
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.

MOMENTO INTENSO DE ESTUDOS!

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS COMISSÃO DO MEC VISITA ESIC – CURSO NOTA 4,0

ENDOMARKETING VISTO NA PRÁTICA
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MÓDULO INTERNACIONAL EUROPA + HOY ÉS MARKETING 2015 

Hoy es Marketing é o encontro de referência para todos os profissionais 
do mundo corporativo, empresarial e de negócios. Neste ano, o evento 
apresenta uma programação carregada de experts, os quais apresentarão 
os segredos das novas dimensões de projetos, comunicação, marketing e 
gestão no mercado internacional. 

Diretores, Professores e Alunos da ESIC Brasil estão participando do 
MÓDULO INTERNACIONAL EUROPA + EVENTO HOY ÉS MARKETING! 

 

  

 

 
 

 

 
VISÃO 

Desenvolver, por meio do ensino e 
incentivo à pesquisa, o conhecimento 
e a cultura, promovendo a formação 
integral do ser humano e de 
profissionais comprometidos com o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da sociedade. 

 

MISSÃO 

- Formar profissionais capazes de criar 
empresas e organizações e 
desempenhar nelas, com total 
responsabilidade, eficácia e eficiência 
no trabalho de gestão – em qualquer 
nível – em qualquer área de atividade. 
 

- Difundir, na sociedade, uma cultura 
orientada aos valores éticos e de 
racionalidade nos negócios, criando 
canais de comunicação entre o mundo 
acadêmico e empresarial e 
impulsionando a vocação empresarial 
de nossos alunos. 
 

- Fomentar a pesquisa científica e 
técnica na Administração de Empresas 
e no Marketing, não só por meio de 
incentivo aos trabalhos desenvolvidos 
na Escola, mas também por meio da 
difusão do pensamento de ações de 
pesquisa na sociedade como um todo. 

 

 

 

Acesse também on-line:  

www.esic.br/informativo 
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  MOMENTO INTENSO DE ESTUDOS 

 

Nos dias 09 a 15 de abril foi o período de Avaliação Bimestral. Foi a primeira avaliação realizada no 
1º. Semestre, neste ano. Por isso, conhecida como A1. 

 Em período de Avaliação sempre é interessante observar pequenas mudanças de comportamento, 
que se processam nos alunos e entre os alunos. Há mais silêncio na Instituição. Quase nenhum aluno falta 
às aulas. Ninguém (ou quase ninguém) chega com atraso. Os professores esperam os alunos em sala. Se 
fosse possível “medir” o grau de tensão e pressão, certamente ter-se-ia algumas surpresas... Os professores 
comentam sobre o aumento do volume de trabalho etc. 

 De outro lado, percebe-se que a maioria dos alunos encara a avaliação como oportunidade de 
verificar o grau e a qualidade do seu aproveitamento obtido com a frequência e a participação nas aulas, 
nas atividades extracurriculares, nas atividades complementares, nos estudos feitos e relatados aos 
colegas... 

 A avaliação é este momento de mostrar para si mesmo do quanto cada qual é capaz. Construir 
conhecimento exige esforço, dedicação, disciplina, renúncias momentâneas. Mas, também, é momento de 
alegria e satisfação ao perceber o resultado positivo em consequência da dedicação e dos estudos. 

 Resta esperar os resultados da A1 e preparar-se para realizar a A2 e o semestre estará terminado!  

 

 DOAÇÃO DE LIVROS  
 

 No dia 10 de abril (sexta-feira), a aluna THAIS TOMAL LOPES, matriculada no 4o.  Semestre (ADM 
401), seguiu o exemplo do Prof. Dr. Roberto Remonato e fez doação de cinco livros na área de Ciências 
Socais Aplicadas. 

 São textos atuais e muito úteis para os estudos e as pesquisas dos estudantes do Curso de 
Administração. Embora tenhamos hoje à nossa disposição a Internet como ferramenta para construção de 
conhecimentos, não há dúvida de que os livros ainda continuam sendo os grandes instrumentos de 
pesquisas e estímulos à reflexão. A Internet pode trazer-nos muitas informações. Mas, os livros são os 
instrumentos que verdadeiramente nos estimulam a pensar, a refletir e a construir conhecimento com base 
e com fundamento. 

