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DOAÇÃO DE LIVROS   

A Biblioteca recebeu livros como doação de: 

 LUCIANE FINGER (EMBA em Gestão Empresarial): 

 DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 

 TOFFLER, Alvin. Powershift. As mudanças no poder. 

 Coleção de Expedições pelo mundo da Cultura.  

ROMILDA DE MESQUITA (mãe do colaborador Marlon): 

 Doou mais de 20 exemplares (romances). 

 KARINE OLSZEWSKI (concluinte/2015): 

 ABREU, Andreia. Gestão Fiscal nas Empresas. 

 BUGARELLI, Waldirio. Regime Jurídico do Conselho 

Fiscal das S/A. 

Agradecemos muito à Luciane, à Romilda e à Karine pelos 

textos doados à Biblioteca. Certamente, os acadêmicos farão uso dos 

mesmos e poderão construir conhecimento tendo como base textos 

como esses doados. 

 

  

 

 

 
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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 SEGUNDO SEMESTRE/2016 

  

Algumas experiências bastante gerais ao iniciar o segundo semestre/2016: o tempo passa rapidamente, a 

situação econômico-financeira é preocupante, as perspectivas de futuro são de incertezas. 

 O tempo passa rapidamente: conversando com alunos e professores, ao encerrar o primeiro 

semestre, muitos falavam da experiência de que no primeiro semestre o “tempo havia voado”. E, de fato, o 

tempo passou com celeridade. O período de recesso escolar, que para alguns foi até um “período de férias”, 

passou. Para outros foi tempo de recuperação das forças e do ânimo para iniciar novo semestre letivo. O 

certo é que já iniciamos o período letivo e, se não “pegarmos firme” logo, imediatamente estaremos 

lamentando o “tempo que se foi”. 

 Terminamos o primeiro semestre, apreensivos: como será a situação no segundo semestre? 

Iniciamos o segundo semestre com mais apreensão ainda. A situação econômico-financeira não está 

tranquila. Indicador disso é a queda no número de matrículas. Em todas as instituições percebeu-se 

trancamento de matrícula, percebeu-se diminuição do número de matrículas de calouros e calouras, 

perceberam-se desistências em diversos períodos de estudo. E, não é apenas em ambiente escolar que as 

dificuldades financeiras se manifestam. Em todos os ambientes a situação econômica reflete as 

consequências da instabilidade e irresponsabilidade política, que não é de hoje... 

 O que está por vir pela frente? Que perspectivas se apresentam? Parece que a única certeza que 

todos temos é que a incerteza se institucionaliza. É possível que ocorram mudanças. Mas, a probabilidade 

de isso ocorrer é mínima. Sofreremos as consequências de uma instabilidade generalizada por mais um bom 

tempo. 

 Por outro lado, dois anestesiantes típicos estão por mostrar sua força: olimpíadas e eleições. 

Enquanto nossas casas estiverem entupidas de esporte, isto é, do dia 05 de agosto até o dia 21 de agosto, 

quando acontecerão os XXXI Jogos Olímpicos de Verão, no Rio de Janeiro, estaremos um tanto 

anestesiados. Mais ainda se o Brasil ganhar alguma medalha. Tudo estará bem. Não haverá crise. 

 Nestor Eckert    

 

 

  BOAS VINDAS A CALOUROS E CALOURAS 

 

Começamos mais um semestre. Novos alunos e alunas perambulam pelo pátio, caminham pelos 

corredores, estão nas salas. Vida nova. Sangue novo. Gente com vontade de estudar, apesar de 

dificuldades. 
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 A ESIC dá as boas vindas, de modo especial, aos novos acadêmicos e às novas acadêmicas. Todos e 

todas são realmente bem vindos. Que façam da ESIC um ambiente de crescimento pessoal e social. 

 Todos nós sabemos do desafio e das dificuldades que é estudar nos dias de hoje. Sabemos, 

igualmente, que muitas pessoas, simplesmente, dizem que estudar não é necessário. Basta que se tenha 

concluído o Ensino Médio... 

 De outro lado, sabe-se que não é bem assim. O mercado está a exigir profissionais sempre mais 

preparados e qualificados. E o estudo é um dos caminhos para que as pessoas encontrem possibilidades de 

crescimento humano e profissional e deem sua contribuição no mundo do trabalho e para a transformação 

da sociedade. 

