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REUNIÃO DE SINERGIA – dia 19/09/2013

Por iniciativa do Diretor Geral, Ari Erthal, aconteceu no dia 19 de setembro, com presença de todos os funcionários uma “Reunião

de sinergia”, na ESIC. Trata-se de tomar consciência, por parte de todos, independente do cargo ocupado e das funções

exercidas, de unir todos os organismos em função do alcance de um mesmo objetivo.

Fala-se em “sinergia” porque a palavra “energia” provém do grego “en” + “ergon”. “Em” significa “em, dentro de” e a palavra

“ergon” tem o sentido de “força”. Portanto “energia” significa “força dentro de”. Sinergia apresenta sentido de “unir as forças”

todas, e de todos, disponíveis, ao mesmo tempo, para alcançar objetivos estabelecidos.

O Prof. Alexandre Weiler, Diretor Acadêmico, fez uma exposição a todos, dando conhecimento de como está a ESIC, como

está crescendo e aonde pretende chegar. A palestra constou de três partes:

• Parte informativa: principalmente, em vista das pessoas novas na Instituição, forneceu informações que dessem uma

imagem, relativamente, fiel daquilo que é hoje a ESIC como instituição de ensino superior.

• Parte direcional: de 2003 até 2012, a ESIC seguia uma direção, que sofreu algumas modificações a partir de 2012 e 2013.

Está-se verificando um crescimento (verificado pelo aumento do número de alunos, aumento do número de salas, novos

programas, oportunidades de negócios oferecidas etc.) e este crescimento deve-se à ação de todos colaboradores, que

exercem suas funções burocráticas e, com isso, ajudam a gerar negócios.

• Parte comportamental: diante de verdades duras e de mentiras confortáveis, como podemos comportar-nos? Somos

pequenos e novos no mercado, mas apresentamos qualidade. Popularmente, diz-se que cada pessoa, para sentir-se realizada,

deve: ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Mas, o desafio maior é: criar o filho, regar a árvore e encontrar

alguém que leia o livro. A nossa postura deverá ser de:

Atenção;

Cordialidade;

Eficácia/eficiência/proatividade;

Seriedade.

Ao final, o Diretor Geral, Pe. Ari Erthal, cumprimentou a todos e a todas pelos resultados atingidos até o momento e estimulou

os(as) componentes do corpo técnico-administrativo a continuarem em suas atividades buscando o objetivo comum da ESIC: ser

uma escola de negócios que consiga fazer o bem e proporcionar condições de bem-estar a todas as pessoas.



No dia 1º. de outubro, inicia, na ESIC, o “Processo Seletivo de Verão”. Houve época em que o
hoje chamado “processo seletivo” chamava-se “vestibular”. Como se procede, hoje?

O candidato a qualquer curso faz sua inscrição pelo site da ESIC www.esic.br, dirige-se até a
sede da instituição, à Rua Pe. Dehon, 814 – Hauer em vista de realizar uma entrevista (que
deverá ser agendada, previamente, por telefone ou via e-mail) e deverá pagar uma taxa de
R$ 50,00 (cinquenta reais).

A entrevista tem a finalidade de fornecer todas as informações de que o candidato,
eventualmente, poderá necessitar (conhecimento das instalações físicas, valores a serem
pagos, opção de cursos, possibilidades de bolsas (PROUNI, FIES etc.). Além dessas
informações, a entrevista visa auxiliar na orientação acadêmica, facilitando a escolha do
curso a seguir por parte do candidato.

Telefones: (41)3376-1417 | (41)3094-7777

Endereço eletrônico: comercial@esic.br ou dac@esic.br

Uma vez feita a entrevista, o candidato realizará uma prova, que consta de redação,
interpretação de textos e respostas objetivas de questões sobre atualidades.

A prova é presencial, na sede da ESIC, em data agendada com profissional do Departamento
de Atenção ao Candidato (DAC).

