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FINAL DE SEMESTRE SE APROXIMANDO 

 

O ano 2016 parece que apenas começou e já falamos em fim de 

semestre. É isto mesmo. O tempo “corre” ou até “voa”. 

 Talvez nunca tenha sido tão importante como agora o 

aproveitar o momento presente. Recordando novamente o que diz o 

atual Dalai Lama: “Apenas dois dias não existem: ontem e amanhã”. O 

que, de fato, existe e deve ser vivido intensamente é o momento 

presente. 

 Na ESIC, recentemente, ocorreu a Cerimônia de Colação de 

Grau e de diversos alunos concluintes ouvimos o testemunho de que 

“o tempo passou muito depressa”. Mesmo que “o tempo passe 

depressa”, se ele for bem e intensamente aproveitado e vivido, ter-se-

á a sensação e a certeza de que terá valido a pena vivê-lo. 

 Daqui para frente não teremos nem 30 dias de aulas até a 

conclusão deste semestre. É pouco tempo para muita coisa a ser 

realizada. E ser bem realizada. Não podemos contentar-nos em 

apenas fazer. É necessário fazer bem e com satisfação e 

intensamente. 

 A todos desejamos ótimo final de semestre. Intensamente 

vivido. 

 Nestor Eckert – Secretário Geral. 

 

 

 

  

 

 

 
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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CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU. 

 

 A cerimônia da colação de grau é parte integrante da vida de estudos em nível superior. Sem colação 

de grau, não há possibilidade de registrar diploma. Se um estudante não puder participar da cerimônia 

coletiva de colação de grau, ele deverá requerer a colação de grau em momento especial. Normalmente, 

acontece colação de grau em gabinete do Diretor ou Reitor da instituição. 

 Por esta cerimônia, a instituição, em que o acadêmico realizou seus estudos, reconhece oficialmente 

que ele está em condições de exercer sua profissão e desempenhar suas funções, tendo realizado todos os 

estudos e créditos exigidos para receber seu diploma. 

 Neste ano, pela primeira vez, a cerimônia aconteceu nas dependências da própria ESIC. Foi no dia 

13 de maio, a partir de 19h30min. Além da valiosa presença dos familiares dos concluintes, de seus 

professores, de funcionários da ESIC/Curitiba, dos Diretores do Colégio ESIC/Curitiba, do Superior 

Provincial da BRM, do Diretor da Faculdade São Luiz (Brusque/SC) estiveram presentes o P. Eduardo Gomez 

Martin (Diretor Geral da ESIC/Espanha) e o Sr. Felipe Llano (Diretor Adjunto à Direção Geral), da 

ESIC/Espanha. 

 Foram 94 acadêmicos que colaram grau coletivamente. Além desses, há nove que devem colar grau 

em gabinete até junho/2016. São, ao todo, portanto, 103 concluintes, assim distribuídos: 

Administração (bacharelado) –  56  

Gestão Comercial (tecnólogo) – 35 

Gestão Financeira (tecnólogo) – 12  

 Os cumprimentos a todos e os desejos de que possam levar da ESIC um conjunto de saberes e 

valores que os orientem no caminho da vida pessoal e profissional. 
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 “Eu gosto do impossível porque lá não existe concorrência” (Walt Disney). 

 

  PRONUNCIAMENTOS DOS ACADÊMICOS NA COLAÇÃO DE GRAU 

 

Representante dos Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e em Gestão Financeira: 

  Senhoras e Senhores, caríssimos colegas e todos aqui presentes. 

 Primeiramente, gostaria de agradecer à ESIC por nos ter proporcionado chegarmos até aqui, 

acompanhados durante esses anos por uma excelente equipe de professores, que nos permitiu adquirir 

vasto enriquecimento intelectual. Agradeço a todo o corpo docente e, de modo especial, ao P. Eduardo 

Gomez Martin (Diretor Geral da ESIC Espanha) e ao Sr. Felipe Llano (Diretor Adjunto à Direção Geral) e 

demais funcionários. 

