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O BOL ETIM
Uma Instituição de Ensino Superior (IES) como a ESIC tem, a 
seu interno, uma vida muito intensa e bastante repleta de 
dados e fatos. Periodicamente, circula o boletim informativo 
“VIDA NA ESIC”, que é enviado a alunos, professores, 
colaboradores, egressos, amigos, outras instituições etc.
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BOLETIM 36ª edição - 03/10/2014 

FEIRA DE EMPREGOS E NEGÓCIOS 

 Tendo como objetivo contribuir e colaborar na interação entre 

empresas e organizações diversas e a ESIC, vista como “Escola de 

Negócios” será promovida a 2ª.  Feira de Empregos e Estágios e a 1ª. Feira 

de Negócios na ESIC. 

 Além de oportunidade para exposição e mostra de produtos, as 

Feiras possibilitarão realização de negócios, oportunidades de 

participação em palestras, possibilidade de conhecer vagas de trabalho, 

fazer cadastro etc. 

 A Feira é aberta à Comunidade e totalmente sem custos. É 

gratuita. A ESIC quer possibilitar a todos, expositores e visitantes, o 

conhecimento das empresas e atividades que acontecem nos arredores 

da ESIC, os negócios que os alunos realizam e as atividades das empresas 

conveniadas com a ESIC. 

 Data: 8 de outubro – na ESIC. 

 Horário: das 16h às 22h 

 Locais: - Feira de Negócios – Bloco A, com exposição de 

Negócios. 
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 Feira de Empregos e Estágios – no Bloco B (as empresas disponibilizarão vagas e criarão bancos de 

dados com currículos dos candidatos). 

 ENDEREÇO: Rua Pe. Dehon, 814 – Hauer (ao lado do Santuário Santa Rita). 

 A Feira de Negócios acontece com parceria especial do Banco Nacional de Empregos (BNE), 

Empresas de Recursos Humanos (RH) e Empresas de Estágios. 

 

 

O PRIMEIRO BIMESTRE JÁ PASSOU 

Há pouco tempo, o ano 2014 parecia demorar a chegar. Ano de realização de Copa do Mundo, ano de 

eleições... Expectativas. Promessas. Mentiras. Enganações. Que ano! 

 E, agora já estamos iniciando o último bimestre letivo. Realizaram-se as avaliações iniciais do 

bimestre (A1). Um misto de alegrias, decepções, reconhecimento de falta de empenho, azar (!), sorte (de 

alguns!), resultados positivos para quem estudou. 

 Nesta edição, o Prof. Antonio Carlos Richter apresenta uma reflexão sobre o fenômeno das 

mudanças ocorridas no jeito de estudar, ler, pesquisar, construir conhecimento de anos para cá. Já se 

estudou e ensinou de maneiras muito diferentes. Usaram-se meios diferentes de comunicação. As 

informações já foram coletadas e conservadas de modos outros que não os de agora.  

 A formiga, que aproveitou o tempo do outono para armazenar e enfrentar dificuldades que viessem 

à frente, e a cigarra, que aproveitou para cantar e bem viver, não soube preparar-se no outono para 

enfrentar o rigor do inverno. 

 Fazendo analogia, podemos dizer que o uso, por vezes, indevido ou não adequado, que se faz dos 

meios de comunicação hoje (os celulares, o Whatsup, o MSN, o Facebook, o Tweeter) ocupam todo o tempo 

do outono disponível e destinado a produzir e armazenar para cantar, e, com isso, o inverno passa a ser 

tempo de penúria anunciada, construída e sofrida. 

 E ninguém quer assumir responsabilidade ou culpa! O futuro falará alto... Dir-nos-á que é necessário 

educar-nos para o novo! Saber viver com o novo... 

 Ótimo segundo bimestre! 
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XXXVIII EnANPAD 

  

Entre os dias 14 e 17 de setembro, aconteceu o XXXVIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Administração – EnANPAD, na cidade do Rio de Janeiro. O Encontro reuniu 1.866 

pesquisadores vinculados a programas nacionais e internacionais. Entre os pesquisadores presentes esteve 

o Prof. Josué Alexandre Sander, que a partir deste semestre atua também na ESIC. Além de atuar na ESIC, 

Prof. Josué é Doutorando na Universidade Federal do Paraná – UFPR. Foi nesta condição que apresentou 

um artigo. 

