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                                NEM TUDO ESTÁ A FAVOR DA EDUCAÇÃO 

   Verifica-se hoje que em países altamente desenvolvidos, no sentido 

amplo e sistêmico da noção de “desenvolvimento”, a mola propulsora 

do bem estar é a educação, desde os primeiros níveis e momentos. Isto 

é, a seriedade e a compreensão de educação começam na família, 

estendem-se, imediatamente, aos níveis de educação infantil e 

prosseguem até a graduação. Nesses países, “graduação” não é 

sinônimo de supletivo de “Ensino Médio”, ou, como tem sido 

ressuscitado o termo ultimamente, em nível de “estudantes 

secundaristas”. Muito menos, Ensino Médio passa a funcionar como 

sucedâneo ao Ensino Fundamental. 

 Parece se constatar na prática que se houver seriedade e 

compreensão do valor e da importância da Educação Infantil os 

resultados subsequentes são lógicos. É nos níveis iniciais da educação 

formal, assim exigida pelo Estado e suas legislações, que deve haver 

maior atenção, empenho e responsabilidade por quem de direito. 

 Se esta atenção, seriedade e compreensão não houve, parece 

ser necessário que hoje corramos “contra o tempo” e procuremos, 

mesmo que de modo subsidiário, seja feito esforço para compensar o 

que não pôde ser feito. É exatamente nos momentos de dificuldade 

que percebemos a importância, o valor e o significado do que deveria 

ter sido feito e não se fez. De pouco adianta lamentar-se. 

 

 
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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Adianta sim, tomar aos ombros a tarefa de construir condições para que, em todos os níveis e em todas as 

modalidades, educação seja possível, viável e eficaz. Educação é direito de todos, especialmente, daqueles 

que não têm condições de responder por seus atos. 

 De pouco adianta, amanhã ou depois, reclamar do que não feito e que, por isso, em nível de Ensino 

Superior, por vezes, os resultados esperados não aparecem. Em nível de Ensino Superior, a grande 

vantagem que se percebe é que os estudantes são responsáveis, eles têm capacidade de responder por seus 

atos, de compreender o significado da educação em suas vidas, da importância da habilitação e da 

qualificação, conseguidas com educação para sua colocação no mundo do trabalho. Portanto, estudantes 

em nível de Ensino Superior têm todas as condições para colaborarem por um bom nível de ensino. 

 Embora no país, hoje, nem tudo esteja a favor da educação... Mas, nem tudo está perdido ou 

totalmente perdido. 

 Nestor Eckert – Secretário Geral.  

 

  ESIC, LOCAL DE ELEIÇÃO 2º TURNO 

 

No dia 30 de outubro, domingo, aconteceu o 2º turno das eleições para Prefeito. No Estado do Paraná, conforme 

as regras eleitorais vigentes são cinco municípios com número de eleitores acima de 200.000, o que pode levar 

a eleição para 2º turno se um dos concorrentes não somar acima de 50% dos votos. A distribuição dos eleitores 

acima de 200.000 se apresenta assim nos municípios paranaenses: Curitiba (1.289.217), Londrina (353.314), 

Maringá (261.717), Ponta Grossa (222.716) e Cascavel (206.714). 

 Nesta eleição, ocorreu 2º turno em três municípios: Curitiba, Maringá e Ponta Grossa. Tanto em 

Londrina como em Cascavel a eleição de Prefeito foi definida no primeiro turno. A eleição para prefeito de 

Curitiba, como nos outros locais, enfrentou problema de espaço (ocupação de escolas estaduais) para sediar as 

zonas eleitorais e respectivas seções. Foi então que o Estado recorreu a espaços alternativos. 

 Eleitores votantes na 174ª Zona Eleitoral, de 34 seções, foram deslocados e remanejados, de suas seções 

originais e normais, para o espaço físico da ESIC. Para a realização da eleição foram ocupadas 40 salas. 

Conforme estatísticas, no dia 30 de outubro (dia da eleição – 2º turno), circularam no espaço da ESIC, 

aproximadamente, 10.000 pessoas. 