 Desejamos aos novos acadêmicos e às novas acadêmicas da ESIC que encontrem condições para 

desenvolver seu potencial como pessoas e como profissionais. 

 São todos e todas muito bem vindos e bem vindas. 

    

   MUNDO DE IDIOTAS?  

 

 Há dois domingos, um professor e eu fomos a um restaurante para almoçar. Ambiente excelente. 
Pessoas muito educadas. Garçons atenciosos. Comida de ótima qualidade e não muito cara (o que é uma 
raridade neste tempo de crise econômico-financeira). Muita gente presente e chegando. Vale dizer que o 
curitibano sai de casa pelas 14h, para o almoço. Aos poucos, o local vai sendo todo ocupado. 

Meu colega e eu estávamos nos aperitivos, sólidos e líquidos, quando na mesa ao nosso lado 
aparecem quatro pessoas, que entraram no ambiente quietas e sentaram-se caladas. Um homem, uma 
senhora e dois rapazes. Não podemos dizer se eram pais e filhos. Se fossem pais e filhos, a gente descobriria 
pelo comportamento. No caso, os quatro estavam totalmente em silêncio, um não olhando para o outro. 
Os quatro absolutamente concentrados no aparelho do telefone móvel, o celular. 

Valeu a pena observar quatro pessoas que, provavelmente, haviam saído de casa para fazer 
“comunidade de mesa, conversar e almoçar em família”. Assim poderia ser. Eles continuavam silenciosos e 
teclando. Cada um vivendo para si, concentrado em seu mundo. O garçom se aproxima e faz a pergunta 
clássica: “Bebida?”. O senhor de mais idade resmunga alguma palavra. O garçom pergunta aos outros e 
todos meneiam a cabeça. Não se podia deduzir se os outros queriam a mesma bebida ou se não queriam ou 
se queriam uma caipirinha para celebrar a “convivência”... Ou, se nada queriam. Não era fácil ser garçom 
nesta mesa, com quatro clientes sem fome, sem sede, sem palavras.  

Em certo momento, um dos rapazes se levanta e vai em direção à mesa grande do bufê. Ali há 
saladas e legumes, comidas quentes e frias, aperitivos, queijos, salames, azeitonas. O rapaz apoia o prato 
no balcão e continua a teclar o celular. Para na fila. Na verdade, atrapalha a fila. A fila não anda. Os outros 
começam a ultrapassá-lo. Ele nem sequer nota o que está acontecendo. Depois de recolher duas ou três 
colheradas de comida ele volta para mesa. Quase não a encontra. Os outros três continuam no celular. Aos 
poucos, tomam a decisão de fazer o caminho em direção ao bufê. 
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Os garçons chegam animados oferecendo diversos tipos e cortes de carne. Cada um permite que 
coloquem ou dois pedaços de carne assada no prato. Os quatro esperam até que a carne esfrie bem para 
comer uns bocados. Poucos bocados, por sinal. Após cada garfada, ao menos, um minuto de tecladas. A 
salada foi ficando nos pratos, a carne esfriando, bebida esquentando, e a fome? E o celular sendo teclado. 
E os quatro, quietos. 

Neste domingo, meu colega e eu também comemos menos do que habitualmente. Bebemos em 
maior quantidade. Beber é menos complicado. Comer exige movimentos diversos e atenção. Estávamos 
ocupados em observar. Meu colega se admirava como um aparelho telefônico pode matar facilmente a 
fome. Eu preferi achar que os quatro vieram ao restaurante já sem fome...  

Em casa, refletindo sobre o excêntrico e tão diferente almoço do qual eu havia participado, tentei 
entender o que está acontecendo em nossos dias com as pessoas. Durante a semana, diversas vezes, falei 
com outros professores e tentava interpretar o que estava em curso. Li sobre o novo jeito de as pessoas se 
comunicarem. Li e refleti sobre a influência dos meios de comunicação no comportamento das pessoas e 
encontrei a seguinte frase: “Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapassar a interatividade humana. O 
mundo terá uma geração de idiotas” (Albert Einstein). E concluí que, talvez, estejamos caminhando em 
direção a este mundo... Mundo de idiotas, sim. 

