e pessoas com necessidades especiais. 

 O serviço prestado consiste em atendimento em nutrição enteral, serviços de enfermagem por 24 horas, serviço de 
farmácia e dispensação de medicamentos, terapia ocupacional em grupo, exercícios terapêuticos em grupo, serviços de 
lavanderia, serviços de capelania, fornecimento de cinco refeições diárias, supervisionadas pela nutricionista. 

 No momento, são atendidos 85 pacientes (18 homens e 67 mulheres). O atendimento é em tempo integral. Para isso, 
há um fisioterapeuta, duas nutricionistas, uma farmacêutica, 38 enfermeiros, uma terapeuta ocupacional, um capelão, 
totalizando 84 funcionários. 

 A manutenção é feita através de promoções de eventos por todas as Igrejas e todas as Igrejas colaboram com 1% do 
dízimo com que os membros contribuem. Além disso, de 40 pacientes a família paga uma mensalidade. Os outros 45 são 
mantidos pelas Igrejas dos Irmãos Menonitas do Xaxim, do Boqueirão, da Vila Guaíra, da Água Verde, do Centro de Curitiba e 
duas Igrejas Evangélicas dos irmãos Menonitas de Witmarsum (SC). Todo mês, cada Igreja é responsável por organizar um 
evento para arrecadação. O Lar é totalmente sem fins lucrativos. 

 As maiores e mais prementes necessidades sentidas pelo gestor resumem-se em: receber maior apoio do governo, 
haver menos burocracia por parte do Ministério Público, receber apoio da Prefeitura por meio de investimentos. 

 A equipe que fez as vistas, o levantamento de dados e a análise foi constituída por CLÁUDIO ALMEIDA, DIEGO 
KLUCOVSKI e JULIANA ASSIS. Os membros da equipe perceberam que pode haver melhorias: na instalação hidráulica e elétrica 
e no sistema de aquecimento solar.  

 

PROJETO OLHARES 
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Da parte da Secretaria, alertamos a todos os alunos e professores para uma atenção especial para as seguintes datas, para que não se 
verifiquem mal-entendidos ou esquecimentos e consequentes prejuízos nas atividades acadêmicas: 

 Dia 26 de julho: divulgação provisória dos resultados das bancas de TCC. 

 Dias 29 a 31 de julho: entrega dos Planos de Aula para o segundo semestre/2013.  

 Dias 29 a 31 de julho: Matrícula, Rematrícula e Reabertura de matrícula. 

 Dias 01 e 02 de agosto: Matrícula, Rematrícula e Reabertura de matrícula.   

 Dia 02 de agosto: Prazo final para requerer cancelamento de matrícula – calouros.  

 Dia 03 de agosto: REUNIÃO PEDAGÓGICA (Ninguém pode faltar. É convocação).  

 Dia 05 de agosto: INÍCIO DAS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE/2013. 

 Dia 14 de agosto: Data limite para o orientador formalizar junto à Secretaria a aprovação da versão definitiva dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso (TCC). 

 

 

BANCO NACIONAL DE EMPREGOS – BNE 

Com o objetivo de favorecer os alunos do Ensino Superior, que frequentam cursos da ESIC, celebrou-se mais uma parceria 
favorecendo os acadêmicos, oportunizando o acesso ao mercado de trabalho. 

Através do Setor de Oportunidades Profissionais da ESIC, foi firmado Convênio com o Banco Nacional de Empregos – BNE. 
A parceria consiste em disponibilizar na home page   da ESIC, na área de acesso exclusivo dos alunos, uma ferramenta “VIP 
UNIVERSITÁRIO”, que visa oportunizar: 

 Busca de Vagas 

 Busca de Empresas Próximas 

 Informação de “quem me viu” (informa as visualizações dos currículos dos alunos) 

 O aviso de Vagas 

 Recebimento de SMS e via e-mail 

 

Por que a ESIC faz esse tipo de convênio?  

Nossa instituição, além de formar profissionais com excelência, visa, também, oportunizar a Comunidade Acadêmica, 

através do aprendizado de estágio, o locus para formação da identidade profissional. Com isso, além de estimular a prática da 

capacidade de aprendizagem, proporciona aos estudantes em fase de início ou transição de carreira, a aproximação de grandes 

empresas e indústrias de Curitiba. 

O convênio com o BNE, além de outras práticas propositivas, denota o compromisso e comprometimento da ESIC com o 

aluno. Isto é, vai além da formação inicial. Atua, também, como mediadora das relações entre o aluno e o mercado de trabalho. 