 A coordenação do evento, por parte da ESIC, coube ao Sr. Maurício Mallmann (Departamento de 

Relações Institucionais), à Sra. Shirley Goes Mallmann (Gestão Administrativa) e ao Sr. Marlon França 

(Manutenção e Supervisão). 
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   ENEM NO ESPAÇO DA ESIC   

 

 Nos dias 05 e 06 de novembro (sábado e domingo), acontece o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). É uma prova realizada pelo Ministério da Educação, criada em 1998, durante a gestão do Ministro 

Paulo Renato Souza. É utilizada para avaliar a qualidade do Ensino Médio no país. 

 Em 2009, durante a gestão de Fernando Haddad, como ministro da educação, o ENEM teve sua 

segunda versão, com aumento do número de questões e utilização da prova em substituição ao antigo 

vestibular. Hoje, o exame realiza-se anualmente e dura dois dias, iniciando às 13h30min, com duração de 4 

horas e 30 minutos no primeiro dia e com duração de 5 horas e 30 minutos no segundo dia. Os horários de 

início do Exame são diferentes nos Estados do Amazonas, de Rondônia, de Roraima e de Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. O Exame contém 180 questões objetivas, divididas em quatro grandes áreas 

(Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) e uma questão de redação. Nesta 

nova versão, o ENEM 2016 está em sua 8ª edição. 

 Neste ano, pela primeira vez, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (INEP) – MEC/INEP – solicitaram aluguel e uso das salas da ESIC para 

realizar a prova da 8ª edição do ENEM. A ESIC prontamente atendeu ao pedido e diversos colaboradores 

da instituição trabalharão em diversas funções por ocasião da realização do exame. Estão inscritos e 

deverão participar do exame 707 alunos do Ensino Médio. 

 O INEP foi criado pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, reestruturando o Ministério da Educação 

e Saúde Pública e, inicialmente, recebeu o nome de Instituto Nacional de Pedagogia e teve como missão 

“realizar pesquisas sobre os problemas do ensino, nos seus diferentes aspectos”. O Decreto-Lei nº 580, de 

30 de julho de 1938, alterou sua denominação para Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. A última 

grande reestruturação aconteceu em 1997, por meio da Lei nº 9.448, de 14 de março, que redefiniu e 

ampliou suas atribuições. A partir daí, o INEP ganhou maior autonomia ao ser transformado em autarquia 

federal, vinculada ao Ministério da Educação (MEC/INEP). 

  

 PRESIDENTE DA ADBM NA ESIC 

 

 A entidade mantenedora das instituições educacionais e de serviço social (assistenciais) da Congregação

 dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (SCJ) – dehonianos – no Brasil, é a Associação Dehoniana 

Brasil Meridional (ADBM). São duas Províncias Brasileiras ligadas à ADBM: a Província Brasil São Paulo 

(BSP) e a Província Brasil Meridional (BRM). Atualmente, o Presidente da ADBM pertence à BRM, à qual 

pertence a ESIC. Mas, a sede da ADBM é em São Paulo. 

 O atual Presidente trabalhou por diversos anos com educação. É o P. Carlos Alberto Rodrigues (P. 

Beto). No dia 14 de outubro, P. Beto teve uma reunião com profissionais na ESIC. Coincidiu que na 
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programação da ESIC, no dia 13 de outubro, estava prevista reunião de esclarecimentos e apresentação da 

Proposta Pedagógica do Colégio ESIC – Ensino Médio aos pais de alunos das comunidades circunvizinhas. 

 P. Beto participou desta reunião e em sua fala encorajou todos a trabalhar com seriedade e ética na 

educação. Disse de sua convicção de que a iniciativa da ESIC, propondo manter educação em nível de Ensino 

Médio foi um ato ousado e corajoso, mas os resultados do primeiro ano de funcionamento (que está por 

findar) são altamente animadores e nos estimulam a continuar, consolidar e ampliar o serviço educacional. 

Por parte da ADBM haverá todo apoio, incentivo e encorajamento para enfrentar qualquer tipo de 

dificuldade que, eventualmente, aparecer. 

 P. Beto, muito agradecido por sua presença em meio a nós e certamente nos sentimos animados, 

estimulados e incentivados a dedicar-nos ao serviço da educação. 

 

REUNIÃO COM PAIS DE CANDIDATOS AO ENSINO MÉDIO 

 

Desde o início da proposta de oferta de Ensino Médio pela ESIC, foram feitas reuniões de esclarecimentos 

sobre as razões de a Faculdade ESIC iniciar atividades educacionais em nível de Ensino Médio, sobre como 

se pretende trabalhar, sobre a Proposta Pedagógica, sobre avaliação e disciplina, sobre livro didático e 

atividades paradidáticas, sobre o corpo docente etc. 