Nestor Eckert – Secretário Geral ESIC. 

 

  

 PARCERIA ESIC E IDESF 

 

Na sexta-feira, dia 05 de agosto, Ari Erthal (Diretor Geral) e Alexandre Weiler (Diretor Acadêmico e 

Coordenador de Pós-graduação) foram até Foz do Iguaçu, onde, à noite, às 19h30min, aconteceu Aula 

Magna do lançamento do Curso de Pós-graduação Gestão em Ciência Política, Estratégia e Planejamento 

com ênfase em fronteiras. O curso é uma realização em parceria de IDESF, ADESG e ESIC. 

IDESF: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. 

ADESG: Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. 

ESIC: Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing. 

 O evento foi realizado no auditório da Polícia Federal. Iniciou com a palestra “Universalidade e 

Multidisciplinaridade dos Direitos Humanos”, proferida pelo desembargador do Tribunal do Trabalho da 9ª 

Região, Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca.  

 Na sequência, o Prof. Alexandre Weiler proferiu a palestra “Cenários e Tendências de Mercado”. 

 Por fim, o Vice-presidente do IDESF e representante da ADESG em Foz do Iguaçu, Dr. Jaime Luiz 

Remor fez a apresentação do programa da Pós-graduação. Participaram do evento 340 pessoas, 

representantes dos órgãos de segurança e da sociedade civil organizada.   

 A ESIC certifica os Diplomas desse curso de pós-graduação. 
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CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Dia 05/ago. – Data limite para inclusão e exclusão de disciplinas. 

Dia 08/ago. – Data limite para o Orientador formalizar correção TCC II/PI 2016/1. 

Dia 18/ago. – Data limite para entrega da versão corrigida do TCC II/PI II 2016/1. 

Dia 19/ago. – Data limite para Registro da Equipe e Cronograma TCC/PI 2016/2. 

Dia 07 a 10/set. – Feriado e recesso escolar.  

 

   ESIC EM ALGUNS NÚMEROS 

 

Quando se fala de uma instituição aparece sempre o nome da instituição como um todo sem que se 

conheçam as partes que constituem este todo. Uma das partes constituintes do todo chamado ESIC são os 

professores, é a equipe administrativa, são os mais diversos funcionários e funcionárias ou colaboradores e 

colaboradoras. Quantas são essas pessoas hoje na ESIC? 

A ESIC funciona em três períodos (matutino, vespertino e noturno) sem interrupção, iniciando às 7h 

e encerrando às 23h. São 16 horas contínuas de trabalho. 

Quem e quantas são as pessoas que formam o todo da ESIC no campus Curitiba no 2º semestre 

2016? 

 Equipe Administrativa: cinco pessoas. 

 Professores/as: 37 pessoas. 

 Colaboradores/as: 25 pessoas (nos três períodos incluindo Ensino Médio).  

 Alunos ativos na Graduação: 290 pessoas. 

 Alunos ativos na Pós-graduação: 101 pessoas.  
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Ainda, a partir de 2016, faz parte da ESIC o Colégio ESIC de Ensino Médio. Neste caso, optou-se por 

iniciar apenas com uma turma em cada série (1ª série e 2ª série). Não está ativa a 3ª série. As pessoas que 

constituem o Ensino Médio no 2º semestre 2016 são: 

 Equipe Administrativa e Pedagógica: quatro pessoas. 

 Professores/as: 12 pessoas 

 Alunos/as: 61 pessoas. 

Para 2017, no Primeiro Semestre, está previsto o início de novo Curso: Negócios Internacionais 

(Bacharelado). 

 

Foto: equipe administrativa em dia de festa junina. 

  

BACHARELADO EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

 

O Prof. Roberto Remonato, Coordenador dos Cursos de Graduação da ESIC, apresenta o descritivo 

do curso recentemente autorizado pelo MEC, e que iniciará em 2017: 

A economia internacional gira em torno da interdependência das nações e, neste sentido, as 

empresas têm operado mais internacionalmente, exportando, importando ou cooperando em alianças 

estratégicas.  

