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BIENVENIDOS! 

Em nome da ESIC BUSINESS & MARKETING, Faculdade e Colégio 

Internacional, desejo dar as boas-vindas aos professores, aos 

colaboradores, aos alunos calouros, aos acadêmicos da graduação e 

da pós-graduação e, agora também, aos alunos da Primeira e Segunda 

Séries do Ensino Médio. 

 É com imensa alegria que cumprimento a todos neste início do 

ano letivo 2016. Estou profundamente comovido e feliz pelo fato de 

realizarmos mais um sonho em nossa escola, que é o Colégio 

Internacional. O Colégio Internacional ESIC é fruto de um trabalho 

feito a várias mãos. Hoje, posso dizer que estou mais tranquilo, porque 

pais e alunos do Ensino Médio acreditaram e confiaram na Proposta 

Pedagógica do Colégio Internacional. Quero cumprimentar o Coronel 

Ávila e o Coronel Ariel, que, a partir deste ano, fazem parte da ESIC, 

prestando serviço na gestão pedagógica do Colégio. 

Iniciamos um novo ano, cheio de oportunidades e desafios. Desejo que 

a ESIC seja uma janela de oportunidades. E, através desta janela, 

possamos ver o mundo com olhos de um curioso, pesquisador, 

investigador e desbravador. A ESIC é extensão de nossa casa, onde 

queremos aprender com nossos professores a pensar. Pensar o 

mundo, pensar as pessoas, pensar o trabalho, pensar os negócios, 

pensar no por que estou aqui e que contribuição posso dar para 

melhorar o que está aí. 

 

 

 

 

  

 

 

 
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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Que as circunstâncias em que estás envolvido sejam pensadas, transformadas e melhoradas. Acredito que 

não queiras ser apenas mais um. Espero que os meios, disponibilizados para o aprendizado, sirvam para 

tornar cada aluno uma pessoa melhor, mais crítica, observadora, atenta aos sinais, corajoso para mudar 

quando for necessário, e responsável pelas escolhas que serão feitas e as decisões tomadas. 

 A ESIC é internacional. Por isso, tomo a liberdade de convidar-te a participar da viagem no mês de 

abril, do dia 10 ao dia 17, para a Europa, em Madri. Será uma semana de profunda experiência internacional 

na ESIC Matriz, visitas a empresas (IVECO e Cidade do Banco Santander), passeio cultural. Se não for neste 

ano, começa a te programar para o próximo ano. Também vamos participar do maior evento de Marketing 

da Europa, “HOY ÉS MARKETING”, realizado pela ESIC Europa. 

 Que todos nós saibamos organizar bem nosso tempo: pessoal, familiar, trabalho, lazer, ESIC: pois, 

o fim do semestre, ou fim do ano, logo estará aí! 

 Bem vindo! 

 P. Ari Erthal – Diretor Geral.  

 

RECOMEÇANDO... 

 

 Todos nós temos noção, mais ou menos clara, de como hoje o tempo parece passar depressa. Na 

verdade, esta é uma percepção relativa. O dia continua tendo suas 24 horas. A hora permanece contada 

com 60 minutos. Cada minuto é a soma de 60 segundos. Numericamente, nada mudou. O que se 

convencionou chamar dia, horas, minutos, segundos iniciou com os egípcios, que dividiam dia e noite em 

duas partes iguais de 12 horas. Isso perdurou do ano 1.500 a 150 a.C. 

 Pelo período de 150 a.C., o grego Hipparchus de Niceia (*190 a.C. - +120 a.C), tomando como base 

o número 60, que era usado como base pelos babilônios, sugere que uma hora tenha 60 minutos. Cláudio 

Ptolomeu (*90 d.C - +168 d.C) retoma os conceitos de Hipparchus e os sistematiza, mais ou menos tais 

como os temos hoje. 

