
Uma Instituição de Ensino Superior (IES) como a ESIC tem, a seu interno, uma vida muito intensa e bastante 
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CALENDÁRIO ACADÊMICO SINALIZA FIM DE SEMESTRE 
 

Lembramos novamente algumas datas significativas para a vida 
acadêmica no mês de junho/2015: 

 18 a 24/jun.: Período de Avaliação Bimestral – A2 
 29 de junho:  

• Entrega dos trabalhos TCC I, TCC II e Projeto Integrador I e II, 
na Secretaria Acadêmica. 

• Último prazo para entrega das Notas referentes à A2. 
• Entrega de minuta de Prova A3. 

 01/jul.: Publicação das Notas Bimestrais A2. 
 
Conforme o Calendário sinaliza, o Primeiro Semestre/2015 está 

chegando a seu final. Passou rapidamente. Mas, ainda é tempo de 
aproveitar bem o momento presente. “Carpe diem”, escrevíamos na 43ª. 
edição de nosso informativo. Se não aproveitarmos bem e intensamente 
o momento presente, talvez, nos reste lamentar amanhã...  

 

  

  

 

 

 

 

 
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 on-line:  

www.esic.br/informativo 
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  PODEMOS PERGUNTAR 

 

Às vezes, surge alguém com perguntas interessantes, intrigantes, envolventes, “pensantes”. Ao nos 
depararmos com a pergunta “posso perguntar?”, a pessoa interrogada logo diz: “O quê?”. Parece que sempre 
queremos saber sobre o que se deve ou se quer perguntar. Então, perguntemos: por que estudar? 

 Parece haver tantas respostas a essa pergunta... Ao mesmo tempo, parece ser difícil encontrar uma 
resposta que satisfaça nossa curiosidade. Por que estudar? Pode acontecer que nunca nos tenhamos posto esta 
questão. Porque parece tão normal, tão natural estudar, que não nos damos conta de saber por que estudamos. 
Não nos questionamos. 

 Interessante é o resultado de uma pesquisa feita por Scott Myers, nos Estados Unidos, e por Cecília 
Bergamini, no Brasil. Ambos trabalhando na área de recursos humanos nas organizações. A curiosidade que 
ambos tinham era sobre o grau de consciência dos trabalhadores sobre o próprio fato de trabalhar. 
Perguntavam: porque você trabalha? 

 A esta pergunta surgiram 14 grandes respostas diferentes. Os livros de “Sociologia Aplicada à 
Administração” trazem os resultados.  

Assim como surgiram tantas e tão diferentes respostas à pergunta “por você trabalha?”, certamente, 
surgiriam respostas diversas à questão “por que você estuda?”. 

 Nas escolas, muitas vezes, ficamos intrigados. Por exemplo: há pedagogos e pedagogas que gostam de 
falar que estudar, educar, ensinar, aprender etc., é um ato prazeroso. Outras pessoas perguntam “estudar para 
quê?”. Harvey Cox diz que se alguém perguntar sobre a utilidade do lazer, ele já é um desmancha-prazeres.  

 Realidades semelhantes acontecem com relação ao ato de estudar. Vale a pena perguntar “por que 
estudar?” ou, ainda pior, perguntar “estudar para quê?”. Ou, então, por que, ao encerrar os anos de estudo, no 
ato de receber os resultados finais ou no ato da colação e grau, os alunos fazem tanta festa? Os anos de estudo 
foram anos tão difíceis, tão duros de aguentar? 

 Fica a pergunta: por que estudar? 

 

  CONCENTRAÇÃO DE TERRAS 
Os dados estatísticos nos dizem que no Brasil há uma concentração de terras de tal monta que chega a uma 
concentração absoluta, conforme o “Índice de Gini”. Aproximadamente, 47% das terras estariam em mãos de 
1% da população. 

 Comentando esses dados, o filósofo Márcio Santilli diz: “Não há pouco índio para muita terra. O que há 
é muita terra para pouco fazendeiro”. 

 São dados que nos fazem pensar. 
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FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO 
 

 O que as pessoas podem fazer, a que podem recorrer quando percebem a imperiosa necessidade de ter 
de “remar contra a maré”? É um fato que quase todas as empresas, em algum momento de sua história, 
experimentam. É dessa experiência que, por vezes, aprendem como enfrentar obstáculos, resolver situações 
duvidosas, buscar alternativas. 

 “REMANDO CONTRA A MARÉ” é o tema do Fórum de Empreendedorismo, que acontecerá nas 
seguintes condições: 

 Local: Auditório da ESIC, à Rua Padre Dehon, 814. 
 Quando: no dia 13 de junho (sábado) 
 Horário: das 9h às 12h. 

 O Fórum é organizado pelos acadêmicos e pelas acadêmicas do Curso de Administração e do Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Haverá palestras ministradas por protagonistas que tiveram de 
“remar contra a maré”. E, porque remaram, superaram desafios, buscaram inovações e conseguiram 
permanência no mercado, hoje suas empresas estão mais vivas que antes... 

 É o caso do Sr. Hemerson Matos, proprietário, desde 2005, da “Churrascaria Sabor na Brasa”. Ela está 
localizada no Bairro Cristo Rei, em Curitiba. Seu negócio estava indo muito bem. Era um sucesso conquistado 
pela qualidade dos produtos servidos e pelo bom atendimento prestado aos clientes. 

 Estava indo tudo muito bem até que o empresário percebeu mudanças mercadológicas, que estavam 
refletindo diretamente em seu faturamento. Isso fez com que o empreendedor agisse rapidamente e buscasse 
alternativas para enfrentar e reverter a situação. Hoje, a empresa é considerada sinônimo de qualidade e de 
bom atendimento. Isso proporcionou à empresa a expansão por meio de franquias. 

