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 VIDA NA ESIC é um informativo periódico, interno, que pretende levar a alunos e 

alunas, ex-alunos e ex-alunas, professores e professoras, colaboradores e colaboradoras, 

amigos e amigas, e a tantas pessoas envolvidas com a nobre ciência e arte que é a EDUCAÇÃO. 

Quer transmitir um pouco da rica vida que se faz e se vive na Business & Marketing School – 

ESIC (Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing) 

 Business & Marketing School – ESIC 

 Rua Pe. Dehon, 814 – HAUER 

 CURITIBA/PR 

Corpo institucional administrativo: 

 Diretor Geral: Ari João Erthal 

 Vice-diretor : Gilberto Bonatto Xavier 

 Secretário Geral: Nestor Eckert 

 Tesoureiro: Cícero Murara 

Corpo pedagógico: 

 Diretor Acadêmico: Alexandre Weiler 

 Coordenador de pós-graduação: Alexandre Weiler 

 Coordenador de graduação: Jacir Adolfo Erthal 

 SHALOM! 

 Para o povo hebreu, a saudação “Salaam aleikum” (salamaleico) = SHALOM implicava 

integralidade, totalidade, e um desejo de que todos os que estavam sendo saudados tivessem 

saúde física e os recursos espirituais para preencher as suas necessidades. 

 Shalom significa PAZ entre duas entidades (duas nações) ou a paz interior de um 

indivíduo. Também significa inteiro, seguro, intacto. 

 Quando comecei a escrever estas linhas, para saudar cada membro da ESIC, ao 

iniciarmos este ano letivo, logo me veio à mente esta saudação hebraica. Não poderia ser 

melhor nem mais oportuna. 

 Caros professores, acadêmicos e colaboradores ESIC!  

Confesso que estou muito feliz ao iniciarmos mais um semestre. Desejo que todos 

tenham desfrutado de um merecido descanso, para iniciar com ânimo e entusiasmo no dia 10 

de fevereiro mais uma batalha. Quando digo “mais uma batalha”, lembro da gestão que cada 

pessoa deverá realizar para administrar a vida profissional, familiar, acadêmica, lúdica e 

espiritual. O equilíbrio se dá justamente na arte da gestão da vida por inteira. 

 Ao iniciar minha saudação, saudei cada pessoa com “SHALOM!”, fazendo memória à 

complexidade que é a vida em especial a escolar. A ESIC compreende por visão: “desenvolver e  
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disseminar o conhecimento e a cultura, promovendo a formação integral do ser humano e de 

profissionais comprometidos com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da sociedade”. Esta 

ideia de visão integral é uma das características do SHALOM. 

 Espero que a ESIC realize sua missão ao longo deste ano, que é: “difundir e construir 

nas empresas, nas organizações e na sociedade uma cultura orientada por valores éticos e de 

racionalidade nos negócios, criando canais de comunicação entre o mundo acadêmico e 

empresarial e impulsionando a vocação empresarial nos alunos”. 

 Sejam todos bem vindos ao mundo ESIC! 

 Ari João Erthal – Diretor Geral – Curitiba, 06/fevereiro/2014. 

 

 INÍCIO DE ANO COM “TRANSTORNOS” BONS. 

 No início de dezembro de 2013, ao encerrar o período de aulas, começaram as 

atividades de reforma dos prédios que a Província Brasileira Meridional passou 

completamente para uso exclusivo da ESIC. São construções que desde 1972, funcionavam e 

serviam para abrigar salas de aula, salas para laboratórios de Física, Química e Biologia, salas 

para estudos, palco para apresentações teatrais, dormitórios etc. Há também um grande 

ginásio de esportes com diversas salas, chuveiros e sanitários, espaços para prática de 

exercícios físicos... Funcionava o Colégio de Ensino Médio, chamado Instituto Dehonista. 

 Estando esses espaços a serviço da ESIC, foi necessário pensar um grande projeto de 

adequação de espaços para atividades letivas, projetar e promover reformas. Isto está 

acontecendo. Se alguém não esteve nas dependências da ESIC nos últimos 45 dias, 

praticamente não reconhecerá o espaços que havia antes. As mudanças que estão sendo feitas 

são grandes. 

 Nem tudo está e estará exatamente pronto como deverá ficar até o dia 10 de 

fevereiro. Em função de um imprevisto (sempre há essa possibilidade) o cronograma físico 

atrasou em, aproximadamente, 25 dias. Mas, a empresa responsável pelos trabalhos de 

execução, com a colaboração de seus profissionais, está recuperando o tempo, trabalhando 

aos sábados e domingos e além do horário normal, tudo dentro das regras e conforme a 

legislação trabalhista.  

As aulas começarão normalmente no dia 10 de fevereiro. Como é normal, haverá 

algum desconforto ou imprevisto, mas com toda a possibilidade de ser resolvido com calma e 

deixando a cada dia a sua tarefa. “Um dia após o outro”, costuma dizer o Diretor. Estamos bem 

mais adiantados que as obras de alguns estádios para jogos de copa do mundo... 