 Dito isso, é necessário que busquemos explicações diferentes para saber por que temos a impressão 

de que o tempo passe mais depressa. Na verdade, nosso mundo e nossa vida se tornaram bem mais 

complexos. Há muito mais atividades a serem realizadas. E essas atividades, por usa vez, são cada vez mais 

complexas, diferentes, diversas, novas e, parece, que não estamos preparados para esta nova realidade. E, 

por isso, achamos que o tempo passa mais depressa.  

 O certo é que o ano letivo de 2015 passou e o de 2016 já está aí. Havíamos feito diversificadas 

programações para as férias. Apenas algumas realidades programadas nós conseguimos realizar. Outras 

ficam para as próximas férias..., que, também, passarão rapidamente. 

 O certo é que o ano letivo de 2016 está aí. No dia 15 de fevereiro começam ou recomeçam as aulas. 

Com novidades. Surpresas. Mesmo ritmo ou ritmos acelerados... Parece importante começar bem. E logo. 
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Neste número de nosso boletim informativo “VIDA NA ESIC”, mostraremos algumas atividades realizadas 

durante as chamadas férias coletivas ou durante o período do recesso. São elementos essenciais da vida da 

ESIC, mas que não aparecem. É a parte escondida e surda da vida. Mas, alguém atuou, agiu, trabalhou para 

que acontecessem. Veremos alguns detalhes. 

 Ótimo início de ano a todos e a todas!  

  

 BOAS VINDAS. 

 

A equipe diretiva da ESIC, bem como todos os colaboradores e as colaboradoras, professores e professoras 

queremos dar aos membros do corpo discente da Faculdade ESIC (Graduação e Pós-graduação) e do 

Colégio ESIC (Ensino Médio) Internacional as boas-vindas. Que todos e todas se sintam em sua casa de 

estudos. 

 Mesmo durante o período de recesso e de férias coletivas, muitas pessoas trabalharam para que 

pudéssemos iniciar bem o ano. Estamos cientes das dificuldades que todos temos pela frente. Essas não 

são motivo e razão para desanimar. Se houver crise, podemos decidir não participar dela, como disse Sam 

Walter, fundador do Walmart, com referência à crise de 2008. Não sabemos se hoje ele teria mesma posição 

e convicção. 

 Sentimo-nos, especialmente, honrados e alegres, em recepcionar os alunos e as alunas do Colégio 

ESIC (Ensino Médio). Da mesma forma, expressamos nossa alegria e satisfação em poder contar em nível 

de Ensino Médio a preciosa e valiosa colaboração e parceria, com responsabilidade pelo aspecto didático-

pedagógico, dos membros não mais na ativa do Colégio Militar de Curitiba (CMC): Coronel André Ávila 

(Diretor Executivo do Colégio) e Coronel Ariel Munhoz (Diretor Pedagógico). Desde outubro de 2015, 

contamos com a colaboração, com o apoio, com o trabalho intenso, sério, profissional e consciente por 

parte dos profissionais da educação que querem doar um pouco de suas vidas em prol de educação séria e 

de qualidade.    

 Aos pais e alunos do Colégio ESIC Internacional, nosso agradecimento pela confiança e pelo apoio 

que de todos recebemos. Queremos garantir que faremos o melhor possível para que o Colégio ESIC 

Internacional, em nível de Ensino Médio, venha satisfazer os anseios e as expectativas das comunidades 

vizinhas à ESIC, e, de modo particular, dos pais e jovens que confiaram em uma nova Proposta Pedagógica. 

 As melhores boas-vindas aos professores e às professoras, como profissionais da educação, 

conscientes de seu trabalho com jovens em uma nova proposta e maneira de educar. Acreditamos que 

todos se sentirão realizados, sob o aspecto pessoal e profissional. 

