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 INICIANDO SEMESTRE, TERMINANDO ANO. 

  

 Todos já nos convencemos de que estamos vivendo uma época de 
muitas mudanças. Estas são tão fortes e profundas que chegamos a admitir 
que vivemos uma mudança de época. E, uma das características desse 
fenômeno é a rapidez com que o tempo muda e passa. Mal começamos uma 
atividade ou iniciamos período novo e já estamos chegando ao final ou 
iniciando nova etapa em nossas vidas. Isso exige aproveitamento excelente 
de tempo e condições. 

 No ambiente escolar ou acadêmico, a realidade é bastante 
semelhante. Mal encerramos o primeiro semestre e já estamos iniciando o 
segundo semestre e sentindo sinais de final de mais um ano. Para diversos 
alunos é a última etapa de estudos em nível de Graduação. É momento de 
pensar em uma Pós-graduação. Parar não é interessante, levando em conta 
a situação que vivemos. 

 O mercado está exigente. Houve época em que, encerrando os 
estudos em nível de Ensino Médio, qualquer pessoa sentia-se preparada e 
habilitada para exercer profissão de qualidade. Hoje, os estudos em nível de 
Graduação não são suficientes. Há necessidade de alguma especialização. 
Conforme Alvin Toffler, nós estaríamos hoje na “era do conhecimento”. 

 Se estamos nessa era (e parece que estamos mesmo), não podemo-
nos dar ao luxo de perder tempo. Amanhã, arrepender-nos-emos e não 
teremos mais como recuperar o tempo desperdiçado e as oportunidades 
perdidas ou jogadas fora. O que isso significa? Quer dizer que é importante 
começar os estudos e as reflexões, as leituras e as pesquisas, imediatamente. 

 Que tenhamos todos um ótimo semestre! 

 

 

  

  

 

 

 

 
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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    REUNIÃO ACADÊMICA 
 Dando início ao Segundo Semestre/2015, a ESIC promoveu, no dia 25 de julho, a partir das 8h30min, a 
Reunião Acadêmica. Estiveram presentes professores e professoras, acadêmicos representantes de 
turmas, pessoas do Corpo Técnico-administrativo e membros da Direção. 

 A reunião foi aberta pelo Secretário Geral, Nestor Eckert. Deu as boas vindas a todos e a todas e que 
tenham todos e todas ótimo trabalho neste segundo semestre. Destacou que competência para realizar 
bom trabalho todos têm, bem como apresentam dedicação e empenho. Disse ainda que a entidade 
mantenedora (ADBM) insiste que todas as entidades mantidas sigam rigorosamente a legislação, que 
documentem todas as atividades e todos os eventos. Percebe-se uma “pressão surda” sobre as entidades 
particulares de educação. É importante cuidar para não errar. Documentar por escrito algumas atividades 
e rotinas, embora possa parecer chato, é necessário que seja feito. 

 Tratou também das atividades de apoio psicopedagógico. Os professores e professoras podem 
utilizar-se desse serviço, disponibilizado pela ESIC, se, por acaso, houver algum atrito, algum conflito, mal-
entendido entre alunos e professor(a), entre alunos e, assim por diante. Que os casos, quando houver, sejam 
imediatamente encaminhados ao Secretário Geral. 

 Foram passadas informações sobre Sistema de Avaliação, sobre o andamento do processo do Curso 
de Negócios Internacionais, sobre o ENADE/2015. 

 Por parte da Secretaria e Coordenação Acadêmica, informaram-se os resultados dos processos de 
Reconhecimento dos Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e em Gestão Financeira. 
Ambos receberam das Comissões do MEC a nota 4,0 (a nota máxima é 5,0). 

 As secretárias, de modo particular, insistiram sobre a importância da observação de datas definidas 
no Calendário Acadêmico, sobre os procedimentos no momento de haver necessidade de Substituição de 
Professores, sobre os prazos dos registros acadêmicos, a disponibilização de material didático no sistema 
Jacad, sobre o registro de eventos e a importância para o MEC da atualização do currículo Lattes, de cada 
professor. 

 Ao final, o Prof. Roberto Remonato tratou da Avaliação Institucional e Administrativa, em nome da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). Além disso, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), por intermédio 
do Prof. Iron, da Profa. Sônia e da Profa. Elisabeth falou sobre Propostas Educacionais em Andamento e 
outras a serem implantadas. 

