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                                Será um grande acontecimento! 

   No dia 05 de setembro, às 19h, no Auditório da ESIC (Rua P. Dehon, 

814 – Hauer) haverá um evento de grande alcance. O evento GESTÃO 

FLEXÍVEL é um programa de educação executiva, ministrado por 

quatro especialistas, de forma conjunta e simultânea. Os quatro 

professores integram estratégia, comportamento, finanças e 

processos. A apresentação acontece com os professores atuando 

conjuntamente, abordando as quatro áreas simultaneamente, usando 

uma metodologia diferenciada e própria, oferecendo muitas 

informações em pouco tempo. 

Estamos vivendo momentos de transição significativos na área 

econômica e política. Há perspectivas de mudanças lentas, mas reais 

e profundas. Com isso, surge a necessidade de saber administrar de 

maneira flexível, eficiente, sistêmica, ética visando ao crescimento 

sustentável. Como fazer essa gestão flexível? 

 

 

 
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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A resposta a esta questão será dada pelos quatro especialistas, que atuam juntos há diversos anos, sempre 

dando as palestras e as formações executivas em quatro, cada um especialista e profissional em sua área. 

 Os quatro professores, que estarão na ESIC no dia 05 de setembro, são: 

Prof. José Eduardo Nasser – Mestre. 

Prof. Dante Quadros – Doutor. 

Prof. Armando Rasoto – Doutor. 

Prof. Ruy Sant’Ana – Doutor. 

 Os quatro especialistas fazem parte do corpo de profissionais que atuam em atividades de Pós-

graduação e Formação Executiva da ESIC, há diversos anos. Sempre que é possível, eles prestam seus 

serviços à instituição.       

 O evento GESTÃO FLEXÍVEL é gratuito, aberto à comunidade e, de modo especial, aberto aos 

empresários e administradores de nossas comunidades. Ao mesmo tempo, o evento poderá ser acessado 

por pessoas que não puderem estar presentes ou são de outras áreas do Brasil: http://esic.br/aovivo/ 

 

 

 

http://esic.br/aovivo/
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  SEMESTRE BEM COMEÇADO 

 

Está por iniciar-se o segundo mês de atividades no segundo semestre letivo. Apenas um mês de atividades 

e tem-se verificado que o volume de realizações é grande. Ao mesmo tempo, a programação de atividades 

e realizações é intensa. Não são apenas as aulas em nível de graduação, ministradas com muito senso ético 

e profissionalismo pelos professores e pelas professoras. São atividades na Pós-graduação, na Extensão, no 

Programa de Responsabilidade Social, na Formação Executiva e In Company, nas atividades de parceria, no 

Colégio ESIC Internacional de Ensino Médio que mostram e expressam o compromisso sério e honesto com 

a educação em todos os sentidos. 

 O ambiente externo, situação de instabilidade político-econômica, crise de valores e falta de 

conduta ética, quase ausência de horizontes de esperança e otimismo... São fatores e características 

situacionais que poderiam levar ao desânimo. Mas, é exatamente em situação de crise que as instituições 

podem fortalecer-se, buscar novas forças, apontar caminhos alternativos. 

 A palavra crise, originária do grego “krísis,eos”  tem o sentido de “ação ou faculdade de distinguir, 

decisão”. Por extensão passa a ser entendida como momento de purificação, à semelhança do que era feito 

na atividade de mineração: necessidade de um processo que separasse o ouro de outros minérios e até 

sujeira, impurezas. Acontecia um “processo crítico”, processo de purificação, de separação. 

 Em sociedades ou organizações ou instituições a crise tem a função de ser purificadora, 

esclarecedora, fortificadora, isto é, a crise é enfrentada. Uma vez enfrentada e superada, ela faz com que 

os atores saiam dela fortificados, mais fortes, potentes, dispostos, animados. Os atores devem querer 

enfrentar a crise, passar pela crise, superar a crise.  