 Queremos começar muito bem as atividades de Ensino Médio na ESIC!  
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   ATIVIDADES DURANTE O RECESSO 

 

Conforme nosso Calendário Acadêmico, do dia 19 de dezembro/2015 até o dia 04 de janeiro/2016, marcava-

se recesso e férias coletivas. Acontece que havia muitas atividades e diversos serviços, que somente 

poderiam ser realizados em período no qual não haveria praticamente ninguém nas instalações da 

instituição. Achamos justo e ilustrativo dar ao conhecimento de todos o que se realizou neste período. 

Vamos por partes: 

1. Secretaria (Rosana e Stephany): 

 

 Reorganização do arquivo inativo (ou permanente) da Secretaria; 

 Reordenamento e armazenamento das matrículas canceladas ou trancadas, acondicionando-as em 

caixas de papelão apropriadas e adequadas; 

 Material de consumo como envelopes, papel timbrado, pastas e caixas foram encaminhadas ao 

arquivo do Departamento Financeiro; 

 Reorganização da sala da Secretaria Acadêmica; 

 Eliminação do material impresso desnecessário; 

 Impressão e organização de todos os diários de classe de Período Letivo 2015/2 para que os 

professores assinem ao início do Ano Letivo 2016; 

 Reorganização por assunto das pastas AZ, liberando e organizando espaço para o Ensino Médio do 

Colégio ESIC Internacional; 

 Lançamento de todas as Bolsas dos alunos ProUni para a rematrícula. 

 

2. Coordenação Acadêmica (Prof. Remonato): 

 

 Leitura e análise de todos os documentos ESIC: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) dos três cursos, Atas de Reuniões dos Colegiados de cada curso, 

Reuniões do Conselho Superior (CONSUP) e Portarias; 

 Análise dos Históricos Escolares de 208 (duzentos e oito) alunos desperiodizados, com montagem 

de possível grade individual para facilitar a matrícula 2016/1; 

 Análise dos casos pendentes a serem levados para reunião do Colegiado e do CONSUP na primeira 

semana de fevereiro/2016; 

 Criação de um Ambiente espelho do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da ESIC (Moodle) 

para teste dos professores que trabalharão com horários flexíveis; 

 Criação de novos Planos de Aula para as disciplinas de todos os cursos com data de aula, feriados e 

provas. Todos adequados para o ambiente flexível. 

 Criação do Código de Conduta e Ética; 

 Definição de Procedimento para disponibilização de Disciplina Isolada para discentes externos; 

 Reformulação dos Regimentos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e de Projeto Integrador 

(PI) e alteração do instrumento de Avaliação; 

 Definição de Barema para avaliação de TCC e de PI; 
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 Definição dos critérios de avaliação do TCC 1 e PI 1 por parte da Comissão de Revisão, 

Aconselhamento e Direcionamento; 

 Montagem do Treinamento em Moodle em Horário Flexível ESIC, para os docentes; 

 Ajustes do Calendário Acadêmico/2016; 

 Verificação de pré-requisitos de disciplinas dos Cursos; 

 Análise e definição de procedimentos para Solicitação de Quebra de Pré-requisito; 

 Conferência e análise de cada Plano de Aula à medida que é devolvido pelos docentes; 

 Definição e tabulação das notas dos Projetos Integradores 2. 

   

3. Serviços gerais (Marlon França): 

 

 Dedetização e desratização de todos os ambientes físicos da instituição; 

 Limpeza da caixa de água e da cisterna; 

 Limpeza e adequação na caixa de gordura da cantina; 

 Recepção da autorização do Corpo de Bombeiros para funcionamento de todos os ambientes; 

 Troca do piso da biblioteca: carpete por piso vinílico (paviflex) – responsável: Karin; 

 Reparos no Transformador de energia de alta tensão; 

 Recepção das lâmpadas LED (Light Emitting Diode = Diodo Emissor de Luz) e assinatura do contrato 

para a troca das atuais lâmpadas por lâmpadas LED, com início no dia 04 de fevereiro/2016; 

 Aplicação de verniz antichamas nas paredes do auditório; 

 Reforma, adequação e ampliação das salas dos funcionários; 

 Criação do Depósito de Material de Limpeza (DML), da copa e sala de descanso masculina e feminina 

para funcionários; 

 Reforma das portas dos banheiros do Bloco A.  