 Nesta noite, gostaria de lembrá-los de algumas coisas pelas quais passamos desde que entramos 

nesta jornada. Nossa vida mudou muito. A rotina ficou mais agitada. O sono foi abalado. Os amigos ficaram 

mais distantes. Tivemos de trocar diversão por trabalhos, por horas complementares. Enfim, cada um aqui 

sabe o quanto se dedicou para realizar este sonho. Mas, hoje eu gostaria de lembrá-los, queridos colegas, 

da melhor parte, das escolhas que fizemos.   
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 Vamos olhar para nós mesmos com ternura e respeito, pois, mesmo com os limites e as dificuldades 

de cada um, encaramos isso como uma grande oportunidade de crescimento que a vida nos ofereceu. Nós 

podíamos ficar sentados no sofá, escravos da preguiça. Mas, nos comprometemos a tomar atitudes 

necessárias para mudar nosso plano de vida. Ao invés de acharmos que nosso destino estava escrito nas 

estrelas, nós decidimos por meio de ações concretas, nos engajarmos no mundo, melhorando a nós e, por 

consequência, tudo o que estava à nossa volta. Somos vencedores. É só nos lembrarmos de quantos 

iniciaram conosco, mas ficaram para trás em uma das curvas da vida. Somos também pessoas melhores, 

não pelo título que estamos recebendo, mas pela experiência de vida que adquirimos em consonância com 

os conteúdos das aulas. Quem de vocês não foi contribuindo talvez no trabalho com o que ia aprendendo 

dia a dia? Nós sentíamos que estávamos mudando, crescendo. Somos jovens, mas estamos carregados de 

bagagem com muito conhecimento. Parabéns a todos. 

 Formandos, o dia da Colação de Grau chegou. Que a emoção deste dia seja um marco em nossas 

vidas. Que a juventude que temos seja eterna, que o desejo de mudar o mundo saia da utopia e habite a 

realidade. 

 Saibam que a ESIC foi um grande passo, uma escolha certa e uma etapa cumprida. 

 Antes jovens. Hoje, jovens executivos. 

 Por fim, eu convido a vocês caríssimos colegas a continuarmos nossas difíceis escolhas da vida. Não 

vamos parar por aqui. Vamos aprender aquilo que ainda que ainda não sabemos. Vamos desafiar os limites 

e superar mais desafios, para que com nosso conhecimento, cada vez mais, sejamos capazes de contribuir 

para um mundo melhor.   

Representante do Curso de Administração: 

  É comum em ocasiões de celebração como esta, agradecermos a Deus por estar conosco em todos 

os momentos de nossa caminhada, por ter-nos guiado e ter-nos dado forças para chegarmos até aqui. Mas, 

não podemos nos esquecer de agradecer por todas as coisas que para nós parece serem tão comuns e 

fazerem parte de nosso percurso. Mas, nada é mais que o plano de Deus cumprindo-se em nossa vida. 

 A Bíblia nos ensina que em tudo devemos dar graças. Então, gostaria primeiro de agradecer a Deus 

pelo simples fato de termos a oportunidade de ter estudado, de conseguirmos entender matérias que 

muitas vezes nos tiraram o sono, ou os títulos que tivemos de amortizar. Agradecer pela vida de nossos pais, 

que sempre nos incentivaram e muitas vezes nos patrocinaram ao longo dos anos abrindo mão de seus 

próprios sonhos para que pudéssemos realizar o nosso, por ter colocado em nossas vidas colegas que nunca 

mediram esforços para nos ajudar a estudar para as provas, colocar nosso nome naquele trabalho que não 

fizemos e muitas outras coisas. Como não podemos agradecer a Deus por ter tocado no coração de nossos 

professores para que no final do semestre nos dessem aquele coeficiente de misericórdia em nossa nota, 

para que pudéssemos passar de ano? São muitos os motivos simples, mas que mudaram a nossa vida e, 

com certeza, em todas essas coisas Deus estava no controle. Por isso, a Ele seja dada toda a honra e glória 

pela nossa conquista. 
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 E hoje cada um seguirá seu caminho. Seremos sempre gratos por compartilhar e construir esses 

anos juntos. Alguns já estão se aperfeiçoando e buscando mais conhecimento. Outros colegas já são 

destaques nas empresas colocando em prática tudo o que aprendemos até agora. Ah! existem ainda alguns 

colegas que, por enquanto, apenas querem ter filhos. 