 O Fórum será oportunidade de conhecer esta e outras trajetórias de dedicação, inovação e superação. 
Todas elas “remando contra a maré”. 

 O Fórum é aberto à comunidade e aos alunos da ESIC. 

 Mais informações são obtidas pelo telefone (41) 3094-7777 
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 VISITA IN LOCO DE COMISSÃO DO MEC 
 

 O Coordenador dos Cursos de Graduação da ESIC, Prof. Jacir Erthal, juntamente com a Secretária 
Acadêmica, Sra. Leila Orgekoviski encaminharam ao Ministério da Educação (MEC) solicitação para 
autorização do Curso de Negócios Internacionais, em nível de Graduação. 

 No dia 25 de maio de 2014, foi preenchido o questionário enviado pelo MEC em vista da autorização do 
referido curso. A ESIC estava aguardando o próximo passo que é uma visita “in loco” (no local) de uma Comissão 
do MEC/INEP para verificar a situação da Instituição e saber se a ESIC teria as condições necessárias e 
suficientes para que o curso pudesse ser autorizado. Demorou um pouco, mas está marcada data para visita da 
Comissão. 

 A Comissão de Verificação in loco virá até a ESIC nos dias 05 a 08 de agosto de 2015. Com isso, 
provavelmente, se o parecer da Comissão for favorável, a ESIC iniciará o Curso de Negócios Internacionais, em 
nível de Graduação, no Primeiro Semestre de 2016.  

 No projeto encaminhado para o Processo de Solicitação do Curso, a ESIC pede a concessão de 100 
vagas, tendo entradas de turmas no início e no meio do ano. 

 

 

 CONGREGAÇÃO COM NOVO GOVERNO GERAL 
 

A Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, fundadora e responsável pela ESIC, renovou o seu 
Governo Geral. A ocasião em que isso acontece chama-se Capítulo Geral. É o momento em que, durante um 
mês, representantes dos membros que compõem a Congregação pelo mundo afora, escolhem o Superior Geral 
e cinco Conselheiros Gerais. Um dos representantes dos dehonianos do sul do Brasil (BRM) foi o Vice-diretor da 
ESIC, Pe. Gilberto Bonato Xavier e outro foi o Pe. Cláudio Piontkewicz, Diretor Geral da Faculdade São Luiz, de 
Brusque/SC. Além deles, esteve como capitular o Pe. Diomar Romaniv, da Paróquia São Sebastião, de Jaraguá 
do Sul/SC. 

 Normalmente, os Conselheiros Gerais escolhidos são provindos de cinco regiões diferentes (América 
Latina, América do Norte, Europa, África, Ásia). Essas regiões geográficas são organizadas em Províncias. No 
Brasil, por exemplo, no momento, há três províncias: Província Brasileira do Recife (BRE), Província Brasileira 
de São Paulo (BSP) e Província Brasileira Meridional (BRM). A última é a Província à qual pertence a ESIC e seus 
dehonianos. O Conselheiro para a América Latina, escolhido neste Capítulo (18 de maio a 06 de junho/2015) é 
P. Carlos Eduardo, da Província da Venezuela (VEN). 

 O Superior Geral é o Pe. Heinrich (apelido: Heiner) Wilmer, da Província Germânica. Heiner é um grande 
amigo nosso, um amigo da ESIC. No ano passado (2014) esteve durante três dias conosco aqui na ESIC (em 
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final de semana) e quis conhecer detalhes da cidade de Curitiba. Inclusive, veio com roteiro traçado (Museu 
Niemeyer, outros museus, livrarias, parques etc.). Fala fluentemente seis idiomas, inclusive, português. 

 O mandato deste governo começou no dia 06 de junho/2015 e se estende por seis anos. 
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CORRIDA E CAMINHADA ESIC 
 

Os acadêmicos e as acadêmicas da turma do 2º. Período do Curso Superior de Tecnologia e Gestão Comercial 
organizam o evento CORRIDA E CAMINHADA ESIC.  

 Quem quiser participar deve fazer sua inscrição na Secretaria da ESIC ou com algum aluno ou alguma 
aluna da turma. Para os alunos da ESIC, que participarem do evento, serão concedidas três horas de atividades 
complementares. 

 Em que condições acontecerá o evento? Nas seguintes situações: 

 Data: dia 07 de junho/2015. 
 Horário: às 8h (favor chegar com 30 minutos de antecedência). 
 Contribuição: um quilo de alimento não perecível. 
 Local: Parque Iguaçu. 
 Onde fica: Rua Marechal Floriano Peixoto. 
                     No sentido a São José dos Pinhais, após o Viaduto do Boqueirão, à esquerda 
 Percurso: três e cinco quilômetros. 
 Destino dos alimentos: serão entregues a uma associação ou entidade beneficente. 
 Dúvidas? Com Marlon França: marlon.franca@esic.br – (41) 9840-2832 

                 Com Daiane Galeto: daigaleto@hotmail.com – (41) 9607-3157 
No dia 05 de junho, é comemorado o Dia da Ecologia e do Meio Ambiente. Por que este dia? 
Porque no dia 05 de junho de 1972, em Estocolmo (Suécia), realizou-se a Conferência das Nações Unidas 

(ONU) sobre o Meio Ambiente Humano. A partir daí, fez-se coincidir, a cada ano, o Dia do Meio Ambiente com 
esta data. 

O objetivo da Conferência era chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas 
ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que, até aquela data, eram considerados 
inesgotáveis. 

Por ocasião da Corrida e Caminhada ESIC será possível observar a exuberância da natureza quando 
recebe um mínimo de atenção e cuidado por parte do ser humano. 

Parabéns à turma do 2º. Período de Gestão Comercial pela inteligente iniciativa e bom evento aos e às 
participantes. 
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