PROCESSO SELETIVO DE VERÃO

http://www.esic.br/
mailto:comercial@esic.br
mailto:dac@esic.br


Estamos iniciando o quarto e último bimestre do ano acadêmico 2013. É interessante e 

necessário observar algumas datas, da primeira quinzena de outubro, que, por sinal, passará 

muito rapidamente.

1º/outubro: Início do Processo Seletivo de Verão (para as aulas que iniciam em 2014);

03/outubro: Início do segundo bimestre letivo;

07/outubro: Último prazo para entrega das notas da primeira prova bimestral;

08/outubro: Publicação das notas bimestrais A1;

12/outubro: Dia Santo – Na. Sra. Aparecida;

14/outubro: Feriado – comemoração do Dia do Professor (15/outubro);

16 a 18/outubro: Matrícula de Calouros.  

CALENDÁRIO ACADÊMICO – 1ª. semana de 
outubro



A ESIC é uma escola da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos). Esta Congregação tem a sede de seu Governo Geral em Roma. Os
membros do governo fazem-se presentes nas diversas partes do mundo, onde se fizer oportuno e/ou necessário.

O Ecônomo Geral, Pe. Aquilino Mielgo, no momento, está visitando casas sediadas na América do Sul. No dia 24 de setembro, ele visitou, durante o dia inteiro, a ESIC. De
manhã, houve algumas apresentações de como se encontra, ao início do 2º. Semestre/2013, a ESIC em sua unidade sediada em Curitiba.

Inicialmente, o Prof. Roberto Remonato, Coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA), fez uma apresentação da realidade de Curitiba, na qual a ESIC está
inserida. Em seguida, apresentou um resumo dos resultados da última avaliação institucional (1º. semestre/2013), versando sobre discentes e docentes, de maneira especial.

O Prof. Alexandre Weiler, Diretor Acadêmico e Coordenador de Pós-graduação, apresentou um quadro mostrando a posição da ESIC em nível de Curitiba e em comparação
com outras instituições de ensino. Igualmente, expôs as políticas de pós-graduação, os cursos organizados e em fase de projeção nesse nível, as parcerias e atividades de
extensão etc.

A Diretora do Departamento Financeiro, Sra. Shirley Goes, apresentou a situação financeira da ESIC, seu passado e suas projeções de futuro. No momento, há razões para
acreditar no futuro da instituição. Há necessidade de racionalizar um pouco mais algumas ações e será possível administrar em vista de futuro promissor.

O Ecônomo, P. Aquilino, que conhece muito bem a ESIC e suas sedes na Espanha, por ser ele mesmo espanhol, mostrou-se satisfeito com os resultados apresentados e os
projetos encaminhados em vista da completa autonomia financeira e um possível crescimento e fortalecimento da marca ESIC no mercado, como escola de gestão comercial
e marketing.

Esteve presente, também, o Ecônomo da Província Brasil Região Meridional (BRM), Pe. Cícero Murara, que acompanha Pe. Aquilino nas visitas às casas no Brasil.

Agradecemos muito o apoio e incentivo que temos recebido tanto da parte do Governo Provincial como do Governo Geral. A ESIC é uma das obras educacionais da
Congregação no Brasil, seguindo a inspiração e as orientações do fundador da Congregação, Pe. Leão João Dehon.

VISITA DO ECÔNOMO GERAL



Além da ESIC, como obra educacional, a Província BRM tem sediados, em Brusque/SC, o Colégio São Luiz, que, no

dia 22 de setembro, celebrou 110 anos de fundação, e a Faculdade São Luiz.

A Faculdade São Luiz dá continuidade ao Curso de Filosofia, que foi iniciado em Brusque, no dia 8 de fevereiro de

1933. Hoje, é faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. Esta faculdade está dando novos passos, não se

atendo apenas ao Curso de Filosofia, mas está oferecendo, em parceria com a ESIC, cursos em nível de pós-

graduação bem como quer dar início ao Curso de Administração, em nível de Graduação.