A crescente inserção do Brasil no cenário corporativo internacional, somada ao aumento da 

interdependência econômico-produtiva mundial, cria a demanda por gestores qualificados e cada vez mais 

capacitados para o mercado global. 
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O comércio internacional permeia o cenário organizacional global, exigindo visão estratégica, 

administrativa e gerencial dos negócios e do mercado, que garanta vantagem competitiva.  

Por negócios internacionais entende-se todo negócio realizado além das fronteiras de um país. 

Apesar de ser, na maioria das vezes, associado apenas ao comércio, o curso Bacharelado em Negócios 

Internacionais da ESIC é mais amplo, incluindo outros assuntos que fazem parte da política externa de 

um país ou da política institucional de um organismo internacional (figura 1 abaixo). 

 

 

PAÍS A  PAÍS B 

Empresa A Exporta 

 
Empresa I 

Empresa B Investimento direto Empresa II 

Empresa C 
Venda de unidade 

fabril 
Empresa III 

Empresa D Compra ações Empresa IV 

Indivíduos Compram ações Empresa V 

Empresa E Contrato de Licença Empresa VI 

Empresa F 
Programa de 

Marketing 
Empresa VII 

Empresa G Fusão Empresa VIII 

Banco H Empresta Governo IX 

 

Figura 1 – Negócios Internacionais 

 

No curso bacharelado em Negócios Internacionais da ESIC, o aluno terá conhecimentos de comércio 

exterior, bem como das áreas de marketing, produção, logística ou finanças de empresas 

internacionalizadas e que atuarão em um mundo em constante transformação. Desenvolverá habilidades 

com relação aos conhecimentos de comércio exterior e negócios internacionais, assim como de sua 

legislação específica e habilidades na construção de um Plano de Negócios Internacionais.     

Dentro do curso será dada ênfase ao estudo dos negócios internacionais relacionados ao 

comércio, porém serão mesclados, sempre que possível, assuntos ligados a outras áreas, como a 

política, a social e a cultural, por estarem também contidas no universo dos negócios internacionais. 

Além do acima citado, o curso bacharelado em Negócios Internacionais da ESIC, oferecido no 

Campus de Curitiba, na cidade de Curitiba, apresenta as seguintes características: 
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1. Curitiba é capital do Estado do Paraná, o qual faz tríplice fronteira com Argentina, Paraguai e 

Uruguai, países fundadores – juntamente com o Brasil, do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).  

2. Curitiba possui uma excelente malha rodoviária, aérea e ferroviária ligando a capital às fronteiras 

acima citadas e a portos e aeroportos internacionais.  

3. A cidade de Curitiba tem aeroporto internacional e Porto Seco. 

4. A cidade de Curitiba é centro de operações do Porto de Paranaguá e distante poucos quilômetros 

dos Portos de São Francisco e Itapoá. 

5. Na cidade de Curitiba se localiza um grande número de empresas multinacionais e transnacionais, 

com mercado e demanda aquecidos pela situação econômica atual (USD x BRL) e pela globalização. 

O Curso Graduação em Negócios Internacionais da ESIC enseja, como perfil desejado que o 

formando possua: 

 Capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da 

produção e de seu gerenciamento; 

  Qualificação para o processo de tomada de decisão; 

  Qualificação para desenvolver o gerenciamento qualitativo e adequado das ações requeridas pelos 

negócios da empresa; 

 Abertura para a assimilação de novas informações, apresentando flexibilidade intelectual e 

adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 

segmentos do campo de atuação do profissional. 

 Capacidade para elaborar e analisar projetos internacionais – negociação, contratos, desembaraços, 

logística e outros processos relacionados com o comércio internacional. 

O Curso Bacharelado em Negócios Internacionais da ESIC recebeu parecer favorável e foi deferido 

por parte da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)/MEC, conforme Portaria 

214/2016 de 22 de junho de 2016, publicada no D.O.U. no dia 25 de junho de 2016 e, de acordo com palavras 

de Técnico da SERES/MEC, "o  curso apresenta uma proposta inovadora".  

 

 

EXERCÍCIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A ESIC Business & Marketing School deixa bem clara, em seus diversos documentos, sua função social. 