 E é este sentimento que se percebe nos momentos das “reuniões de sinergia”, realizadas 

semanalmente com os todos os colaboradores e todas as colaboradoras internos da ESIC. As pessoas estão 

dispostas a trabalhar, e, efetivamente, trabalham para superar a crise. Não é ilusão, não é autoenganação: 

há disposição para construir algo melhor. O semestre começou intenso.    

 

   SOLIDARIEDADE E MELHORAS  

 

 A comunidade ESIC, colaboradores e colaboradoras, professores e professoras, alunos e alunas, a 
comunidade do Colégio ESIC, professores, pais e alunos, equipe diretiva, enfim todos queremos expressar 
ao Diretor Geral da ESIC, P. Ari João Erthal nosso apoio, solidariedade, amizade e ânimo, enquanto está 
acompanhando sua mãe, que enfrenta problemas de saúde. 

 Logo estará novamente entre nós para conduzir os rumos da ESIC conforme plano traçado e 

objetivos planejados. P. Ari: pode contar conosco!  
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 COLÉGIO ESIC INTERNACIONAL EM FOCO 

 

O Prof. André Mauro Ávila (Diretor Executivo do Colégio ESIC Internacional – Ensino Médio) 

apresenta algumas informações sobre a vida que está acontecendo no Colégio, ao início deste semestre. A 

partir desta edição de VIDA NA ESIC, regularmente informações da vida do Colégio serão partilhadas com 

toda a comunidade ESIC como também com os leitores desde boletim informativo.   

1. Estágio de Atualização Pedagógica 

Nos dias 21 e 22 de julho, ocorreu o estágio de atualização pedagógica, ocasião em que a direção e 

o corpo docente do Colégio ESIC Internacional fizeram revisões e projeções para o 2º semestre com 

observações do que já passou na primeira fase do ano. Foram tratados temas como avaliações, 

planejamento de aulas, disciplina, material didático entre outros. Observou-se que muitos alunos estão 

conduzindo bem seus estudos, mas outros precisam rever algumas práticas e conhecimentos para poderem 

alcançar melhores resultados. Neste contexto foram tomadas providências pedagógicas, tais como 

imediatas aulas de recuperação no período e contratado estagiário para atividades de reforço em 

determinada disciplina. 

2. Reunião de pais e responsáveis. 

No dia 23 de julho, ocorreu a primeira reunião do 2º semestre de pais e responsáveis, quando 

tomaram conhecimento dos resultados do 2º Bimestre e as principais observações do Colégio para que se 

obtenham ainda melhores resultados no 2º semestre. 

Constatou-se que os alunos estão bem integrados, com bom relacionamento e percebeu-se que é 

necessário muito estudo para alcançar o aprendizado necessário às exigências do Ensino Médio da maneira 

como está sendo levado. 

3. Reunião com interessados pelo Colégio ESIC para 2017. 

No dia 10 de agosto, foi realizada a primeira reunião com os pais de alunos interessados em 

matrículas para o ano 2017. A presença foi marcante pela quantidade de pais presentes. O auditório esteve 

lotado. O que marcou também foi a diversidade de colégios donde vieram os que demonstraram interesse 

no Colégio ESIC. Estiveram na reunião interessados oriundos do Colégio Adventista, do Pirâmide do Saber, 

do Acesso, do Colégio Militar de Curitiba, entre outros. 

Há previsão de outras reuniões dessa natureza para permitir ampliar o universo de abrangência, 

facilitando a aproximação de famílias da região que pretendem um Colégio com as nossas características, 

para os alunos que encerram o Ensino Fundamental no corrente ano. A impressão deixada pelos 

participantes foi de satisfação pelo modelo apresentado e muitos já fizeram matrículas.  

Em nome do Colégio ESIC Internacional damos as boas vindas a todos os interessados na prestação 

dos serviços educacionais em nível de Ensino Médio.  
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4. Palestra de prevenção às drogas. 

Os alunos do Colégio ESIC Internacional tiveram palestras referentes à prevenção contra o uso de 

drogas nos dias 18 e 19 de agosto. A atividade faz parte de temas transversais da proposta curricular e é de 

grande importância para a formação da cidadania do jovem aluno do Colégio. O evento ocorreu com apoio 

do Centro Antitóxico de Prevenção e Educação no Museu Elias Abrahão, ambiente próprio e orientador para 

o tema. Os alunos adquiriram conhecimentos importantes e receberam influência positiva para a prevenção 

quanto ao uso de drogas.  