 A Sra. Shirley Goes Mallmann, Assistente Administrativa, reforçou a orientação vinda da Entidade 
Mantenedora no sentido de formalizar todas as ações e registrá-las, inclusive a frequência dos profissionais 
da educação por meio do relógio ponto. É documento formal que será exigido das mantidas. 

 Nestor Eckert, Secretário Geral, encerrou a reunião, solicitando que todos busquemos a harmonia 
entre alcance de metas pessoais e metas organizacionais. E desejou que todos tenham ótimo início de 
semestre. 

 



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 46ª EDIÇÃO  07/08/2015 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

 

  

   PARTICIPAÇÃO EM JORNADA PEDAGÓGICA 
 

Nos dias 29, 30 e 31 de julho, aconteceu em Horizontina/RS, a IV Jornada Pedagógica e a I Jornada 
Internacional de Educação na Região de Fronteira. Foi uma promoção e organização graças à união de seis 
municípios (Horizontina, Doutor Maurício Cardoso, Novo Machado, Tuparendi, Tucunduva e Nova 
Candelária) e ao apoio da Faculdade de Horizontina (FAHOR), do Conselho Regional de Desenvolvimento 
Fronteira Noroeste (COREDE), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), 
Editora Ática, Centro Tecnológico Jorge Frederico Logemann (CFJL) e ESIC/Curitiba. 

 A ESIC participou com palestras e os palestrantes não cobraram pelas palestras. Foram essas: 

 Gestão Escolar e Novas Estratégias –  (Ari Erthal, adoecido às vésperas – foi substituído por 
Alexandre Weiler). 

 Planejamento Pessoal – oficina conduzida por Alexandre Weiler. 
 Transformações sociais: família, escola e comunidade – palestra de Nestor Eckert. 
 Novas técnicas didáticas pedagógicas focadas em Neurolinguística – palestra do Prof. Armando 

Pastore Mendes Ribeiro. 
 A Educação e as Novas Tecnologias – palestra de Alexandre Weiler.    

Desta jornada, em cada palestra, participaram sempre, aproximadamente, 800 profissionais da 
educação da região noroeste do Rio Grande do Sul e da Argentina. A experiência de participar desta jornada 
foi muito valiosa e enriquecedora. Pudemos constatar que ainda há muitas pessoas levando a educação 
muito a sério e, de fato, querendo aprender.  

Nós, da ESIC, ainda tivemos, na sexta-feira, um almoço de ideias sobre como a ESIC pode colaborar para o 
desenvolvimento da região, especialmente, no município de Nova Candelária. Estivemos reunidos com 
Prefeito do Município e com o Secretário de Educação. 
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UMA EXPERIÊNCIA MARCANTE 
 

 Tomamos a liberdade de publicar texto escrito por nosso companheiro na Jornada Pedagógica e de 
Educação, em Horizontina/RS, Prof. Armando Pastore Mendes Ribeiro. O Professor não é natural daquelas 
terras gaúchas, tais como somos o Prof. Alexandre Weiler e eu, Nestor Eckert. Fomos e estivemos juntos 
no evento os três. Assim se expressa o Prof. Armando: 

Nos dias 29 a 31/07/2015, tive a honra de realizar uma das palestras na IV Jornada Pedagógica e I 
Jornada Internacional de Educação na Região Fronteira para cerca de 700 educadores (Novas técnicas 
didáticas pedagógicas focadas em Neurolinguística). 

O leitor irá perguntar: o que tem essa experiência de marcante? 

Seis pequenas cidades do Rio Grande do Sul, perto da fronteira com a Argentina, resolveram se unir 
e realizar um evento que nada deve a qualquer outro realizado nos grandes centros. 

Secretarias Municipais de Educação de Horizontina, Doutor Maurício Cardoso, Novo Machado, 
Tuparendi, Tucunduva e Nova Candelária, com apoio da ESIC e algumas empresas realizaram um evento 
sensacional. 

Participaram representantes de 22 municípios da região, representantes do Uruguai, Argentina e 
Paraguai. Enfim, mais de 700 pessoas que participaram tiveram a oportunidade de quebrar paradigmas e 
participaram de atividades, oficinas e palestras. Dificilmente, número tão grande de profissionais da área 
da educação, daquela região, poderia participar de um evento dessa envergadura em um grande centro. 

Vontade política, organização e planejamento foram os destaques desse evento, que ficará na 
minha memória como algo marcante, positivamente encantador. 