 No dia 13 de outubro, ocorreu mais uma dessas reuniões. Houve boa participação dos pais 

interessados em saber detalhes e esclarecimentos por parte da ESIC. Antes de passar a palavra aos pais e 

alunos e alunas candidatos, o Diretor Geral da ESIC/Curitiba, P. Ari Erthal, fez uma apresentação geral do 

sistema ESIC, iniciado na Espanha, em 1965. O Diretor de Ensino do Colégio, Sr. André Ávila expôs detalhes 

sobre o modo de trabalhar adotado e seguido pelo Colégio. O Secretário Geral da ESIC/Curitiba, P. Nestor 

Eckert falou sobre o “jeito dehoniano de educar” e sobre a proposta de educação do sistema Colégio Militar 

do Brasil, com quem a ESIC, por meio da atuação de profissionais oriundos do Colégio Militar de Curitiba 

(CMC), mantém parceria. Além disso, falou sobre os principais documentos que orientam a atividade do 

Colégio ESIC: Proposta Pedagógica e Regimento Escolar. A Pedagoga do Colégio, Profª Alessandra Colussi 

Ávila, falou do acompanhamento pedagógico aos alunos em seu dia a dia. A Sra. Shirley Goes Mallmann, 

responsável pela Gestão Administrativa, esclareceu sobre as  mensalidades praticadas pelo Colégio e sobre 

a administração geral que se faz no Colégio partilhando estruturas e atividades com a Faculdade ESIC. Por 

fim, o Presidente da Entidade Mantenedora – Associação Dehoniana Brasil Meridional (ADBM) –, P. Beto 

congratulou-se com os resultados obtidos pelo Colégio durante seu primeiro ano de funcionamento e 

animou a todos para continuar as atividades com seriedade e ética. 

 Após esses esclarecimentos, os pais puderam manifestar-se por meio de perguntas e busca de 

clareza sobre os mais diversos assuntos abordados. Foi mais uma reunião de esclarecimentos sobre a 

proposta de educação básica, nível de Ensino Médio. A reunião foi muito serena, altamente participativa e 

com perspectivas otimistas com relação a matrículas para o ano 2017. 
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         Os pais e candidatos visitaram as diversas instalações físicas colocadas à disposição para 

possibilitar educação em nível de Ensino Médio para adolescentes e jovens, acompanhados por 

colaboradores e colaboradoras da ESIC e profissionais do Colégio.  

 

 

MAIS UMA MASTER CLASS 

 

“Master Class” é uma expressão inglesa que se refere a uma aula dada por um especialista detentor de 

notório saber em determinada área do conhecimento. Na tradução para a Língua Portuguesa, há autores 

que falam de “aula magistral”; outros falam de “aula magna”. 

 No caso do evento, que acontecerá na ESIC, no dia 22 de novembro, das 19h às 22h, trata-se de uma 

“Master Class Compliance”. Em âmbito corporativo e institucional, “Compliance” seria o conjunto de 

disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas 

para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer 

desvio ou inconformidade que possa ocorrer.  

O verbo em inglês “to comply” significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um 

comando ou um pedido (cf. https://pt.wikipedia.org – acesso dia 24/out./2016, às 16h31min). 

As empresas podem ter seu Departamento de Compliance, que é o responsável por garantir o 

cumprimento de todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis. Em razão disso, dificilmente esse 

Departamento será a unidade mais popular ao interno da organização. 

O evento da “Master Class Compliance”, na ESIC, tem por objetivo divulgar o Programa de 

Compliance e Integridade: Práticas Corporativas voltado à Formação Executiva, que é um curso a ser 

oferecido pela ESIC. Este curso será lançado em meados de março de 2017. A “Master Class”, no dia 22 de 

novembro contará com três palestrantes, será gratuita e aberta ao público.  

 

  

 REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR (CONSUP) 

 

Por meio do Edital CONSUP nº 16/2016, de 20 de outubro/2016, o Presidente do Conselho Superior 

(CONSUP) da ESIC, Ari Erthal, convocou os membros do CONSUP para a 3ª reunião do ano, acontecida no 

dia 24 de outubro. 