 

 

4.  Relações Institucionais (Maurício Mallmann). 

 

 Recebimento de solicitações de palestras para a Semana pedagógica das Escolas Estaduais no 

Programa de Responsabilidade Social da ESIC; 

 Contato com palestrantes para agendamento de palestras; 

 Visitas a Instituições diversas (escolas, clubes, associações, quartéis etc.) para divulgação do Colégio 

ESIC Internacional e do Processo Seletivo da Graduação; 

 Reuniões de estudo de propostas de Executive Education; 

 Negociação e acompanhamento de realização de programas de Executive Education. 

 

5. Coordenação Técnica de Pós-graduação (Maurício Mallmann).  

 

 Divulgação dos Programas de Pós-graduação, com visitas institucionais e por meio de correio 

eletrônico; 

 Atualização de mailing; 

 Atendimento e entrevistas com candidatos aos programas de especialização; 
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 Atendimento e realização de aulas-banca com candidatos ao corpo docente dos programas de 

especialização. 

   

6. Divisão Administrativa (Shirley Goes mallmann). 

Já durante o ano 2015, a ESIC, juntamente com as demais mantidas da Associação Dehoniana Brasil 

Meridional (ADBM), trabalhou intensamente à busca da integração do sistema de gestão. Trata-se do ERP 

– Enterprise Resource Planning. É um sistema de gestão empresarial que integra todas as informações 

contidas nos diversos sistemas utilizados pela ADBM e pela ESIC. 

No caso da ESIC, o ERP Sênior integrará o sistema acadêmico, sistema de atendimento, sistema 

financeiro, sistema contábil e sistema de Recursos Humanos em uma única plataforma, que consolidará os 

dados de todas as mantidas, facilitando a gestão da organização por parte da mantenedora, com o objetivo 

de atender as novas exigências da legislação relacionadas ao E-SOCIAL e ao CEBAS (Certificado de 

Entidades Beneficentes da Assistência Social). 

O trabalho de desenvolvimento do sistema iniciou-se em 2015. No dia 18 de dezembro, iniciou-se a 

fase de implantação do ERP. Esta fase tem um tempo estimado em, aproximadamente, 90 dias para a sua 

conclusão. Durante o período de recesso, a Shirley e o profissional Rafael, da SWA (Medianeira/PR) 

trabalharam intensamente nesta implantação.    

 

 DOAÇÃO DE LIVROS – BIBLIOTECA 

 

No final de 2015, foram doados livros, que enriqueceram o acervo da biblioteca: 

 A acadêmica concluinte Gislayne Seronato VASEL fez a doação de quatro títulos na área de Direito 

Administrativo. 

 Stephanie MALLMANN, filha do responsável pelo Departamento de Relações Institucionais da ESIC, 

Prof. Maurício Mallmann, doou diversos livros que ela usou durante os estudos do Ensino Médio e 

que agora poderão ser úteis aos alunos do Colégio ESIC Internacional. 

 

Em nome da ESIC e, principalmente, dos acadêmicos, agradecemos a doação. 

   

 

MAIS UM DEHONIANO MORANDO NA ESIC 

 

Ao final do ano passado, a Província Brasil Meridional (BRM), por intermédio de seu Superior, P. 

Gilberto Bonato Xavier, aceitou acompanhar a Pastoral na Paróquia Universitária Jesus Mestre, da 

Pontifícia Universidade Católica (PUC), de Curitiba, de responsabilidade dos Irmãos Maristas. 
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A partir do dia 07 de fevereiro, o P. Gilberto Moisés Mittelstaed, natural de Crissiumal/RS, estará 

morando na Residência Dehoniana aqui na ESIC e exercendo as atividades como responsável na paróquia 

universitária da PUC. 