Não foi notícia em jornais de grande circulação. Entretanto, espero que as próximas jornadas sejam 
ainda mais marcantes e inovadoras. 

Parabéns a cada um dos atores que lá estiveram e que proporcionaram a centenas de professores, 
professoras, educadores e secretários a oportunidade de compartilhar informações, rever conceitos, 
aprender novas técnicas e iniciar as mudanças que tanto almejamos. 

                    Prof. Armando Pastore Mendes Ribeiro 
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 REUNIÃO DO CONSUP 
No dia 27 de julho, às 17h, aconteceu reunião do Conselho Superior da ESIC (CONSUP), na sala do 

Diretor Geral. Estiveram presentes: Ari João Erthal (Diretor Geral), Nestor Eckert (Secretário Geral), Jacir 
Adolfo Erthal (Coordenador dos Cursos de Graduação), Leandro Marcos de Oliveira (Representante da 
Comunidade), Roberto Luiz Remonato (Representante do corpo docente e convidado “ad hoc”) e Aline 
Cristina Peixer (Representante do corpo discente e convidada “ad hoc”). O Prof. Alexandre Weiler (Diretor 
Acadêmico) esteve ausente por estar em viagem a serviço da ESIC. O representante do corpo discente João 
Gomes da Silva não justificou sua ausência. 

Assuntos tratados: 

 Análise e aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2015-2019. 
 Análise e aprovação do Regimento da ESIC – 2015-2019. 
 Apresentação de propostas de revisão ao “Regulamento da disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) do Bacharelado em Administração e dos Regulamentos da disciplina de Projeto 
integrador dos Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e gestão Financeira”. 

 Avaliação do “Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos”. 
 Apreciação da Proposta Educacional no. 8, proposta pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), que 

contempla  o “Realinhamento da Matriz Curricular de Curso de Administração”. 
 O Diretor Geral comentou rapidamente a situação das reformas da estrutura física da instituição, 

ora em fase de conclusão e que vieram beneficiar significativamente as atividades acadêmicas. 
 
Os documentos analisados e avaliados foram aprovados. 
Um documento fundamental, que foi elaborado com a cooperação e participação de diversas 

pessoas da ESIC, é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), valendo desde julho de 1015 até julho 
de 2019. Também foi revisto e atualizado em alguns itens o Regimento da ESIC.  

 

 DATAS DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 
 

O mês de agosto terá 26 dias letivos. É um mês cheio, sem feriado. 
 Dia 10/ago. – Data limite para o Orientador formalizar junto à Secretaria Acadêmica a aprovação da 

versão corrigida com sugestões da banca 2014/2. 
 14/ago. – Último prazo para inclusão e exclusão de disciplinas. 
 12 a 15/ago. – Semana Social Dehoniana. 
  17/ago. – TCC II e Projeto Integrador II de 2015/1: data limite para entrega na Secretaria Acadêmica 

da versão corrigida e encadernada. 
 21/ago. – TCC I e projeto Integrador I de 2015/2: data limite para registro da equipe e do cronograma 

de trabalho na Secretaria Acadêmica. 
 21/ago. – TCC II e Projeto Integrador II de 2015/2: data limite para registro do cronograma de 

trabalho do semestre na Secretaria. 
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ATIVIDADES EXTRAS 
 

1. No dia 15 e no dia 22 de agosto, aos sábados pela manhã, a partir de 8h30min, há atividades 
tratando de “Fundamentos para Formatação de Trabalhos Acadêmicos”. 
2. No dia 15 de agosto, às 8h30min, haverá a primeira aula de “Nivelamento em 
Matemática”. A partir desta aula, o Prof. Guilherme Elias Egg Monteiro combinará com os alunos 
os demais dias e horários de aula. 
3. Durante todo o semestre haverá, aos sábados pela manhã, oportunidade para tirar dúvidas 
em “Matemática I e II”. Uma monitora estará à disposição. 

 
 

AULA INAUGURAL EM PORTO VELHO/RO 
 

A ESIC mantém uma parceria com a Universidade São Lucas, de Porto Velho/RO. Por ocasião da aula 
inaugural do curso Master em Direção de Marketing Digital da ESIC em parceria com a São Lucas, em nível 
de Pós-graduação, proferida por um profissional gestor da área comercial do Grupo RBS, o Coordenador de 
Pós-graduação da ESIC/Curitiba, Prof. Alexandre Weiler interveio online e apresentou aos acadêmicos a 
ESIC e os Módulos Internacionais. 