 THAIS: em nome da ESIC, em nome da Bibliotecária e em nome de todos os colegas e as colegas 
estudantes, nosso sincero agradecimento. E, tomara que o teu gesto inteligente de doação possa estimular 
outras pessoas a fazer doações semelhantes. A Biblioteca, em uma Instituição de Ensino, tem uma função 
social toda própria e especial. E todos nós podemos colaborar para que essa função seja devidamente 
cumprida. 
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 THAIS, muito agradecido por essa tua colaboração com a ESIC e teus colegas de estudo. 

 “Doar livro é, além de uma gentileza, um elogio” (Sêneca). 

 

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS 
 

 Como um dos resultados do relatório da última Avaliação Interna promovida pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), a Bibliotecária, Sra. Karin Gellerth, diz ter tomado ciência que os alunos da ESIC 
desconhecem o fato de que eles podem utilizar o acervo (os livros) das bibliotecas da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) e da Universidade Positivo. Este empréstimo é possível graças a uma parceria 
estabelecida entre as instituições. 

 De que maneira funciona? 

 Os alunos interessados, após verificarem o acervo das bibliotecas em que têm interesse, devem 
solicitar junto à Biblioteca da ESIC, com a Sra. Karin, o preenchimento de um formulário próprio da ESIC 
para usufruir esse serviço. 

 Para esse serviço, os alunos devem ter e apresentar na Biblioteca da ESIC bem como na Biblioteca 
de uma das instituições parceiras, a Carteira de Estudante e seguir os prazos e as regras estabelecidas por 
cada Biblioteca. 

 Quanto mais diverso for o volume de livros consultados e lidos, tanto mais fundamentados, 
certamente, serão nossos conhecimentos. 

 “Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as 
pessoas” (Autor desconhecido). 

  

 ENDOMARKETING VISTO NA PRÁTICA 
 

O que se entende por “endomarketing”? 

 De maneira simples e objetiva, poderíamos dizer que por endomarketing entende-se: “Como sendo 
uma das mais novas áreas da administração e busca adaptar estratégias e elementos do marketing 
tradicional, normalmente utilizado no meio externo às empresas, para uso interno das corporações” 
(GOOGLE.com.br – acesso em 14/abr., às 15h51).) 

 A Profa. Katia Regina Luizari, que leciona a Disciplina “Comunicação Empresarial e 
Endomarketing” na Turma 201 do Curso de Tecnologia em Gestão Financeira sugeriu aos alunos a 
realização de uma atividade dos mesmos nas empresas em que atuam e que colhessem depoimento do 
Gestor da Empresa. 
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 A atividade a ser realizada: “Como otimizar resultados aplicando o Endomarketing: A Prática da 
Teoria”. 

 O acadêmico ALVIR SILVA apresenta aqui os resultados de sua atividade na Empresa NOVAS 
GESTÕES – RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. Esta empresa atua no setor de recuperação de crédito há 37 
anos. Conquistou por meio do trabalho sério e do comprometimento com os resultados, a confiança e 
credibilidade do mercado, transformando-se em referência de solidez em sua área. 

 O ramo de atividade, portanto, é Empresa de Cobrança e Recuperação de Ativos. Ao todo, no 
momento, são 960 funcionários trabalhando. O Gestor da Empresa Novas Gestões é o Sr. LINCOLN 
BRUNKOW JUNIOR, que atua como Diretor Financeiro. 

 O aluno ALVIR, em sua atividade acadêmica junto à empresa NOVAS GESTÕES, dado seu 
conhecimento da história da organização e por atuar nela,  propôs três melhorias “que podem ser de grande 
importância na redução da rotatividade, retenção de talentos e redução de custos”.  Essas melhorias seriam: 

 Destacar os melhores Operadores e Supervisores, mensalmente. Far-se-ão mensurações 
de desempenho dos operadores, identificando os melhores de cada equipe, bem como o melhor supervisor. 
A cada semana, será divulgado um ranking por meio do qual cada um poderá acompanhar sua posição. No 
telão, a cada mês, serão mostradas as fotos dos melhores. 

 Organizar o serviço de Ouvidoria Interna por meio da criação de um canal direto de 
comunicação funcionário – empresa. Haverá uma apresentação da Ouvidoria a todos os colaboradores. 
Haverá condições técnicas eficientes de comunicação (reclamações, sugestões, opiniões etc.) e o 
compromisso de análise e retorno das participações a cada funcionário/colaborador. 