Desde agora, pedimos as devidas escusas se houver algum transtorno no início das 

aulas. Tudo está sendo feito para que esses transtornos não aconteçam, mas... Sabemos que 

todos entendem as dificuldades de mudanças e as adequações para melhorar o ambiente e as  
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condições estruturais para que boas condições de estudo possam estar a serviço dos 

estudantes e dos profissionais da educação.  

De outro lado, se algum discente ou algum profissional da educação ou funcionário 

tiver alguma sugestão ou observação para as melhores condições físicas de nossa escola, tenha 

toda a liberdade de manifestar-se e colaborar para a satisfação de todos. 

 

COMUNICADOS DO COORDENADOR DA GRADUAÇÃO. 

Iniciando o ano letivo referente a 2014, apresentamos algumas informações que, 

eventualmente, podem ser úteis para alguns alunos, que, por acaso, se encontrem em 

situações específicas. 

1. Disciplinas ofertadas on-line no 1º. Semestre/2014: 

 Matemática Empresarial (36 horas) 

 Álgebra (36 horas) 

 Matemática Aplicada (72 horas) 

 Matemática II (72 horas) 

 

2. Disciplinas Extintas com possibilidade de reoferta (inscrição na Secretaria 

Acadêmica): 

 Análise de Balanço (36 horas) 

 Análise em Projetos de Investimentos (36 horas) 

 Gestão de Conflitos e Negociação (36 horas) 

 Gestão de Vendas (36 horas) 

 

3. Resoluções do Conselho Superior (CONSUP): 

 Resolução no. 02/2013, de 16/12/2013: Política de Aproveitamento de Estudos 

Insterinstituições. 

 Resolução no. 03/2013, de 16/12/2013: Critérios para Indicação de Discentes 

ao “Prêmio Âster”. 

 

4. Datas de e para assuntos diversos: 

 Dias 06 e 07/fev/2014: Requerimento para Enriquecimento Curricular. 

 Dia 07/fev/2014: Prazo final para requerer cancelamento de matrícula – 

Calouros. 

 Dia 08/fev/2014: Reunião Pedagógica – Professores e Colaboradores. 

 Dia 10/fev/2014: Início das aulas do Primeiro Semestre. 

 21/fev/2014: Último prazo para Inclusão e Exclusão de disciplinas constantes 

na grade horária.  

 > 28/fev/2014: Data limite para Registro e Composição da Equipe de Trabalho 

do TCC e do Cronograma do semestre (TCC I e TCC II).  
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Para resolver qualquer dúvida ou se houver necessidade de informação, dirigir-se à 

Secretaria ou à Coordenação de Graduação. 

 

COORDENADORES TÉCNICOS DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. 

Levando em consideração o fato de que o atual Coordenador da Pós-graduação, Prof. 

Alexandre Weiler ocupa o cargo e exerce também a função de Diretor Acadêmico da ESIC, 

houve-se por bem nomear Coordenadores Técnicos para os diversos Cursos de Pós-graduação 

em andamento, que possam dar boa assistência e oferecer apoio adequado aos alunos e 

auxiliar ao Prof. Alexandre. Assim sendo, temos, no momento, o seguinte quadro: 

Maurício  Mallmann, coordenador de: 

 MBA em Gestão Empresarial – EMBA 

 Máster em Gestão Educacional – MGIE  

 Máster em Gestão de Recursos humanos e Organizações – DRHO  

Prof. Luciano Castro, coordenador de: 

 Máster em Marketing e Gestão de Negócios – GESCO 

 Máster em Direção de Comunicação e Publicidade Digital – MPC  

Thiago Ayres, coordenador: 

 MBA em Gestão de Projetos – EMBAP    

 

QUADRO DE PESSOAL NA ESIC. 

No dia 06 de fevereiro/2014, o quadro das pessoas que constituem a ESIC está assim: 

 Alunos (graduação e tecnólogos): 322 

 Alunos ativos na Pós-graduação: 231 (além desses, há mais de 80 alunos 

repondo disciplinas). 

 Professores (graduação e tecnólogos): 35 

 Pessoal técnico-administrativo: 29 

 Serviços terceirizados: 9 

 TOTAL DE PESSOAS FAZEM A VIDA DA ESIC: 626 (não contando os mais de 80 

alunos que estão repondo disciplinas na Pós-graduação).  

 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANDAMENTO 2014/1º. Semestre. 

 GESCO 2012/2ª. turma. 

 GESCO 2013. 
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 GESCO 2013/2ª. turma. 

 EMBA 2013. 

 EMBAP 2013. 

 MPC 2013/2ª. turma. 

 GESCO BRUSQUE 2013/2ª. turma. 

Ao final, o desejo de que o ano 2014, embora sendo um tanto discrepante nos seus 

eventos, seja um ano muito bom para todos os membros da Instituição ESIC! Que a realização 

pessoal e profissional seja a nota forte, a nota alta de nosso proveito de vida. Ao tratar de 

construir vida, queremos estar sempre todos presentes. Frequência cem por cento com o 

mesmo percentual de proveito... 