No início das aulas do 2º. semestre/2013, será apresentado aos alunos detalhamento do convênio com o BNE além de outras 

parcerias, que estão em estudo e poderão ser viabilizadas na ESIC. 

 

 

 

DATAS JULHO/AGOSTO 
A OBSERVAR 
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SEMANA PEDAGÓGICA DA SEED/PR. 

 

Nos dias 25 e 26 de julho, a Secretaria estadual de Educação (SEED/PR) promoverá sua Semana Pedagógica. 

Nesses dois dias, entre outras atividades, os professores das Escolas da Rede Estadual estarão discutindo o 

calendário e as atividades escolares para o 2º. semestre/2013. 

Por outro lado, haverá atividades específicas em cada escola, não determinadas pela SEED/PR, tais como 

palestras ou cursos de capacitação. Dessas atividades e desses cursos a ESIC participará. 

Em, aproximadamente, 30 locais diferentes, envolvendo cerca de 15 professores da ESIC, acontecerão 

palestras e atividades sob orientação de profissionais da educação da ESIC, nos turnos matutino e vespertino. 

Serão em torno de 74 horas de atividades e serão atingidos de 2.500 a 3.000 professores da Rede Estadual. 

Além disso, em 2013, já foram acumuladas 62 horas de palestras para alunos e professores.  

A partir de 2011, a Direção da ESIC decidiu fortalecer as atividades de Relações Institucionais por meio de 

ações em escolas públicas e particulares, com o objetivo de desenvolver sua função social e desempenhar ações de 

Responsabilidade Social. Com essas ações, a marca ESCI se torna conhecida e, possivelmente, um número maior de 

alunos serão atraídos para seus cursos. 

Essas atividades não têm custo algum para as Escolas da Rede Estadual nem para a SEED/PR. 

 

GRATIDÃO POR CONVITE. 

O Diretor Geral da ESIC sentiu-se muito honrado e agradece com alegria o convite recebido da parte do 

Coronel do Quadro de Engenheiros Militares, Comandante JOÃO ALFREDO ZAMPIERI, Chefe do 11º. Centro de 

Telemática (CT) por ocasião da comemoração do 16º. aniversário do 11º. CT. 

A celebração do aniversário aconteceu no Auditório do Quartel-General da 5ª. RM-5º. DE, no dia 12 de julho 

de 2013, no Bairro Pinheirinho, em Curitiba. 

O Diretor Geral da ESIC, além de agradecer, quer manifestar todo apoio e incentivo ao trabalho 

desenvolvido pelo Centro de telemática, que tem com Patrono o Pe. Landell de MOURA (Porto Alegre - 

*21/janeiro/1861 +30/junho/1928). À sua época, Pe. Landell não foi muito reconhecido por suas descobertas e 

invenções. Mas, a história fez-lhe justiça e hoje é reconhecido a ponto de ser declarado “Patrono do Centro de 

Telemática”, além de ser considerado “Patrono dos Radioamadores” e “Pai Brasileiro do Rádio”. 

A ESIC, por meio de sua Direção Geral, parabeniza o 11º. Centro de Telemática pelos serviços que presta à 

comunidade. 
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ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COLEGIADO DE CURSO 2013-2014  

MASTER EM GESTÃO DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS (MGIE) 

 

 O programa busca oferecer ao profissional que o cursar, os conhecimentos, as habilidades e competências, 
bem como aplicar as estratégias de gerenciamento de processos e pessoas vinculadas às atividades de educação, 
propiciando o alcance dos objetivos sociais, econômicos e pedagógicos das organizações educacionais. 

 O programa compõe-se de 11 módulos, abrangendo os principais campos para uma gestão de qualidade nos 
centros de ensino. Os módulos são: 

1. Direito e paradigmas contemporâneos no setor educacional. 

2. Gestão da organização escolar. 

3. Gestão curricular. 

4. Direito aplicado às Instituições de Ensino. 

5. Gestão administrativa. 

6. Gestão de pessoas. 

7. Gestão financeira e contábil. 

8. Gestão estratégica da qualidade educacional. 

9. Marketing de Instituições de Ensino. 

10. Desenvolvimento de habilidades diretivas. 

11. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

Os elementos didático-pedagógicos centrais são: 

 Material didático especialmente preparado para cada módulo. 

 Resolução de exercícios individuais e em grupos. 

 Estudo de casos reais da atualidade para debate em sala de aula, aliando a exposição teórica à prática. 

 Alta interação entre os professores e alunos, facilitando a aprendizagem e compreensão em sala de aula. 

 Desenvolvimento de um Plano Estratégico Educacional de médio prazo. 

Informações: www.esic.br – 0800.413742 – 3376.1417. 

 

http://www.esic.br/