Para trocar ideias e buscar esclarecimentos e orientações, estiveram na ESIC, no dia 24 de setembro, o Diretor Geral,

Pe. Claudio Márcio Piontkewicz, o Secretário Geral, Pe. Luiz Carlos Berri e o Coordenador do Curso de Filosofia, Pe.

Silvano João da Costa.

Sempre que quiserem retornar, são muito bem vindos. É importante que trabalhemos em conjunto em busca de

seriedade, qualidade e ética nas atividades educativas. Os jovens, que procuram nossas instituições de ensino,

merecem ser muito bem atendidos. E, em busca desses objetivos, todos os esforços são válidos.

VISITA DE PROFISSIONAIS DA FACULDADE SÃO LUIZ.



A Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizou no 1º. semestre/2013, mais uma edição de Avaliação Interna. Os

componentes da CPA, com mandato até fevereiro de 2014, são:

• Prof. Roberto Remonato (Coordenador)

• Prof. Gilmar Bornatto (representante do corpo docente)

• Sra. Cyda Villa Nova (representante da Sociedade Civil)

• Carolina Sippel (representante do corpo discente)

• Renata Neves (representante do corpo técnico-administrativo)

• Leila Orgekoviski (representante do corpo técnico-administrativo).

A Avaliação Institucional segue as orientações e diretrizes emitidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais (INEP) constantes no documento da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior

(CONAES). Uma vez realizada a Avaliação, faz-se agora o Relatório dessa avaliação e este relatório é socializado. O

Relatório está disponível a todos que tiverem interesse, junto à CPA.

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DA CPA



Os objetivos do Relatório são esses:   

• Apresentar os resultados obtidos pelas atividades de Autoavaliação Interna realizadas na Instituição durante o primeiro 

semestre do ano de 2013.

• Analisar de forma crítica os resultados obtidos no citado processo de Autoavaliação.

• Evidenciar as ações para sensibilização e envolvimento da comunidade acadêmica no processo de Autoavaliação.

• Disponibilizar, com base nos indicadores obtidos, recomendações para as próximas ações da Instituição, no sentido de 

aproveitar suas potencialidades e superar fragilidades.

• Construir uma visão integrada das avaliações externas conduzidas por órgãos oficiais (MEC, CAPES), de Autoavaliação

e ações realizadas pela Instituição.

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DA CPA



As pesquisas realizadas pela Instituição para subsídio ao processo de Autoavaliação Interna foram:

• Avaliação dos Docentes pelos Discentes: avaliação semestral dos alunos sobre os professores.

• Levantamento do perfil socioeconômico do corpo discente da ESIC.

• Avaliação adicional dos discentes da Turma ADM 801 (concluintes): pesquisa específica sobre diversas

dimensões da IES e do curso em fase de conclusão, feita com os alunos que se encontravam em fase de

conclusão do Curso de Administração na época da pesquisa.

Em um momento de socialização, que aconteceu envolvendo o Diretor Geral, o Secretário Geral, o Diretor Acadêmico

e Coordenador da Pós-graduação, o Coordenador da Graduação e o Coordenador da CPA, concluiu-se de que a

avaliação foi um momento e é um processo muito importante para perceber pontos frágeis da Instituição ao mesmo

tempo que serve para perceber potencialidades da ESIC.

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DA CPA



Acontecerá a Feira de Empregos e Estágios da ESIC nas seguintes condições:

• Data: 17 de outubro.

• Período: das 9h às 21h.

• Local: Hall de Entrada da ESIC.

• Convidados Especiais: empresas e vizinhos da ESIC; alunos de 3º. Ano do Ensino Médio; 

acadêmicos e professores da ESIC.

Na próxima edição do informativo “VIDA NA ESIC”, daremos maiores detalhes. 

FEIRA DE EMPREGOS E ESTÁGIOS DA ESIC



Estão programados novos cursos em nível de Pós-graduação para o mês de outubro, nas seguintes condições:

 DRHO – MÁSTER EM DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÕES

• AULA INAUGURAL: dia 9 de outubro de 2013 (às 19h).