  

 

 

5. Intercâmbio Cultural. 
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Os alunos Maria Eduarda (2º ano) e Eduardo e Giovana (1º ano) do Colégio ESIC Internacional, no 

dia 26 de agosto, acompanhados do professor de Filosofia, Paulo Sérgio e do Diretor Executivo, André 

Mauro Ávila, estiveram presentes na IV Mundo CMC.  

A atividade ocorreu no Colégio Militar de Curitiba (CMC) e consta de uma Simulação das atividades 

correntes da Organização das Nações Unidas (ONU). Os alunos são os principais executores, trabalham 

com temas atuais e discutem com elevado grau de pesquisa durante os debates, chegando a interessantes 

conclusões. O Colégio ESIC foi convidado a participar e assim aconteceu importante intercâmbio entre 

nossos alunos e os do CMC, reforçando ainda mais a relação e a integração entre os dois Colégios, que 

trabalham com a mesma essência pedagógica. 

O Diretor André Ávila foi o responsável pela implantação daquela atividade no CMC e agora, 

juntamente com seus alunos e professores dará início ao processo de implantação no Colégio ESIC, 

possivelmente já em 2017. A atividade é de grande interesse para o aprendizado de questões que virão a 

ser tratadas em próximos vestibulares. 
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TRABALHO 

 

“Busque um trabalho que você ame, e nunca mais terá de trabalhar um dia na vida”. 

 (CONFÚCIO, 551 a.C. – 479 a.C.). 

 DOAÇÃO DE LIVROS. 

 O Prof. Alexandre Weiler (ESIC) fez doação de livros à Biblioteca. 

 IEL/FIESC. Inovação em rede: como inserir sua empresa no ecossistema de inovação. 

 FAIX, Werner G. Qualidade de inovação: sobre o valor do novo. 

 Os agradecimentos ao Prof. Alexandre pelos livros doados. Certamente, os alunos interessados em 

inovação farão proveito dos textos. 
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   18 DE AGOSTO DE ACONTECIMENTOS 

 

Há dias que são especiais. Cheios. Ricos. Muitas informações. Dias de acontecimentos. O dia 18 de agosto, 

neste ano, foi um dia desses. 

 14h – Evento bastante concorrido de mulheres empreendedoras, que trouxe a jornalista Cristina 

Graeml da Rede Paranaense de Comunicação (RPC) e do qual participou também como palestrante o Prof. 

Luciano Castro (ESIC).  O evento tratou de “Mulheres de Negócio – Empoderamento da Mulher”. A 

participação das mulheres no evento foi excelente. 

 14h – Workshop de Liderança com mais de 140 pessoas (participando oito vice-presidentes da 

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC). Foi uma promoção da FIESC e do Instituto 

Euvaldo Lodi – IEL de Florianópolis/SC. A palestra ficou ao encargo do Prof. Alexandre Weiler (ESIC): “Como 

liderar em tempos turbulentos e desafiadores”. A nota de avaliação da satisfação, com relação a esta 

palestra, apresenta a nota 9,3 (nove vírgula três), considerados estes indicadores: 

 Cumprimento dos prazos e horários 

 Habilidade de comunicação 

 Domínio do conteúdo apresentado 

 Comportamento ético e profissional (item em que o professor mais bem avaliado) 

 Atualidade das informações apresentadas 

  Apresentação visual e gráfica 

 Espaço físico utilizado 

 

 19h – Workshop de Logística com o Prof. Nicolas Jolivet (ESIC). O auditório da ESIC esteve lotado. 

 A economia está em momento de inflexão e nossa instituição não está se abatendo e continua 

lutando.   
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 EVENTOS PREVISTOS 

 

O segundo semestre começou e a vida na ESIC está acontecendo. No momento, estão previstos os 

seguintes eventos: 

 - Dia 24 de agosto: início do MBA em parceria do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social 

da Fronteira – IDESF e ESIC, em Foz do Iguaçu. 