 Agradecida, ESIC, por nos tornar executivos reconhecidos na sociedade e nos deixar a marca da 

responsabilidade que um administrador carrega dentro das organizações. 

 Com certeza, cada um tem a sua história e seu milagre para contar. Então, que hoje todos nós 

possamos agradecer a Deus não apenas por tudo o que ele fez, mas pelo que Ele ainda fará por nós e para 

nós. 

 Então, futuro “Na bruma leve das paixões, que vêm de dentro, tu vens chegando para brincar no 

meu quintal (...). Tu vens, tu vens... E eu já escuto os teus sinais” (Alceu Valença). 

    

 

   DIRETORES DA ESIC/ESPANHA CONOSCO 

 

 No dia 08 de maio, os Diretores da ESIC/Espanha, P. Eduardo Gomez Martin e o Sr. Felipe Llano 

chegaram a São Paulo. Foram acolhidos no Instituto Meninos São Judas Tadeu, que é parceiro da 

ESIC/Curitiba na promoção de cursos de Pós-graduação nas instalações do Instituto. 

 O Diretor Geral da ESIC/Curitiba, P. Ari Erthal e o Diretor Acadêmico, Prof. Alexandre Weiler foram 

até São Paulo passar o domingo com os dois espanhóis, que aproveitaram o momento para conhecer um 

pouco da imensidão que é a cidade de São Paulo. Na segunda-feira (dia 09/maio), Eduardo e Felipe foram 

conhecer Foz do Iguaçu, chegando às 23h30min a Curitiba, na ESIC. 

 No dia 10/maio, às 14h, Eduardo e Felipe reuniram-se com os funcionários da ESIC em todos os 

níveis. Inicialmente, Eduardo se posicionou dizendo que ao falar de ESIC, tanto na Espanha, na Flórida, na 

China ou em Curitiba, fala-se da mesma ESIC em função da mesma missão e do mesmo espírito. Em 2015, 

a ESIC celebrou os seus 50 anos de existência. E, após este período de existência, o ano 2001 foi um 

marcante na história da instituição: foi o ano em que começou sua vida o Campus em Curitiba/PR. Foi a 

primeira vez que a ESIC saiu da Espanha. É um ano marcante. Curitiba hoje é o terceiro maior Campus da 

ESIC. 

 O Sr. Felipe expôs a complexidade que é a ESIC hoje no mundo. E, segundo o Diretor, a tendência é 

de continuar a crescer e expandir-se. Por fim, Eduardo expôs um resumo do Plano Estratégico que a 

ESIC/Espanha traçou até o ano 2020. 

 O ponto fundamental é colocar o aluno no centro. Alguns pontos que ajudam o resumo: 

 Há uma estrutura física muito grande da Instituição. Cada Campus tem sua autonomia. 
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 O desenvolvimento da ESIC vem de dentro para fora. Haja vista a importância do ano 2001. 

 Importância e atenção privilegiada à Economia Digital. 

 Valorizar a experiência do aluno nas atividades a serem desenvolvidas pela ESIC. 

 Dar o devido valor à gestão de pessoas. 

EDUARDO E FELIPE CONHECENDO OS ARREDORES DA ESIC. 

Como os Diretores da ESIC/Espanha vieram para conhecer a realidade que está próxima à ESIC, no 

dia 10/maio, a partir de 15h, visitaram diversos pontos e algumas empresas em Curitiba. Nos dias 11 e 

12/maio, visitaram o Provincialado em Corupá/SC, foram conhecer a TEAR Escola de Negócios, em Bal. 