Formam a Comunidade Dehoniana da ESIC, a partir de 2016: 

P. Ari João Erthal (Diretor Geral da ESIC) – superior  

P. Nestor Eckert (Secretário Geral da ESIC) 

P. Kléber Ferreira (Pároco do Santuário São Judas Tadeu) 

P. Gilberto Moisés Mittelstaed (Pároco da Paróquia Universitária Jesus Mestre – PUC) 

 

P. Gilberto Moisés, és muito bem vindo! 

 

   NATAL SOLIDÁRIO ESIC/2015. 

 

O Natal Solidário ESIC 2015 teve como objetivo promover a integração de alunos, professores e 

funcionários por meio da doação de presentes para beneficiar 32 crianças da Paróquia Nossa Senhora da 

Visitação, do Bairro Boqueirão, cujo pároco é o P. Mário Renato Barão Filho, aluno da Pós-graduação da 

ESIC. 

A ação aconteceu assim: os alunos que quisessem apadrinhar uma criança doariam roupas, calçados 

e um livro infantil. Para as famílias, seriam arrecadados R$ 20,00 (vinte reais) entre professores e 

funcionários da ESIC para a compra de doces, usados para compor um kit, que foi doado. 

Na ESIC foi montada uma árvore de Natal na qual foram distribuídos cartões com os nomes, idade, 

tamanho de roupa e calçados para que os alunos pudessem escolher a criança que gostariam de apadrinhar. 

O pessoal da Tesouraria da ESIC ficou responsável pela arrecadação e pelo controle dos valores 

doados pelos professores e funcionários e o pessoal das Secretarias de Graduação e Pós-graduação pelo 

recebimento e controle dos presentes  

Todos os presentes foram colocados em sacolas iguais para serem distribuídos no dia da entrega. A 

Pastoral Social da paróquia estabeleceu o dia 12 de dezembro de 2015 como dia da entrega dos presentes 

e kits de doces. Para isso, foi programada uma festa de confraternização na paróquia para as famílias 

carentes, que são acompanhadas durante o ano pela Pastoral Social paroquial. 

Tudo o que foi arrecadado foi entregue por funcionárias das Secretarias de Graduação e de Pós-

graduação da ESIC. O objetivo estabelecido foi alcançado, trazendo satisfação a todos. 

O agradecimento a todos: alunos, professores, funcionários, que colaboraram para que o Natal fosse 

um pouco mais solidário e Feliz para crianças carentes e suas famílias. 
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ENSINO MÉDIO NA ESIC 

 

No dia 15 de fevereiro/2016, iniciam as aulas do Colégio ESIC – Ensino Médio. O processo para 

instalação do ensino nesse nível exigiu esforço especial. Acontece que as instalações (salas de aula, 

laboratórios e outros espaços) eram utilizadas pelo Sistema S (SESI e SENAI), oferecendo educação em 
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nível de Ensino Médio, mediante contrato de locação até o final do ano 2016. Levando em consideração a 

crise econômico-financeira que se abateu sobre o país, inclusive, fazendo com que SESI e SENAI não mais 

recebessem recursos vindos do PRONATEC, a conclusão a que o sistema chegou foi o de, em outubro de 

2015, comunicar que o contrato seria rompido e que já em 2016 não mais utilizariam os espaços da ESIC. 

Assim, as salas, durante o dia, ficariam totalmente ociosas. Haja vista que a ESIC, em nível de Ensino 

Superior, tem esses espaços ocupados apenas no período noturno. Parecia até mesmo uma questão de 

justiça social que se estudasse maneira de usar as salas e oferecer oportunidade de educação para jovens 

da região em nível de Ensino Médio. O tempo era pouco, apenas dois meses, para dar encaminhamento 

burocrático e legal, elaborando Proposta Pedagógica, Regimento Escolar, e outros documentos 

necessários e pertinentes. A única saída era pôr mãos à obra e trabalhar intensa e rapidamente. Tivemos 

ótimo apoio e recebemos preciosas orientações por parte das profissionais da educação da Secretaria de 

Estado da Educação, especialmente, do Núcleo Regional de Educação, de Curitiba. 

