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CENTRAL DE CASES ESIC 

 Lembramos a todos os interessados que no dia 7 de agosto, das 

19h30min às 21h30min, no Auditório da ESIC, à Rua Pe. Dehon, 814 – Vila 

Hauer - será proferida uma palestra pelo Prof. Denis Alcides Rezende sobre: 

Planejamento Estratégico para Organizações Inteligentes. 

Prof. Denis é Doutor e Pós-doutor em Administração (USP), Mestre em Infor-

mática (UFPR) e Graduado em Processamento de Dados.  

No momento, é Consultor de Gestão da Tecnologia de Informação pela 9D 

Consultoria em Informática e Estratégia. 

O público alvo da palestra são os alunos dos Cursos de Pós-graduação da 

ESIC, Professores e pessoas que se inscreverem antecipadamente. Inscrições 

são gratuitas, mas limitadas.  

Segue link para inscrição: http://200.195.144.98/central/070812/  

Estará presente, também, a Editora Atlas, que exporá os 18 livros dos quais 

Prof. Denis é autor e coautor no campo de Planejamento Estratégico. 

QUADRO DE ALUNOS NA GRADUAÇÃO 

 O Curso de Administração, da ESIC tem a cada ano duas entradas: 

uma turma começa suas aulas em fevereiro (início do 1º. Semestre) e outra 

turma inicia em julho (2º. Semestre). Há apenas uma turma estudando no 

período matutino, as outras estudam à noite. O quadro de alunos, na Gradu-

ação, no momento, apresenta-se assim: 

1º. Período: 39 alunos (são os calouros deste semestre) 

2º. Período: 60 alunos (14 alunos no Período Matutino e 46 no Período No-

turno) 

3º. Período: 27 alunos 

4º. Período: 27 alunos 

5º. Período: 19 alunos 

6º. Período: 17 alunos 

7º. Período: 20 alunos 

8º. Período: 38 alunos. 

Até o dia 27 de julho, havia 247 alunos matriculados na Graduação. Como 

até o dia 10 de agosto os alunos ainda podem matricular-se sem reprovar 

por falta às aulas, sempre é possível que haja alguma matrícula a mais. 
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INTERESSES ESPECIAIS 

 Alunos ESIC.  

 Ex-A lunos.  

 Colaboradoes em geral.  

 Sociedade. 
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PRESENÇA DA ESIC NA EXPO UNIMED 

 Nos dias 7, 8, 9 e 10 de agosto/2012, a ESIC estará participando na EXPO Unimed – Curitiba, da 

OPEN S.A. CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES EMPRESARIAIS. 

A EXPO Unimed fica situada à Rua Prof. Pedro Parigot de Souza, 5300. 

A ESIC, além de sua presença e exposição de sua proposta de educação, estará apresentando um palestrante 

de altíssimo renome, em uma oficina de Marketing de Serviços. 

O que a ESIC pretende ao participar da OPEN S.A.?  

 

Marilin Frtizke, da Área Comercial, diz: “O 

objetivo é oferecer nosso know-how e ex-

pertise em treinamentos in company e 

formação executiva, agregando novos 

parceiros e contribuindo para o desenvol-

vimento das organizações”. 

 

ESIC PRESENTE EM EMPRESAS 

  

 A ESIC, como instituição 

esteve presente, a convite, na 

festa dos funcionários da REA-

NAULT (Curitiba) e no GRUPO 

BOSCH (Curitiba). 

Essas ocasiões são aproveitadas 

para apresentar aos Diretores e 

Funcionários das empresas a pro-

posta de educação que a ESIC tem 

e as possibilidades e aberturas 

para parcerias entre Academia e 

Empresa. 
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ALUNOS AUTORES 

 Incentivamos e estimulamos todos os alunos e professores a que 

escrevam algum texto para este boletim “Vida na ESIC”, contando alguma 

experiência, algum resultado de pesquisa que tenha alcançado com estudos. 

Os alunos que realizaram alguma pesquisa de campo em vista da elaboração 

do TCC poderiam expor a metodologia e técnicas usadas para alcançar resul-

tados. 

Os professores poderiam divulgar alguma experiência de docente, dizendo 

como acontece sua vida de professore na ESIC. Todos nós, professores e 

alunos, realizamos muitas coisas e coisas boas e válidas, mas que acabam 

não sendo divulgadas. Este boletim é um meio simples, tímido, mas válido 

para que a vida na ESIC se torne conhecida. 

ALMOÇO VOCACIONAL 
Os Amigos Dehonianos, que sem-
pre às quintas-feiras, à noite, e, 
aos sábados, à tarde, usam o 
campo de esportes da ESIC, pro-
movem o 2º. Almoço Vocacional, 
no dia 5 de agosto, no Salão do 
Santuário Santa Rita de Cássia. 
Eles fazem um convite especial 
aos alunos e professores da ESIC. 
Quem participou do Primeiro 
Almoço garante que vale à pena. 
O custo para adultos é de R$ 
15,00 e para crianças é de R$ 
10,00. O Sr. Maurício Mallmann, 
do Setor de Relações Institucio-
nais da ESIC, está com 60 
(sessenta) convites. 
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MISSA DE INÍCIO DE SEMESTRE 

 As Bibliotecas das instituições, de vez em quando, realizam uma “desativação 

de acervo”. Isso significa que muitas revistas, alguns livros que já são um tanto ultra-

passados e não mais atuais, são retirados da biblioteca e lhes é dado outro destino. 

Chama-se a isso de 

“desativação de acer-

vo”. Foi o que acon-

teceu na biblioteca 

da ESIC. 

A bibliotecária, Sra. 

Karin, selecionou um 

volume significativo 

de revistas e livros e 

destinou-os à doa-

ção. O Prof. Gilmar 

Bornato levou o acer-

vo à Biblioteca Co-

munitária, situada à 

Av. Comendador Franco, 1034 – Vila das Torres – Bairro Jardim Botânico. Ali, as crian-

ças fazem ótimo uso desse material que, para a ESIC, já era ultrapassado. 

Se algum professor ou aluno tiver material didático ou paradidático e quiser fazer doa-

ção do mesmo pode trazê-lo até a ESIC e daqui damos destino proveitoso, doando-o a 

escolas ou instituições educativas. 

A Congregação dos Padres do Sa-

grado Coração de Jesus 

(Dehonianos) foi fundada por Pe. 

Dehon no pátio do Colégio São Jo-

ão, em São Quintino, na França, em 

1878. 

Seguindo a tradição, iniciamos o 2º. 

Semestre de 2012, também, com a 

celebração de uma missa, no dia 6 

de agosto, às 19h10min. Após a 

missa, as aulas seguem normal-

mente. 

DOAÇÃO DE MATERIAL 
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P. NESTOR A. ECKERT  

 

CONTATO:  

NESTOR.ECKERT@ESIC.BR 

 

 

PÓS GRADUAÇÃO 

ESIC 

 

 

Desenvolvimento do periódico “VIDA NA ESIC” 
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