Segue, assim, a orientação expressa por João Paulo II, dirigindo-se aos indígenas mexicanos, em 

29/jan./1979: “Sobre a propriedade privada pesa sempre uma função social”. Ainda, João Paulo II, na 

encíclica Laborem Exercens, (LE) declara: “A propriedade privada tem uma finalidade social ou deve 

servir ao bem comum da sociedade” (LE nº 14). 

 Levando essas orientações na devida consideração, a ESIC exerce sua responsabilidade social por 

meio da realização de palestras gratuitas nos diversos Colégios Públicos, tanto da rede municipal como 

da rede estadual, em Curitiba. As palestras são organizadas, agendadas e realizadas contando com o 
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apoio e acompanhamento do Departamento de Relações Institucionais, na pessoa do Coordenador Prof. 

Maurício Mallmann. 

 No dia 28 de julho, foram realizadas as seguintes palestras: 

 Colégio Estadual Cruzeiro do Sul – Palestrante: Profª Cíntia Pezzi – Assunto: Encantamento e 

motivação do professor. 

 Colégio Estadual João Wilinski – Palestrante: Prof. André Mauro Vilela – Assunto: Avaliação, 

educação e disciplina. 

 Colégio Estadual Segismundo Falarz – Palestrante: Profª Renata Schmitz – Assunto: 

Diversidade na escola. 

 Colégio Estadual Pilar Maturana – Palestrante: Profª Icléa Guimarães Rodrigues – Assunto: 

Estatuto da criança e do adolescente. 

A avaliação, feita após as palestras, foi muita positiva. Houve sugestões de que o tempo aos 

assuntos abordados fosse mais amplo, conseguindo assim, um maior aprofundamento.   

Avaliou-se como muito positivo o conteúdo abordado e desenvolvido, podendo ser aplicado na 

unidade escolar. De outro lado, foi possível uma rica troca de ideias entre os profissionais da educação, em 

cada escola. 

 

 

DANIELE TRABALHA NA ESIC 

 

A partir deste semestre, a profissional Daniele Silva Almeida Ribeiro exerce suas funções na ESIC. 

Atua no Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato (DAAC). 

As funções referem-se à área de Executive Education e à área In Company. 

Executive Education: de modo geral, este tipo de formação e projeto procura responder às 

solicitações e principais necessidades de competências das organizações contemporâneas, nas diferentes 

áreas do conhecimento. 

In Company: é um tipo de treinamento voltado para atender às necessidades específicas de uma 

organização, com conteúdo personalizado e cronograma adequado à empresa. Geralmente, as atividades 

acontecem dentro da própria organização com assessoria de profissionais da ESIC ou contratados pela 

ESIC. 

A ESIC por meio do DAAC, e especificamente, com atuação da Daniele, oferece, às organizações e 

aos empresários, oportunidades de formação e atualização nas duas áreas. 

Damos as boas vindas à Daniele e que ela se sinta em casa. 

Daniele, tu és muito bem vinda. 
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COLÉGIO ESIC  

 

ESIC: UMA INSTITUIÇÃO DE RENOME INTERNACIONAL 

O Colégio Esic Internacional traz para a região uma opção de qualidade e com renome internacional para o 

Ensino Médio. O nome da Esic já é referência no mundo, principalmente na formação de líderes e cidadãos 

conscientes. Para nós, o ensino além de fundamental é encarado com disciplina e responsabilidade. 

Quer saber mais? Acesse: ESIC.BR 

  
Ensino de qualidade ao seu alcance. 
O Aluno do Colégio Esic conta com uma série 
de benefícios: 
Nome de uma instituição com Referência 
Internacional; 
Soma de experiências: Instituição Esic e Colégio 
Militar; 
Qualidade comprovada; 
Seriedade; 
Valores; 
Método e compromisso com o resultado = 
Desempenho; 
Estrutura voltada ao estimulo e produção do 
conhecimento e aprendizagem. 
 

No dia 15 de fevereiro de 2016, a ESIC inicia, em 
Curitiba, as atividades curriculares regulares de 
Educação Básica, em nível de ENSINO MÉDIO. As 
atividades se viabilizam pelo esforço conjunto da 
ESIC em parceria com Profissionais da Educação 
oriundos do Colégio Militar de Curitiba (CMC), que 
estão na reserva. 

 