Da mesma maneira, recebemos apoio e licença do Superior Provincial e da Associação Dehoniana 

Brasil Meridional (ADBM) para dar seguimento ao projeto de oferecer Ensino Médio na ESIC. Agradecemos 

ao P. Gilberto, Superior Provincial, e ao P. Carlos Alberto Rodrigues, Presidente da ADBM pelas orientações.  

De outro lado, em ótimo momento, apareceram como parceiros os profissionais da educação, 

provindos do Colégio Militar de Curitiba (CMC), que estavam em início de aposentadoria, mas queriam 

continuar a trabalhar com educação. Graças a esses parceiros, Coronel André Mauro Ávila (ex-diretor do 

CMC) e Coronel Ariel Munhoz (ex-diretor pedagógico do CMC), que se encarregaram de toda a parte 

didático-pedagógica. Graças a isso, foi possível chegar a dezembro e dizer à comunidade circunvizinha à 

ESIC que em 2016 seria oferecida oportunidade de Ensino Médio na ESIC aos jovens interessados. Foram 

feitas diversas reuniões com pais e alunos interessados para expor a proposta pedagógica do Colégio ESIC. 

E estamos começando o ano 2016 com esta boa novidade: Ensino Médio na ESIC, com alunos na 1ª 

e 2ª série. Os professores e as professoras também são, em sua grande maioria, provindos do Colégio 

Militar, além de profissionais da própria ESIC. 
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INFORMAÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO 

  

1. Datas de banca de defesa do TCC. 

Os alunos que concluem as disciplinas constantes no programa dos cursos de pós-graduação, ao 

final, fazem um Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que é apresentado perante uma banca, que faz a 

avaliação. As datas previstas para apresentação de trabalhos às bancas são as que seguem abaixo: 

EMBA 2014 – 28/03/2016 e 29/03/2016. 

EMBAP 2014 – 10/03/2016 

GESCO 2014/2 – 02/03/2016 e 03/03/2016 

MPC 2014/2 – 09/03/2016 e 10/03/2016 

 

2. Inscrições para MBA em Gestão de Projetos. 

Premiado como 6º melhor MBA Executivo do Brasil, conforme a Revista Exame, o MBA Executivo 

em Gestão de Projetos da ESIC está com inscrições abertas para o Primeiro Semestre/2016. 

Além de compreender os conceitos e as terminologias essenciais para a gestão de projetos, os 

participantes estarão aptos a diagnosticar e analisar situações criadas em circunstâncias específicas, 

gerenciar equipes de trabalho, mantendo-as motivadas, com comunicação adequada e liderança, integrar 

os projetos com as áreas funcionais da organização, entre outros. Os conteúdos são transmitidos em aulas 

presenciais com número reduzido de alunos em uma infraestrutura digna das melhores escolas de negócios. 

Isso facilita a relação estreita com o professor, permitindo um aprendizado de alta qualidade. 

O conteúdo engloba gestão estratégica, planejamento e controle de custos, marketing, finanças 

corporativas, gestão ambiental, responsabilidade social, entre outros. O programa conta ainda com 

simulações empresariais dinâmicas, com a utilização de softwares, que possibilitam verificação das 

consequências de tomadas de decisão diante de situações reais. 

A carga horária é de 600 horas/aula, conforme orientação do Conselho Internacional de MBA’s, o 

que faz com que o diploma seja reconhecido internacionalmente, e as aulas acontecem em dois dias por 

semana, das 19h até as 23h. 