 Propor e promover o Projeto “Nova Sustentabilidade”. Isso dar-se-á por meio de ações 
como economia de energia elétrica, água, materiais de insumo, reciclagem. Este projeto deverá ser bem 
explicado e devidamente acompanhado. 

 

O Gestor da Empresa, Sr. Lincoln Brunkow Junior dá o seguinte parecer sobre o Projeto apresentado 
por Alvir: 
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Com o advento da globalização e das novas tecnologias, onde ocorrem, em todo momento, 
mudanças, as Empresas têm a obrigação de se adaptarem ao cenário em que se encontram, público 
interno e externo, atenção e preocupação constante com o bem-estar destes propulsores do nosso 
negócio. Assim, a busca de melhorias no local de trabalho, com qualidade de vida aos nossos 
colaboradores e conscientização para a sustentabilidade do planeta, trará resultados positivos tanto 
ao cidadão quanto à natureza. Desta forma, as propostas serão implementadas como reforço a 
tudo que já desempenhamos ao longo dos nossos 37 anos de existência. 

 

COMISSÃO DO MEC VISITA ESIC – CURSO NOTA 4,0 
 

Nos dias 23 e 24 de março, esteve em visita à ESIC a Comissão de Avaliação do MEC para efeitos de 
verificação “in loco” e reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira. O Curso foi 
reconhecido com nota 4,0 na avaliação procedida. As notas vão de 1,0 a 5,0. 

 O Coordenador do Curso, Prof. Jacir Adolfo Erthal é de parecer que o conceito é excelente, 
considerando-se os critérios extremamente rigorosos utilizados pelo MEC, e o formulário de avaliação é o 
mesmo utilizado para avaliar cursos de Universidades e Centros Universitários. 

 O Instrumento de Avaliação utilizado pela Comissão do MEC compreende três grandes dimensões: 

 Organização Didático-Pedagógica. 
 Corpo Docente e Tutorial. 
 Infraestrutura. 

Na análise das dimensões acima estiveram envolvidos por meio de entrevistas as seguintes 
instâncias organizacionais: 

• Diretoria. 
• Coordenação do Curso. 
• Biblioteca. 
• Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
• Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
• Secretaria Acadêmica. 
• Professores. 
• Alunos. 
• Laboratórios e Infraestrutura disponíveis.  

De acordo com as considerações finais da Comissão de Avaliadores “O Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Financeira, na modalidade Presencial, da ESIC, apresenta uma perspectiva muito boa em termos 
de projeção na comunidade e no mercado. O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) atende aos objetivos do 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. 
As atividades propostas de ensino e extensão, que são desenvolvidas com o corpo discente, são 
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estruturadas e relevantes para a formação didático-pedagógica e profissional dos acadêmicos, e em 
consonância com os objetivos do Curso”. 

O resultado alcançado demonstra a preocupação e seriedade com que os procedimentos 
acadêmicos são pesquisados e conduzidos pela instituição à busca pela perfeição na qualificação de seus 
egressos. 

Cabe destacar que esta conquista do Curso é resultado da responsabilidade e do comprometimento 
de todos os envolvidos no processo, desde sua autorização até o reconhecimento e, com certeza, se 
estenderá no futuro, conforme parecer do Prof. Jacir. 

O Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira enaltece o empenho da ESIC 
em ter seus cursos reconhecidos antes mesmo da Colação de Grau de sua primeira turma, o que demonstra 
seu posicionamento no mercado. 

 

PALESTRA EM ESCOLA 
 

A Diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro II convidou profissionais da ESIC para 
uma palestra de sensibilização e conscientização dos pais sobre o “Risco das redes sociais”. O Prof. 
Alexandre Weiler (Diretor Acadêmico) e o Prof. Maurício Mallmann (Coordenador do Departamento de 
Relações Institucionais), no dia 13 de abril, às 19h, foram até o Colégio e se encontraram com os pais e 
falaram sobre o assunto. 

Segundo os dois professores, a participação foi surpreendente. Um número muito elevado de pais 
participou do encontro. O que, de um lado, mostra o interesse que os pais têm em apoiar iniciativas da 
escola e, de outro lado, pode ser sinal de preocupação dos pais com o surgimento de problemas novos na 
educação dos filhos. 