 Prof. Josué apresentou o artigo “Fatores Facilitadores e Inibidores de Elaboração de Dissertações 

e Teses sob a Perspectiva dos Alunos”. O texto foi escrito em parceria com a Profa. Adriana Roseli Wünsch 

Takahashi (UFPR) e Juan José Carlos Viacava (UFPR). Este trabalho é a segunda publicação decorrente de 

um projeto de pesquisa, que iniciou como trabalho de conclusão da disciplina “Métodos Qualitativos do 

Doutorado em Administração da UFPR”.  O artigo foi um dos 872 selecionados entre os 2.350 submetidos 

para avaliação. 

 Esta produção escrita resultou da análise das respostas de 244 alunos de programas de pós-

graduação, que avaliaram 69 principais fatores que facilitam ou inibem o desenvolvimento de dissertações 

e teses. Estes fatores estão agrupados em cinco dimensões: 

 Aluno; 

 Professor orientador; 

 Grupo de pesquisa; 

 Programa de pós-graduação; 

 Fatores externos. 

Além de apresentar o artigo, o Prof. Josué diz que teve “a oportunidade de assistir a apresentações 

e de participar de diversos debates sobre os temas de Estratégia, Organizações e Empreendedorismo, que 

são seus principais temas de pesquisa”. 

Agradecemos ao Prof. Josué pelo relatório e parabenizamos a ele, à Profa. Adriana Roseli e ao Juan 

Carlos pela produção do texto, selecionado para tão importante evento em nível de academia. 

 

PREPARE-SE PARA O AMANHÃ. ELE VIRÁ 

 

 Em 1985, iniciei minha carreira na docência. Àquela época, os professores não dispunham, nas salas 

de aula, das modernidades e facilidades de que dispõem hoje (computador, data show, lousas digitais, 

slides e tantos outros recursos). Os equipamentos da época eram um quadro negro (que, na verdade, era 

verde), um retroprojetor e transparências em impressão preta. No máximo, os professores dispunham de 

cópias do material, feitas no centro de duplicações da faculdade. 
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Naquela época, as pesquisas solicitadas pelos professores aos alunos eram desenvolvidas mediante 
consulta a livros, artigos e revistas especializadas. Não existia Internet, tão comum hoje em dia, não havia 
o santo Google, permitindo os conhecidíssimos CONTROL “C” e CONTROL “V”. 
  

Os alunos, a exemplo da maioria de hoje em dia, trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. 

Porém, a impressão que tenho é que o comprometimento deles era muito maior. Quando um professor 

passava uma tarefa ou um trabalho para ser feito extrassala, ninguém ousava dizer que era difícil fazê-lo 

porque trabalhava o dia todo. A questão do como fazer era uma obrigação do aluno encontrar a solução, e 

não do professor. 

 

 Na década de setenta e início da década de oitenta, em Curitiba, eram poucas as faculdades 

existentes, basicamente a Universidade Federal – UFPR, Pontifícia Universidade Católica – PUC, a Fundação 

de Estudos Sociais do Paraná – FESP e a Faculdade Curitiba (hoje, Unicuritiba). A Faculdade Positivo, hoje 

universidade, estava iniciando suas atividades. 

 

 O estudante, para ingressar na faculdade ou na universidade, naquela época, tinha de estudar e 

muito, porque a concorrência era acirrada, tendo quase que em todos os cursos, sempre mais que 20 

candidatos por vaga, com exceção do curso de medicina que sempre liderou o ranking com mais de 70 

candidatos por vaga, e isso obrigava os jovens a estudarem e muito, para se prepararem para o vestibular, 

que era uma pedreira. 

 

 Na medida em que os anos passaram, a tecnologia avançou e novas faculdades surgiram, ao ponto 

de existirem hoje mais de 20 opções somente em Curitiba, e como a oferta é grande, as exigências para 

ingresso deixaram de ser rígidas, pois o estudante sabe que se não entrar na faculdade que deseja 

inicialmente, na maioria das vezes, ele terá opções e depois, quem sabe, dependendo do curso, pede 

transferência. Isso tudo fez com que a preparação para o vestibular também se tornasse menor e menos 

exigente. 