MBA Executivo em Gestão de Projetos: 

Matrículas: fevereiro/2016 a março/2016 

Início das aulas: abril/2016 

Informações: 0800 41 3742 ou pelo e-mail: daac@esic.br 

 

3. Master em Direção de Comunicação e Estratégias Digitais. 

Módulos do Curso: 

MÓDULOS NÚMERO DE 
DISCIPLINAS 

MERCADO 3 disciplinas 

GESTÃO DE MARCAS 3 disciplinas 

ANÁLISE DE CONSUMIDOR 4 disciplinas 

MARKETING DIGITAL 8 disciplinas 

COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 4 disciplinas 

mailto:daac@esic.br


INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 51ª EDIÇÃO  11/02/2016 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

TENDÊNCIAS NA COMUNICAÇÃO 7 disciplinas 

MÉTRICAS E FERRAMENTAS DE 
CONTROLE  

3 disciplinas 

 32 disciplinas 

   

 Antes o curso era denominado Master em Direção de Comunicação e Publicidade Digital. A este 

curso foram acrescentadas quatro disciplinas novas. Damos um resumo de cada uma dessas disciplinas: 

a) Big Data: em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o termo Big Data 

(“megadados”, em português) refere-se ao uso exponencial (cada vez de maior importância) de 

informações e ao grande conjunto de dados armazenados e gerados todos os dias por milhões de pessoas 

ao redor do mundo. O Big Data baseia-se em cinco “vês = vs”: velocidade, volume, variedade, veracidade e 

valor. 

b) Smart City: o conceito “Smart City” (cidades inteligentes) é a mais recente inovação 

tecnológica discutida nos mais diversos fóruns mundiais, que abordam o tema da sustentabilidade para 

cidades do futuro. A World Foundation for Smart Communities (fundação mundial para cidades 

inteligentes) define que as Cidades Inteligentes devem ser baseadas em um crescimento inteligente e 

planejado, por meio das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). Uma Comunidade inteligente 

é uma comunidade que faz um esforço consciente para usar a tecnologia da informação para transformar a 

vida e o trabalho dentro de seu território de uma forma significativa e fundamental (Fonte: Tele.Síntese). 

c) Internet das Coisas: A “Internet das Coisas” é uma revolução tecnológica, que tem como 

objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores (World Wide Web ou Web 

ou Internet). Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte, tênis, roupas e relógios 

conectados à Internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones (Fonte: Techtudo). 

d) Neuromarketing: é um campo novo do marketing, que estuda a essência do 

comportamento do consumidor. É a união do marketing com a ciência, e é considerada uma chave para o 

entendimento da lógica do consumo, que visa a entender os desejos, impulsos e motivações das pessoas 

por meio do estudo das reações neurológicas a determinados estímulos externos como produtos, serviços 

e marcas (Fonte: Wikipédia).  

 

4 Master em Supply Chain Management, Trade e Logística Internacional. 

“Estamos muito emocionados com o lançamento do Master em Supply Chain Management, Trade 

e Logística Internacional LOCS. O programa, que iniciou na Espanha, teve muito sucesso e nós esperamos 

também uma grande aceitação no Brasil. O mesmo foi adaptado para nosso mercado empresarial 

mantendo a qualidade e exigência de níveis Europeus. 

Nossa missão é preparar especialistas em Supply Chain Management, analisando as diversas 

tendências do futuro, mostrando as melhores práticas para integração logística e distribuição comercial, 

relacionamento com os clientes e gestão da cadeia de distribuição. 

Nos módulos, os alunos terão as ferramentas necessárias para operar nos mercados externos, 

desenvolvendo uma visão global e prática de como atuar e dirigir uma empresa internacional. 
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LOCS foi pensado com uma visão de gestão tanto para empresas na área de produção como de 

serviços. 

Aguardamos todos vocês com interesse que perguntem no Departamento de Atenção ao Aluno e 

ao Candidato (DAAC) todos os detalhes do programa. Agradecido e boa semana”. 