A educação primeira ou primária dos filhos ou das crianças é da família. Acontece que hoje surgem 
problemas novos, desconhecidos por muitos pais, como é o caso dos riscos do uso das redes sociais. Os pais, 
por sua vez, sabem muito bem que seus filhos têm conhecimento e domínio das ferramentas da informática 
muito maior que eles. Há um “gap”, uma distância, uma quase ruptura entre a visão de mundo dos pais e 
das crianças. 

A saída ou uma solução é a intensificação do diálogo entre os membros da família, é a prática 
constante do estar juntos, é a busca do aumento de confiança entre pais e filhos. Proibições pouco 
resolvem. E, os pais têm direito de saber o que seus filhos recebem em casa via redes sociais. Elas não 
podem ser “intrusas” na educação familial. E, a escola, por sua vez, é auxiliar nesse campo novo do processo 
educacional. 
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LIDERANÇA E AUTOGESTÃO – JASMINE ALIMENTOS 
 

No dia 14 de abril, às 14h, o Prof. Alexandre Weiler conversou com um grupo de colaboradores da 
Jasmine Alimentos, empresa sediada no Bairro Hauer. A organização surgiu em 1990 e dedica-se ao 
processo de alimentos saudáveis: produtos integrais, produtos naturais e alimentos orgânicos. 

O tema da conversa que eles propuseram foi “liderança e autogestão”. Em princípio, a conversa, que 
iniciou às 14h30, deveria ter a duração de uma hora e meia. Ao final, acabou se estendendo e os 
participantes mostrando grande interesse e terminou quase às 17h30. 

Em organizações do tipo da Jasmine Alimentos, o exercício da liderança e da autogestão é 
fundamental para o sucesso do negócio. As pessoas são provocadas a trabalhar e atuar com 
responsabilidade e corresponsabilidade e confiança mútua. 

De outro lado, é uma organização que trabalha essencialmente com alimentos, o que aumenta sua 
responsabilidade social. Trabalha diretamente com vidas humanas e manutenção de vidas. A liderança, no 
sentido de mostrar a importância e o alcance do serviço que cada colaborador presta é, até certo ponto, 
inestimável. 

 

AULAS DA ADESG NA ESIC 
 

ADESG: Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, fundada em 07 de dezembro de 1951 e declarada de utilidade pública em 21 de outubro de 1954.  

A visão da ADESG ilustra o porquê dos estudos em instalações da ESIC. VISÃO: “Estimular a 
participação dos associados nas atividades e congraçamento”. 

Como objetivos específicos, a ADESG visa: 

• Preservar e projetar os valores morais e espirituais da nacionalidade nos moldes da Escola 
Superior de Guerra (ESG). 

• Incentivar de maneira crescente a solidariedade entre os seus membros. 
• Difundir conceitos doutrinários e estudos conjunturais relacionados com a Segurança e o 

Desenvolvimento Nacionais, observando os métodos de trabalho e os estudos da Escola 
Superior de Guerra (ESG). 

• Desenvolver outras atividades de natureza cultural e educacional. 

A ESIC mantém um convênio de Cooperação com as Forças Armadas (Exército, Marinha e 
Aeronáutica) por meio da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN). Isso faz 
com que a ESIC sempre esteja representada em diversas atividades relacionadas às três forças. 
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A ADESG/PR, desde 2013, veio intermediando contatos com a ESIC pelo então Comandante do 20º. 
Batalhão de Infantaria Blindada, Coronel Luís Cláudio Barros de Oliveira. Com isso, ao final, a ADESG 
acabou escolhendo a ESIC para a certificação dos seus cursos. 

O convênio foi assinado no dia 23 de janeiro de 2014 pelo Delegado da ADESG/PR, Coronel Antonio 
Carlos da Silva Figueiredo e pelo Diretor Geral da ESIC, Ari João Erthal.  

O Curso é um Curso da ADESG/PR e a ESIC certifica o Curso, sendo que a ESIC já certificou os 
formandos do Curso de Pós-graduação lato sensu, Master em Política, Estratégia e Planejamento, no ano 
2014. Com a atual edição de cursos esta é a 42ª. turma que está estudando, e hoje em salas da ESIC. 
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