Camboriú, com quem a ESIC tem parceria, conheceram o sistema da Federação das Indústrias do Estado de 

Santa Catarina (FIESC) em Florianópolis, com quem a ESIC/Curitiba trabalha em cursos de Pós-graduação 

no Estado de Santa Catarina, visitaram a Faculdade São Luiz, de Brusque/SC, também parceira da 

ESIC/Curitiba. 

 Em dois dias, os Diretores da ESIC/Espanha puderam ter uma ideia da complexidade dos trabalhos 

que são realizados por sua unidade sediada em Curitiba. Ficaram impressionados com as distâncias que têm 

de ser percorridas e as diversidades e multiculturalidades que são encontradas. A realidade é vista como 

altamente complexa e desafiadora. 

 Ao final do dia 12/maio, Eduardo e Felipe encontraram-se com os professores da ESIC/Curitiba, 

expondo detalhes sobre a ESIC/Espanha e falando sobre o Planejamento Estratégico 2020. 

 

 Eduardo e Felipe participaram da cerimônia de Colação de Grau e no dia 14/maio (sábado) 

embarcaram para Madri. Agradecemos, em nome de toda a comunidade ESIC/Curitiba, a visita, a presença, 

o apoio e as palavras de ânimo que recebemos da parte dos Senhores Diretores da ESIC/Espanha. 
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“Não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo; povo que não tem virtude acaba por ser escravo” (Frase 

do Hino Riograndense – autoria de Francisco Pinto da Fontoura). 

 

PROCESSO SELETIVO EM ANDAMENTO 

 

  Desde o dia 02 de maio/2016 até o dia 06 de agosto/2016, está em andamento o Processo Seletivo 

referente aos candidatos aos Cursos do 2º Semestre/2016. O candidato pode agendar sua prova junto ao 

Departamento de Atenção ao Aluno e Candidato (DAAC). 

 Para receber as informações necessárias e suficientes sobre o Processo Seletivo, basta contatar: 

www.esic.br/contato e poderá escolher a maneira ali constante que mais lhe aprouver.  

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 23 a 25 de maio – matrícula de calouros. 

 26 a 28 de maio – recesso – Corpus Christi. 

 30 e 31 de maio – avaliação de suficiência e proficiência. 

 03 de junho – data limite para trancamento de matrícula. 

                       - data limite para entrega de disponibilidade 2016/2 – professores. 

 06 a 10 de junho – reunião CONSUP, NDE, COLEGIADOS, CPA e PROUNI. 

 

   

“Moro num país em que aposentado por tempo de serviço é chamado de vagabundo. Treinador de futebol é 

professor. O professor é chamado de tio. E, corrupto recebe o tratamento de Vossa Excelência”. Há algumas 

coisas que estão invertidas. 

 

PROGRAMA NEGÓCIO A NEGÓCIO – SEBRAE/ESIC 

 

A ESIC acertou parceria com o Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

no Programa Negócio a Negócio. A ESIC foi a instituição colocada em primeiro lugar para esta parceria. 

O Negócio a Negócio é um programa gratuito de atendimento e orientação empresarial, que 

oferece diagnósticos e recomendações para microempreendedores individuais e donos de microempresas. 

A ideia é auxiliar nas principais dificuldades do dia a dia da gestão do negócio e indicar soluções do SEBRAE 

alinhadas às suas necessidades. 
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Vários alunos da ESIC se inscreveram no programa e receberão treinamento. Professores da ESIC 

são convidados a participar do programa como tutores. Os alunos que participam do programa são 

remunerados. Mas, nem a ESIC nem os professores são remunerados. Apenas recebem certificação. A 

atividade faz parte do Programa de Responsabilidade Social da instituição. 

 

   PESQUISA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Isto interessa aos acadêmicos e às acadêmicas! 

Já está disponível no Sistema JACAD o link para as pesquisas de Autoavaliação Institucional deste 

semestre. Nelas avaliam-se os docentes, infraestrutura e serviços e, para os concluintes, a satisfação com o 

curso. 