A pauta da reunião compôs-se assim: 

1. Aprovação do Calendário Acadêmico de Graduação para 2017; 

https://pt.wikipedia.org/
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2. ESIC e Conselho Superior de Urbanismo; 

3. Férias: sete ou oito colaboradores; 

4. Recesso de fim de ano; 

5. Eleições – 2º turno – 30 de outubro, nas dependências da ESIC; 

6. ENEM – dias 05 e 06 de novembro, nas dependências da ESIC; 

7. Novos cursos; 

8. Ajuste do número de vagas nos cursos ofertados; 

9. Aproveitamento de disciplinas de Administração para os Cursos Superiores de Tecnologia; 

10. Outros comunicados da IES. 

Por Regimento (cf. Art. 9º), o CONSUP é órgão máximo da Administração Superior, de natureza 

normativa, deliberativa, consultiva e recursal da ESIC. 

A reunião aconteceu e os assuntos que necessitavam de aprovação foram aprovados.  

  

CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 

 

Diversas pessoas, especialmente membros da Congregação SCJ da Província BRM, têm 

manifestado interesse e mantido contato com membros da Direção Geral da ESIC sobre o andamento do 

Colégio de Ensino Médio, iniciado neste ano. 

A julgar pelo interesse manifestado, que pode ser medido pelo grande número de pais de candidatos 

ao Colégio, presentes nas diversas reuniões de esclarecimentos e apresentação da proposta pedagógica do 

Colégio, pode-se dizer que a escola está em fase forte e intensa de consolidação.  

Seguindo planejamento feito ao início das atividades, o ano 2017 deverá iniciar com três turmas na 

1ª série, com duas turmas na 2ª série e uma turma na 3ª série. Cada turma será composta de, no máximo, 

35 alunos. Até o momento, estão inscritos 68 alunos interessados para realizar matrícula e, efetivamente 

matriculados há 34 alunos. Somem-se a estes os 60 atualmente matriculados e estudando no Colégio, que, 

provavelmente, continuarão seus estudos. Em vista disso, pode-se dizer que a consolidação do Ensino 

Médio está sendo uma realidade verificada a cada dia. 

De outro lado, tem-se percebido um índice de satisfação bastante alto por parte dos pais de alunos 

com relação ao andamento das atividades neste primeiro ano. Igual índice se verifica entre os alunos. Tem-

se perspectiva de que iniciar atividades em nível de Ensino Médio foi uma boa iniciativa, que possibilita 

praticar ensino de boa qualidade e colocar em prática um “jeito dehoniano de educar”.  
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ATUAÇÃO DA ESIC 

 

Muitas vezes, ouve-se a pergunta: “O que a ESIC faz?”. 

Para responder, temos de dizer que a ESIC atua na prestação de serviços educacionais. No 

momento, a ESIC/Curitiba atua com: 

 Graduação (Bacharelado em Administração e em Negócios Internacionais, Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial e em Gestão Financeira);  

 Pós-graduação (com diversos cursos em Curitiba e em outros lugares);  

  Formação Executiva (atualização, aprofundamento e aprimoramento de competências de 

altos Executivos);  

 atividade In Company (cursos sob medida para empresas);  

 e em nível de Ensino Médio (educação básica). 

 

 

PROF. LUCIANO EM VIENA 

 

Acontecerá, nos dias 09 e 10 de novembro, em Viena, na Áustria, promoção da Organização das 

Nações Unidas (ONU) – a “RME Research Conference 2016”, isto é Responsible Manegement Education 

Research Conference. Em tradução livre, pode—se dizer que se trata da terceira edição de Conferência de 

Pesquisa de Educação para Administração Responsável.  

Prof. Luciano Castro participará com a apresentação de “Creating competitive advantage through 

the Sustainable Development Goals”. (Criando vantagem competitiva por meio de metas de 

desenvolvimento sustentável). Trata-se de uma análise teórica que apresenta tentativas em estabelecer 

relações entre os conceitos de vantagem competitiva e as 17 metas de desenvolvimento sustentável 

propostas pela ONU (2015). O PRME da ONU discute relações relacionadas ao desenvolvimento 

sustentável. Toda a discussão está relacionada à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

proposta pela ONU. 

Desejamos ao Prof. Luciano êxito em sua apresentação e em seu retorno, dar-nos-á seu 

depoimento.     

 