 

 Esta evolução, que sem dúvida é benéfica, porque dentre outras tantas vantagens, oferece 

oportunidade a muito mais jovens cursarem o ensino superior. No entanto, paradoxalmente, o mesmo 

desenvolvimento tecnológico, que trouxe estas facilidades, modificou radicalmente o comportamento dos 

jovens, que gostam de ficar ao celular ou tablete enviando e recebendo mensagens pelo Whatsup, MSN e 

Facebook, e nisso perdem horas e horas por dia, se não mais. Porém, não encontram tempo para ler sequer 

duas páginas diárias de um livro qualquer, que, no ano, somaria 730 páginas, equivalendo este volume a 

praticamente cinco livros de 150 páginas. 

 

 Este conforto, que levou o jovem da Geração Y a uma preguiça ou a um acomodamento pulsante 

em suas veias, o qual quer e espera tudo mastigado, tudo pronto e que não pode perder nada, como se o 

mundo fosse acabar amanhã. Os jovens dessa geração não estão acostumados a dar para receber. Mas, o 

tempo todo pensam em progredir, ter boas roupas, carrões, viajar, e tudo mais, deixando-se levar pelas 

exceções e, muitas vezes, tomam como regra e parâmetro comparativo aqueles que não tendo estudado 

conseguiram sucesso, como é o caso de jogadores de futebol. Mas, lembremo-nos que somente no Brasil 

existem mais de 10.000 jogadores de futebol e Ronaldinhos e Neymares se contam nos dedos de uma mão 

e sobram dedos... 
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 Na verdade, quem não nasce em berço de ouro tem de ralar e muito para conseguir ter uma vida 

digna. Vivemos em um país que nos dá esta oportunidade, que não importa  a origem da classe social, de 

onde você vem, se você tiver objetivos sólidos, acreditar em você e for à luta, conquistará seu objetivo. 

Prova disso é que há uns quatro anos, o primeiro lugar no vestibular de medicina na Universidade Federal 

de Pernambuco, foi de um rapaz que morava em um sítio, num casebre, que muitas vezes não tinha o que 

comer, caminhava mais de dez quilômetros todos os dias para estudar e que se preparou para o vestibular 

com livros e apostilas que encontrou no lixo. E, em breve, estará recebendo o grau de médico tal qual outro 

qualquer pertencente à classe “A” ou “B” da sociedade.  

 

 Certa vez, ao assistir a uma palestra do Roberto Shiniashiki, médico, autor de vários livros e um dos 

maiores palestrantes do Brasil, ouvi dele a seguinte frase: “Só construímos a diferença enquanto os outros 

dormem”. É isso mesmo. Só construímos um diferencial, enquanto os demais dormem, porque no período 

em que estiverem acordados, todos teremos as mesmas oportunidades e isso faz com que o nivelamento 

seja feito pela média e “média” é uma palavra derivada de ”medíocre”. Tenho certeza que você não quer 

ser medíocre, ou quer? 

 

 Aquele que deseja ter um futuro melhor deve espalhar hoje a semente para colher amanhã. 

Aproveitar o vigor da juventude. Definir objetivos pessoais e profissionais claros. Identificar as etapas que 

deverá superar até conquistar seus objetivos. Deve elaborar um plano de carreira e segui-lo fielmente. 

Jamais desistir ante os primeiros obstáculos, como a maioria faz. Não deve mudar de objetivo por ter 

encontrado barreiras pela frente. As dificuldades postas em nossos caminhos devem ser encaradas como 

desafios para nos tornar mais maduros, mais fortes e mais preparados para as conquistas que virão. 

 

 Deve seguir em frente, lutar, mesmo que para isso tenha de abdicar de muitos momentos de prazer 

e lazer por estar focado em seu objetivo. 

 

 Lembre-se que da mesma forma que o sol só brilha para quem tem coragem de sair da sombra, a 

vitória só será alcançada se você estiver disposto a lutar por ela. 

 

 Faça como a formiga, que no outono, enquanto a cigarra canta bela e formosa, ela trabalha e 

acumula alimentos para passar o inverno com tranquilidade e segurança. E a cigarra... Assim, construa seu 

diferencial enquanto pode e é tempo. Não se limite ao que os professores dão em sala de aula. Vá à luta. 