A resposta do Corpo Discente é muito importante para a ESIC e, principalmente, para a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). Com isto se consegue levar e demonstrar para a Direção as necessidades, os 

desejos e as insatisfações. A pesquisa é a voz do aluno. 

Ao mesmo tempo, serve para avaliar os docentes e sua atuação nas turmas, permitindo o devido 

planejamento de carreira dos docentes. 

As pesquisas respondidas até o dia 20 de maio, às 23h59min, terão direito a duas horas de atividade 

complementar, sob a rubrica XV-Pesquisa. 

As pesquisas respondidas de zero hora do dia 21 de maio até as 23h59min do dia 31 de maio, terão 

direito a uma hora complementar, sob a mesma rubrica. 

As horas de atividade complementar, que forem devidas, serão lançadas automaticamente pelo 

sistema, não necessitando de qualquer ação especial do aluno. 

 

“Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes” (Provérbio mexicano). 

 

ENSINO MÉDIO DEPOIS DO PRIMEIRO BIMESTRE 
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No final de 2015 e início de 2016, a Direção da ESIC em parceria com 3 A POJETOS EDUCACIONAIS 

(entidade prestadora de serviços educacionais) formada por profissionais da educação oriundos do Colégio 

Militar de Curitiba (CMC) tomou uma atitude corajosa e um tanto arriscada: iniciar atividades educacionais 

de nível de Ensino Médio na ESIC. Era final de ano letivo e estava começando novo ano letivo. A maior parte 

dos jovens já estava matriculada nos diversos colégios. Seria um risco. Se for risco, vamos corrê-lo. E foi 

iniciada a atividade que hoje beneficia um grupo grande de adolescentes e jovens de nossas comunidades. 

Após o primeiro bimestre letivo, os resultados são os mais satisfatórios possíveis. Eis o depoimento 

do Diretor de Ensino e Professor de História, Prof. Ariel Munhoz: 

A Direção de Ensino considera um sucesso o resultado final do primeiro semestre letivo do Colégio 

ESIC Internacional, tendo em vista as seguintes considerações: 

 A premência do tempo não permitiu a discussão mais detalhada do planejamento escolar, 

exigindo assim o uso da experiência dos profissionais envolvidos para minimizar falhas; 

 A Equipe Docente, da mesma forma, teve de ser cuidadosamente selecionada, pois exigiu 

que a escolha recaísse sobre profissionais de comprovada competência e comprometimento com o desafio 

proposto, pois a qualidade destes considera-se fundamental para alcançar os objetivos propostos. 

Resultados de aprendizagem – 1º bimestre: 

 Disciplinas com maior índice de dificuldade: Física, Inglês, Biologia e Matemática. 

 Percentual de alunos em recuperação no 1º ano: 

 Recuperação em menos de duas disciplinas:  27% 

 Recuperação em duas ou três disciplinas....:  41% 

 Recuperação em quatro ou cinco disciplinas: 16% 

 Recuperação em seis ou sete disciplinas......: 16% 

 Percentual de alunos em recuperação no 2º ano: 
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 Recuperação em menos de duas disciplinas: 48% 

 Recuperação em duas ou três disciplinas....:  40% 

 Recuperação em quatro ou cinco disciplinas:  6% 

 Recuperação em seis ou sete disciplinas......:   6% 

Análise sintética dos resultados: 

As dificuldades decorrem, principalmente, dos seguintes aspectos/fatores: 

 Transição do Ensino Fundamental para o Ensino Médio (mais disciplinas para estudar); 

 Diversidade de escolas de origem dos alunos (alunos oriundos de mais de sete escolas 

diferentes, com rotinas e metodologias diferentes); 

 Adaptação ao sistema de avaliação do Colégio ESIC; 

 Falta de hábito de estudo; 

 Falta de atenção em sala de aula. 