 - Dia 24 de agosto: início do Master em Marketing e Gestão de Negócios, em Curitiba. 
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 - Dia 24 de agosto: realização da Master Class do Master em Empreendedorismo e Gestão da 

Inovação, promovida pelo Prof. Thiago Ayres e do Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato 

(DAAC). 

 - Dias 20 e 21 de setembro: treinamento premium para Chief Executive Officers (CEO) e Presidentes. 

CEO em português, pode ser dito como Diretor Executivo. É a pessoa com maior autoridade na hierarquia 

operacional de uma organização. 

 A realização desse treinamento é por conta da ESIC e seus profissionais. 
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PALESTRA REALIZADA 

 

A ESIC continua com seu Programa de Responsabilidade Social. Uma parte deste Programa é a promoção 

e realização de palestras, gratuitamente, nas escolas das Redes Públicas. 

 No dia 20 de agosto (sábado), aconteceu a palestra “Metodologia de Ensino e Avaliação”. 

 Onde? Colégio São Pedro Apóstolo – bairro Xaxim. 

 Quem? Profª Icléia Guimarães Rodrigues. 

 A avaliação da atividade foi muito positiva, o que pode ser deduzido de algumas observações feitas 

pelos participantes: 

 “Gostaríamos de ter mais palestras como esta”. 

 “Excelente palestra. Gostaria que cada semestre vocês retornassem para nos enriquecer de novos 

conhecimentos. Parabéns”. 

 “Só ficou uma dúvida! Se estamos no caminho certo, segundo a visão atual, por que ainda temos 

resultados tão falhos?”. 

 “Importante para nossa formação. Precisamos refletir diariamente sobre nossas metodologias e 

adequar-nos a uma nova realidade dentro da escola”. 

 Nossos cumprimentos ao Prof. Maurício Mallmann, coordenador do Departamento de Relações 

Institucionais, que coordena estas atividades pertinentes ao Programa de Responsabilidade Social. 

 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EXECUTIVA 

 

Começou, no dia 21 de agosto (domingo!), o Programa de Formação Executiva com as irmãs do Sagrado 

Coração do Verbo Encarnado , que, em Curitiba, exercem atividades no bairro Pinheirinho.  O nome 

do programa é Programa Avançado em Gestão Estratégica e Habilidades Diretivas. Consta com carga 

horária de 30 horas e o facilitador é o Prof. Alexandre Weiler (ESIC). Os quatro módulos, que compõem o 

Programa, são: 

 Módulo I: Ambientação e Sensibilização quanto a gestão e Ferramentas. Utilização de 

ferramentas estratégicas. Encaminhamento do processo de levantamento estratégico da 

Congregação por parte das próprias integrantes. 

 Módulo II: Consolidação dos levantamentos estratégicos pelos stakeholders. 

 Módulo III: Workshop: modelagem estratégica da Congregação e elaboração de projetos viáveis 

(Canvas BMG e Canvas COM). Direcionamento estratégico da Congregação para os desafios dos 
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próximos anos e disseminação/utilização de ferramentas adequadas para gestão das diferentes 

iniciativas estratégicas. 

 Módulo IV: Strategic Business Couseling – acompanhamento e aconselhamento estratégico sob 

demanda no período do capítulo.  

Conforme depoimento do facilitador, Prof. Alexandre Weiler: “Domingo é dia de trabalhar 

estratégia com público seleto. Acredite: estas meninas são muito aplicadas e levam planejamento muito a 

sério (isso faz qualquer instrutor gostar de levantar às 6h da manhã, em um domingo). 

A ESIC, por meio de seus profissionais nas mais diferentes áreas, tem realizado diversos programas 

de formação executiva, sob medida, para diversas organizações. A instituição realiza esses programas, 

consciente de sua função social, sua dimensão comunitária. A comunidade tem direito de receber os 

benefícios da academia. A ESIC busca sair dos muros da instituição indo ao encontro dos mais diversos 

segmentos da sociedade. E, com isso, tem colhido ótimos resultados. 

 

 