• HORÁRIO DAS AULAS: das 19h às 23h

• DIAS DA SEMANA: Quartas e quintas-feiras.

 MGIE – MÁSTER EM GESTÃO DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

• AULA INAUGURAL: dia 25 de outubro de 2013 (às 19h).

• HORÁRIO DAS AULAS: das 19h às 23h e das 8h ao meio-dia.

• DIAS DA SEMANA: Sextas-feiras (à noite) e sábados (de manhã).

NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO



Tanto em âmbito de Paraná como de Santa Catarina e de todo o sul do país, está sendo conhecido e muito prestigiado “4 por 
4”. É um momento de construção, partilha e disseminação de conhecimento. Os autores desse evento são quatro pensadores e 
construtores de saber entre universitários, empresários e público interessado.

No dia 5 de novembro, no Auditório da ESIC, eles tratarão do tema: PERSPECTIVAS DE NEGÓCIOS 2014 – TENDÊNCIAS 
DE NEGÓCIOS 2014. Tratarão de Gestão em Recursos Humanos, Gestão de Finanças, Gestão em qualidade e produtividade 
e Gestão de Estratégias.

Os palestrantes são:

RUY SANT’ANA

ARMANDO RASOTTO

JOSÉ EDUARDO NASSER

DANTE QUADROS.

Horário: das 19h30min às 21h30min

A participação é presencial e on-line. A perspectiva de público presencial é de 180 pessoas e de público on-line é de 2.000 
pessoas.  

GRANDIOSO EVENTO



Com a intensa colaboração de professores da ESIC nos cursos realizados, aconteceu no dia 27 de setembro/2013, às 19h, o 
Cerimonial de Encerramento das turmas de pós-graduação:

 MBA Executivo em Gestão Empresarial – EMBA 2011;

 Máster em Marketing e Gestão de Negócios – GESCO 2011.

Ao todo, são 25 formandos.

No mesmo ato, acontecerá a entrega do Prêmio ASTER nas categorias Empresa (Irmãos Zen) e Profissional (Sr. Edemar 
Fischer).

Local: CESCB – Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque

A ESIC, Unidade Curitiba, fez-se presente por Pe. Ari Erthal (Diretor Geral), Prof. Alexandre Weiler (Diretor Acadêmico e 
Coordenador de Pós-graduação), Sra. Géssica Silva (Departamento de Atenção ao Candidato) e Sra. Vera Lúcia Silva (Gestão 
de Pessoas e Oportunidades Profissionais).

FORMATURA EM BRUSQUE



Dando continuidade ao exercício de atividades de responsabilidade social da ESIC, através do Departamento de Relações 
Institucionais, aconteceram mais palestras em escolas públicas:

 Dia 10 de setembro: Colégio Estadual Benedicto João Cordeiro, no Bairro Novo: duas palestras sobre Educação 
Financeira, para alunos do Curso Técnico em Administração.

Palestrante: Prof. Marlon Souza.

 Dia 18 de setembro: Núcleo Educacional de Curitiba (Rua Inácio Lustosa): palestra para professores sobre O Ensino e o 
Aprender: construção dos sentidos.

Palestrante: Profa. Gleyds Silva Domingues

E, ainda, outra palestra sobre Planejamento como prática docente: ação consciente e comprometida com o processo de 
ensino transformador.

Palestrante: Profa. Rubiana Mendel.

 Dia 24 de setembro: Colégio Estadual Theotônio Vilela, no Campo Comprido, sobre Metodologia de Ensino e Avaliação.

Palestrante: Profa. Rubiana Mendel.

PALESTRAS REALIZADAS



MÓDULO INTERNACIONAL + EVENTO 
EUROPEU HOY ÉS MARKETING



VESTIBULAR VERÃO 2014 ESIC

www.esic.br

Curso de Administração

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão Comercial

CURSOS OFERECIDOS

Matrículas até 06/12/13 na 01º mensalidade desconto de 50%