Busque o conhecimento onde estiver – nos livros, nas revistas, em artigos, na Internet e vá em frente. Sem 

sombra de dúvidas, no futuro colherá os frutos da semente que espalhou, enquanto aqueles que, a exemplo 

da cigarra, preferiram a vida fácil, deixaram-se levar pelo comodismo e pela preguiça, vivendo ao embalo 

da música  Vida, leva eu, do Zeca Pagodinho. Lá na frente lastimar-se-ão por não terem aproveitado 

melhor o tempo enquanto poderiam, e era tempo... 

 

 Portanto, preparem-se para o amanhã, porque queiram ou não, ele virá e será mais bem desfrutado 

se estiverem preparados e só aí sentirão os efeitos de terem construído um diferencial na carreira e talvez 

ouvirão dizer que vocês são sortudos! 
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 Texto: Prof. Antonio Carlos Richert (MBA em Marketing – Professor da disciplina “Organização e 

Avaliação da Força de Vendas” – Coordenador e Professor do “Projeto Integrador I e II” nos Cursos 

Superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e em Gestão Financeira, na ESIC). 

 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO: ATENÇÃO! 

 

Fazemos algumas observações no que se refere ao Calendário Acadêmico seguido pela ESIC no Segundo 

Semestre/2014: 

 

Dia 1º./out: Início do Processo Seletivo de Verão. 

         Início do Segundo Bimestre. 

Dia 02/out: Último prazo para entrega de notas da Avaliação 1 (A1). 

Dia 03/out: Publicação das notas bimestrais (A1). 

Dia 04/out: Avaliação – A1 – disciplina(s) on-line. 

Dia 11/out: Recesso escolar. 

Dia 17/out: Comemoração do Dia do Professor, transferido do dia 15/out (quarta-feira) para o  

                     dia 17/out, por este dia ser sexta-feira. 

Dia 18/out: Recesso escolar. 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

  

Deverá acontecer neste bimestre, a partir do dia 06 de outubro até o dia 18 de outubro, a Avaliação 

Institucional, promovida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Ao contrário do que alguns alunos 

pensam e como interpretam, a Avaliação Institucional não é procedimento que funcione como um 

instrumento de “pedagogia do cagaço” por parte da Direção Geral, Direção Acadêmica ou Coordenação da 

Instituição. Tanto é que membros da Direção, Coordenação etc., apenas participam de reuniões da CPA se 

e como convidados. A CPA é organismo de professores, alunos e funcionários. Ninguém da Direção 

participa de CPA, a não se convidado oficialmente pela própria CPA. 

 

 A Avaliação Institucional é um instrumento proposto pelo próprio Ministério da Educação (MEC) 

para que, por meio deste, os alunos, professores e funcionários possam medir seu desempenho na 

Instituição, possam avaliar seu grau de satisfação com sua atividade ou seu modo de trabalhar. 

 

 Por isso, é tão fundamental a participação ativa e comprometida de todos nesse processo de 

autoavaliação. Estimulamos e incentivamos a todos os alunos, professores, funcionários para que 

participem conscientemente do processo de Autoavaliação Institucional, que ocorrerá neste bimestre. É 

momento de saber como e em que podemos estar melhor. 
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ESIC FIRMA PARCERIA COM MAIS UMA ESCOLA DE NEGÓCIOS 

 

 Em Balneário Camboriú/SC funciona a Tear Escola de Negócios. Até o início de 2014, esta Instituição 

era certificada pela Universidade de Cascavel – UNIVEL, parceira Fundação Getúlio Vargas – FGV. A partir 

de abril deste ano, a Tear Escola de Negócios dá um passo além, rumo à internacionalização e passa ser 

certificada pela ESIC Business & Marketing School. O programa, fechado no dia 23 de setembro/2014, alia 

prática e teoria por meio de visitas técnicas, intercâmbios e estudo de casos de sucesso, em sala de aula. 

 

 Ambas as instituições pautam suas atividades pela mesma filosofia: foco no saber-fazer, trazendo 

para a sala de aula exemplos do dia a dia do aluno, além de buscar professores com ampla experiência de 

mercado. Os valores que animam as duas instituições a caminhar juntas são: inovação, qualidade e 

resultados. 

 

 O Diretor da Tear Escola de Negócios, Sr. Álvaro Zambom dos Santos diz que “alguns projetos que 

já eram oferecidos pela instituição de ensino terão continuidade. Paralelamente, novos programas de MBAs 

nas áreas de projetos, mídias digitais, marketing e gestão de cooperativas serão implantados em parceria 

com a escola europeia. Teremos também o Programa Internacional de Desenvolvimento de Diretores, que 

contempla assessoramento com coaching [treinamento] e um módulo internacional”. 