Proposta de ações para superar as dificuldades: 

A Direção de Ensino adotará as seguintes providências: 

 Oferta de aulas de recuperação; 

 Revisão de procedimentos didáticos; 

 Incentivo aos bons exemplos; 

 Divulgação de orientações sobre hábitos de estudo; 

 Outras medidas propostas pelo Corpo Docente e/ou Família e considerações adequadas para 

o Colégio; 

 Sugerir ou indicar técnicas didático-pedagógicas a desenvolver com alunos de baixo ou alto 

rendimento. 

Conclusão: 

Iniciar o Ensino Médio em condições um tanto adversas mostrou-se um grande desafio. 

Considerando, entretanto, o resultado inicial obtido, independente das dificuldades até aqui 

enfrentadas, esta Direção de Ensino entende que valeu a pena aceitar o desafio. Já conseguimos perceber 

em nossos alunos um sentimento de satisfação em pertencer ao Colégio ESIC (depoimentos espontâneos 

expressos em diversos momentos do dia a dia). Percebemos, também, uma vontade imensa dos alunos em 

aprender e evoluir, mostrando-nos um fértil potencial humano para desenvolver nossa Proposta 

Pedagógica com a qualidade desejada. 

Temos a convicção de que estamos trilhando o caminho correto; percalços e contratempos, por 

certo, surgirão. Mas, com dedicação, seriedade e comprometimento, certamente, esses serão superados. 

Ariel José Tissi Munhoz – Diretor de Ensino – ESIC – Colégio Internacional.  
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VISITA TÉCNICA – EXPOGESTÃO (JOINVILLE) 

 

Alunos do Curso de Administração, juntamente com o Prof. Paulo César da Silva 

(Empreendedorismo e Gestão de Produtos), realizaram uma visita técnica, no dia 04 de maio, à Feira de 

Negócios Expogestão, que ocorreu na cidade de Joinville/SC. 

Além de conhecer várias empresas, que demonstraram os mais diversos produtos e serviços para 

gestão, os alunos também participaram de uma palestra no escritório de uma das principais agências de 

publicidade do país, chamada A2C (sediada em Joinville). 

O coordenador da empresa falou sobre o cenário de empreendedorismo como também sobre o 

funcionamento de outra empresa do mesmo grupo, a Carbon, que é aceleradora de startups.
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ESIC PRESENTE EM COLÉGIO 

  

Seguindo as orientações do Programa de Responsabilidade Social da ESIC, o Prof. Alexandre Weiler, Diretor 

Acadêmico e Coordenador da Pós-graduação, e o Prof. Maurício Mallmann, Coordenador de Relações 

Institucionais e Coordenador Técnico da Pós-graduação, no dia 03 de maio, estiveram no Colégio estadual 

Homero Baptista de Barros. 

 Questionando o Prof. Alexandre sobre o assunto tratado, ele nos respondeu: 

 Nesta palestra abordamos fortemente o planejamento de carreira de cada um, a importância de 

pensar o futuro desde já. Os alunos, que participaram, eram da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Participaram 

ativamente com perguntas. Mostraram-se muito interessados. Apresentamos, também, para eles a 

possibilidade de realizarem Counseling [aconselhamento] de Carreira na ESIC. 

 Ao final, vários alunos vieram buscar mais informações sobre a ESIC, sobre o Curso de Administração 

e sobre as possibilidades de planejar seu futuro. Os professores vieram elogiar a palestra e verbalizaram que 

o fato dos alunos estarem em silêncio, participarem e não se ausentarem da sala. Segundo eles, isso foi algo 

sintomático de que gostaram muito. 

 De nossa parte, ficamos felizes de poder agregar para o futuro dessa nova geração de cidadãos que 

integrarão nosso país. Este trabalho é especialmente valioso, pois permite que jovens consigam vislumbrar 

e desde já começar a trabalhar seu futuro. Permite que descubram as possibilidades que têm à sua frente 

bem como que podem ser senhores de seu destino. A ESIC está de parabéns por proporcionar 

gratuitamente este serviço à sociedade. 

Nossos cumprimentos aos Professores Alexandre e Maurício por esses trabalhos tão valiosos que 

realizam. 
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