As fotos anexas ilustram o fato. 

 
 



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 46ª EDIÇÃO  07/08/2015 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

 
 
 

LIVROS DOADOS 
No dia 28 de julho, a Profa. Aniele Fischer Brand fez doação de dois livros à Biblioteca da ESIC. Sem 

dúvida, esta atitude, por parte de profissionais da educação, é uma grande ajuda aos acadêmicos e à 
Biblioteca. Livros usados por professores e professoras, normalmente, são livros de qualidade e são um 
grande auxílio na atividade de construção do conhecimento. 

Os livros doados foram: 

 Capacidade empreendedora: Teoria e casos práticos. 
 Gestão de pessoas em organizações empreendedoras. Vol. 1  

 
Agradecemos muito à Profa. Aniele pela doação. E, sempre que algum profissional da educação tiver 

algum texto que julgar útil e válido ao acervo da Biblioteca e quiser fazer a doação, os textos são muito bem 
vindos. 

Muito agradecidos, Profa. Aniele. 
 

 MUDANÇA DE PROFESSORES 
 

É normal que em cada início de semestre, nas Instituições de Ensino, haja algumas mudanças de professores 
ou professoras. Há gente que pede desligamento. Há pessoas que são desligadas pela instituição por uma 
série de fatores ou razões. 
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 No caso da ESIC, neste segundo semestre, houve algumas mudanças. Pediram desligamento: 

 Gilmar Bornatto 
 Maria Christina de Souza Rocha 
 Larissa Viapiana 

De outro lado, foram desligados: 
 João Carlos Dornelles 
 Roger Luciano Francisco 

 
Professoras e professores que foram admitidas e admitidos e as respectivas disciplinas: 

 Aniele Fischer Brand (Gestão de Pessoas – Comunicação Empresarial e Endomarketing – 
Fundamentos de Administração) 

 Anielly Dissenha (Comunicação Empresarial e Endomarketing) 
 Elic Vodovoz (Gestão Fiscal e Tributária) 
 Wagner Weber (Projeto Integrador I – Trabalho de Conclusão de Curso I – Gestão Estratégica). 

 
Agradecemos muito aos professores e às professoras que atuaram na ESIC e, ao mesmo tempo, 

damos as boas vindas aos novos e às novas profissionais. 
 

PALESTRAS E EVENTOS NO 1º. SEMESTRE/2015. 
DATA PALESTRA/EVENTO RESPONSÁVEL 
09/03 Empreendedorismo e inovação Profa. Kessyane  
20/03 Mercado de capitais e seus impactos em nossa vida Profa. Kessyane  
25/03 Marketing de varejo e Marketing promocional no ponto PDV Prof. Richter  
08/05 Envolvimento da comunidade no controle da dengue Prof. Richter 
12/05  Governo eletrônico/Sistema público escritural digital  Prof. Jean 
14/05 Case I Home DAAC 
15/05  A ascensão do administrador Profa. Marta Naguel 
18/05 Empreendedorismo social Profa. Kessyane 
18/05 Qualidade de vida no trabalho Profa. Maria Cristina 
20/05 Governo eletrônico e vida acadêmica Prof. Fábio 
14/05 Visita técnica à Havan Prof. Gustavo 
17/06 Palestra na empresa Bungue Prof. Gerson 
15/05 Competências do administrador e mercado de trabalho Profa. Marta Naguel 
08/06 A relação entre o administrador e a matemática Prof. Lauro Igor 
13/06 Fórum de Empreendedorismo  Kessy e Paulo César 
07/06 Corrida e caminhada ESIC Prof. Gustavo 
15/06 Gestão 2.0 Profa. Sônia 
17/06 Apresentação de trabalho de Marketing Prof. Gerson 
25/06 Work Shop: Vencendo na crise DAAC 
09/06 Comunicação interna e integradora de Marketing Profa. Elisabeth 
15/07 Máster Class: Novos modelos mentais em finanças corporativas DAAC 

 

Os eventos e as palestras organizadas e realizadas, normalmente ficam sob responsabilidade de um Professor ou uma 
Professora ou do Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato (DAAC), que faz alguma promoção. Além desse registro, 
registram-se também as presenças e a duração de cada evento/palestra. 
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