 

 A parceria com a ESIC também oportunizará aos alunos da Tear Escola de Negócios disputar a Global 

Marketing Competition (GMC). A GMC é uma competição online, realizada pela ESIC Business & Marketing 

School, com patrocínio do Banco Santander. Esta competição simula o ambiente corporativo empresarial 

e reúne participantes de 75 países com o objetivo de colocar em prova os conhecimentos e as habilidades 

dos jogadores em diversas áreas de decisão estratégica. 

 

 Entre as ofertas de programas de dupla certificação há os cursos dos módulos internacionais na 

Europa e na China, que se diferenciam no mercado por contar com professores de networking [“rede de 

contatos” ou “rede de relacionamentos profissionais”] e experiência internacional. A escola também vai 

oferecer uma nova relação de MBA’s e cursos másters. O máster é um curso de MBA especializado 

desenhado com foco mais direcionado e avançado, tornando o aluno um “expert” na área e preparando-o 

também em níveis de direção. 

 

 Tear e ESIC também oferecerão cursos sob medida para as empresas locais, bem como missões 

empresariais para a Europa, Ásia e Estados Unidos. Sendo assim, todo o empresariado regional terá a 

possibilidade de se beneficiar da experiência internacional destes programas avançados de formação 

executiva. 

 

 Os interessados em realizar sua graduação, pós-graduação ou cursos rápidos na Europa poderão 

fazê-lo através do encaminhamento do processo no Campus Curitiba da ESIC. 

 

Contato: www.esic.br – Pós-graduação e Executive Education – (41) – 3094.7773  

 

http://www.esic.br/
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INTERNACIONALIZAÇÃO DE MARCAS 

 

No dia 23 de setembro, por ocasião do encontro entre Diretor Geral e Diretor Acadêmico da ESIC e a Direção 

da Tear Escola de Negócios para fechar as atividades de certificação da Tear pela ESIC, ocorreu uma palestra 

sobre “Internacionalização de Marcas”, promovida pela Tear. 

 

 Esteve presente em Balneário Camboriú/SC a executiva Sra. Ângela Hirata. O início do trabalho 

marcante da executiva foi assumir a responsabilidade pelo processo de expansão internacional da marca 

“Havaianas”. Partindo dessa experiência, a executiva fez sua palestra “Desenvolvendo e posicionando a 

marca made in Brazil mundo afora”.  

 

 O evento ocorreu no Cine Itália, às 19h30min, em Balneário Camboriú/SC. A Sra. Hirata falou sobre 

a internacionalização dos produtos brasileiros e os caminhos que eles devem seguir para chegar lá. Produtos 

como vinhos Miolo, Casa Valduga, personagens do Maurício de Souza (Turma da Mônica) e outros foram 

“internacionalizados”, graças ao trabalho da Sra. Ângela Hirata. 

 

 A executiva Hirata foi diretora de Comércio Exterior da São Paulo Alpargatas, no período de janeiro 

de 2001 a dezembro de 2004, onde, junto com sua equipe, assumiu o desafio de promover a expansão 

internacional, com foco no posicionamento da marca “Havaianas”. Hoje, os produtos são exportados para 

mais de 80 países ao redor do mundo, mantendo o posicionamento “top” e a ênfase na valorização da 

marca. 

 

 Após esta palestra, o Diretor Acadêmico da ESIC, Prof. Alexandre Weiler, passou a todos a notícia 

de que está acontecendo uma “internacionalização dos cursos” da Tear, que são certificados pela ESIC, que 

é uma escola internacional com sua sede na Espanha e um campus em Curitiba/PR, único no Brasil. 

 

CONFRATERNIZAÇÃO LAR BATISTA ESPERANÇA 

 

O Lar Batista Esperança, criado em 22 de abril de 1988, com a chegada do primeiro bebê na família Brandão, 

está localizado no Bairro Bom Retiro, EM Curitiba/PR. Hoje, atende 119 crianças e adolescentes em nove 

casas-lares e uma república social. 

 

 Os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, no 1º. Semestre de 2014, então 

no 2º. Período do curso, realizaram uma confraternização no Lar, como uma das atividades sugeridas na 

disciplina “Ética e Sustentabilidade”, sob orientação da Profa. Sônia Izabel Wawrzyniak. 