Prof. Nicolas Jolivet – Coordenador Técnico do Programa. 

 Prof. Alexandre Weiler, Diretor Acadêmico e Coordenador de Pós-graduação, diz: 

“Os alunos que realizarem este programa conseguirão estar verdadeiramente preparados para o 

mercado. A grade desta pós-graduação reúne o que há de melhor em todas as Escolas de Negócio Europeias 

e Norte-americanas. Os professores todos atuam na área e a coordenação técnica está ao encargo de um 

dos gestores da DHL, empresa com reconhecida experiência na área. Importante dizer também que há 

muito espaço e demanda por Suply Chain, Logística e Trade no mercado de trabalho, algo muito relevante 

para quem está buscando recolocação profissional”. 

(Alexandre Weiler – ESIC). 
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DEPOIMENTO EX-ALUNA ESIC 

 

Bom dia! 

  

Meu nome é Cecilia e sou ex-aluna da ESIC. Me formei no final de 2009 e desde então trabalhei em 

várias empresas, como: HSBC, O Boticário, Natura, entre outras. Hoje estou fazendo um curso de 

MBA na USC (University of Southern California) em Los Angeles – EUA. 

  

Minha grande surpresa foi ver o quanto eu aprendi e fui bem preparada durante minha graduação 

na ESIC versus os meus colegas de classe nesse curso de MBA. 

  

No início do semestre estava apreensiva quanto ao meu conhecimento para acompanhar as aulas e 

a minha bagagem em relação aos outros alunos da turma. Tenho colegas de classe que vieram de 

todo o canto do mundo, China, Índia, Brasil, Coreia do Sul, países da Europa e claro, muitos 

americanos. Gente com todo tipo de formação e que estudaram em grandes universidades. 

  

Este semestre estou fazendo dois cursos: Digital Marketing e Advertising and Promotion. Desde o 

primeiro dia de aula consegui acompanhar toda a matéria e não me senti nem um pouco defasada 

em relação aos outros alunos. Muito das coisas que estamos aprendendo em sala de aula, ou nas 

leituras prévias que temos que fazer, eu já aprendi durante minha graduação. Pelo menos os 

fundamentos. 

  

No curso de Advertising and Promotion tenho visto muita coisa nova, pois é um mercado com uma 

dinâmica de propaganda e ações promocionais muito diferente do Brasil, onde advertising tem um 

peso muito maior no dia-a-dia dos consumidores, que chega até a fazer parte da cultura norte-

americana. Mas os fundamentos, ou até mesmo muitos estudos de caso que discutimos em sala de 

aula, eu já havia estudado ou discutido durante a minha graduação na ESIC. 

  

Mesmo no curso de Digital Marketing, onde achei que seria quase impossível acompanhar a 

matéria, tenho visto durante o curso muitas coisas que eu já havia estudado durante a graduação. 

Fiquei surpresa, pois estou fazendo esse curso nos EUA, um país onde o marketing digital é muito 

mais efetivo que no Brasil, sem dizer que o marketing digital hoje é muito mais desenvolvido que 

há 10 anos atrás quando eu comecei a faculdade, quando nem existia Facebook ou smartphone. 

  

Estou muito satisfeita de ter escolhido a ESIC para fazer minha graduação. Me sinto preparada e 

com muito potencial no mercado de trabalho, devo muito disso à ESIC. Mas claro que eu, como 

toda pessoa que entrou na faculdade com 18 anos, ao chegar aos 28 olha pra trás e pensa “deveria 

ter levado mais a sério a minha graduação”. Mas meu depoimento é para dizer MUITO OBRIGADA. 
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Ps: Gostaria que este meu e-mail 

chegasse à todos os professores que eu 

tive na ESIC, mas não lembro nem o 

nome de todos eles. Mas fico feliz que 

pelo menos vai chegar para o 

Alexandre e para o Remonato, que 

foram um dos meus professores na 

graduação. 

 