 

 Conforme relatório da aluna Carla Hermes, “foi um dia muito especial. Todos participaram com 

muita dedicação. As crianças se divertiram com a barraca da pesca, boca de palhaço e cama elástica. 

Levamos prendas e distribuímos brinquedos para todas as crianças. Fizemos uma mesa maravilhosa de 

bolos, doces, pipocas e cachorro quente”. 
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 Queremos cumprimentar aos alunos e às alunas por esse trabalho, por essa atividade complementar 

aos seus estudos. Os contatos com as crianças certamente são estímulos para novos estudos e pesquisas 

do ser humano que vive em sociedade. 

Relatório da Confraternização Lar Batista Esperança 

 

O Lar Batista Esperança localizada no bairro Bom Retiro, criada em 22 de abril de 1988, com a chegada do 

primeiro bebe na casa da família Brandão. Atende 119 crianças e adolescentes em nove casas-lares e um 

república social.  

Segundo o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Nacional de 

Assistência Social, 2009, em Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

 

O reconhecimento, na legislação vigente, do direito à convivência familiar e 

comunitária, da excepcionalidade e provisoriedade do afastamento do convívio 

familiar e dos princípios que qualificam o atendimento nos serviços de acolhimento 

está fundamentado, dentre outros aspectos, no próprio desenvolvimento científico e 

nas diversas investigações que mostraram que um ambiente familiar saudável é o 

melhor lugar para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Diversas pesquisas 

concluíram que o afastamento do convívio familiar pode ter repercussões negativas 

sobre o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente quando o 

atendimento prestado no serviço de acolhimento não for de qualidade e prolongar-se 

desnecessariamente. Desse modo, quando o afastamento for necessário, tanto o 

acolhimento quanto a retomada do convívio familiar – reintegração à família de 

origem ou, excepcionalmente, colocação em família substituta - devem ser realizados 

segundo parâmetros que assegurem condições favoráveis ao desenvolvimento da 

criança e do adolescente.  

O impacto do abandono ou do afastamento do convívio familiar pode ser minimizado 

se as condições de atendimento no serviço de acolhimento propiciarem experiências 

reparadoras à criança e ao adolescente e a retomada do convívio familiar. Dessa 

forma, tais serviços não devem ser vistos como nocivos ou prejudiciais ao 

desenvolvimento da criança e do adolescente, devendo-se reconhecer sua 

importância dos mesmos, de forma a evitar, inclusive, a construção ou reforço de uma 

autoimagem negativa ou de piedade da criança e adolescente atendidos, por estarem 

sob medidas protetivas. As orientações e parâmetros aqui apresentados têm 

justamente como objetivo estabelecer orientações metodológicas e diretrizes 

nacionais que possam contribuir para que o atendimento excepcional no serviço de 

acolhimento seja transitório, porém reparador. 
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Os alunos do Curso Gestão Comercial, no primeiro semestre de 2014, então no 2º período do curso 

realizaram uma confraternização no Lar Batista Esperança, como uma das atividades sugeridas na 

disciplina de Ética e Sustentabilidade, sob orientação da professora Sônia Izabel Wawrzyniak.  

Segundo o relato da aluna Carla Hermes “foi um dia muito especial, todos participaram com muita 

dedicação. As crianças se divertiram muito com a barraca da pesca, boca de palhaço e cama elástica. 

Levamos prendas e distribuímos brinquedos para todas as crianças. Fizemos uma mesa maravilhosa de 

bolos, doces, pipocas e cachorro quente”. 

 

Foram preservadas as imagens onde as crianças aparecem em primeiro plano. 
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Alunos que participaram das atividades: 

Allan Gley Cruz da Costa 

Alma Jessiê Dresch Patucci 

Carla Cristina Franco Hermes 

Cleverson Rodrigo Edling 

Diego Carvalho de Couto 

Elaine Spada Garbugio 

Evelin Aline Reis 

Felipe Palotino dos Reis 

Flávia Candido de Oliveira 

Gabriel Vinicius Sostak da Silva 

Guilherme Henrique dos Santos Mileke 

Gustavo de Faria Hernandes 

Juliana Rosa Silva 

Leandro Angelo Isoppo 

Lilian Caroline Isaak 

Patricia Rosane Dutra Velasques 

Solange Freitas de Melo 

 


