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                                 PARA QUAL DOS LADOS? 

   Aconteceu em diversas ocasiões que comunidades ou grupos de 

pessoas se encontrassem em situação de decisão difícil. Foram, e são, 

momentos de opção. Opção e decisão sempre rimaram. Mesmo que 

fosse e seja uma rima pobre. Há momentos em que a comunidade ou 

o grupo deve escolher, optar, decidir. São situações nem sempre fáceis 

de enfrentar. A opção e a decisão exigem intuição, ciência e certeza, 

ao mesmo tempo. Por vezes, podem ser momentos críticos recheados 

de dúvidas e receios. 

 Às vezes, dá impressão de que em nosso país estejamos 

vivendo situações deste tipo: é necessário optar e decidir. Mas, optar 

e decidir por o quê? A situação parece marcada por dúvidas e 

temperada de incertezas e medos. Sabe-se que andar é imperioso e 

urgente. Mas, andar para onde? Optar por qual dos muitos lados que 

se apresentam como alternativas? 

 “Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha” (Victor HUGO - 

*25/02/1802 - +22/05/1883). 

No que se refere à Educação, aparecem sugestões de mudanças. Ao 

mesmo tempo, há quem defenda que o passado tem as respostas mais 

acertadas. Mudar seria perigoso. O que está por vir? O futuro assusta. 

Ao mesmo tempo, quem receia tem certeza de que se as coisas 

ficarem como estão o futuro não terá vida longa. Andar para qual dos 

lados? 

 

 

 
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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No campo da Política, as disputas por poder estão abertas e muitos gostam do poder. O que fazer? 

Reformas? Falou-se e fala-se em reformas. Reformas de tudo quanto é tipo, cor e gosto. Quem fará a 

reforma? Quem dará o primeiro e decisivo passo em direção a mudanças sérias, honestas, profundas e que 

venham para o bem de todos os cidadãos? Continuar como está? Mudar, mesmo que à força? Com 

sacrifícios de vidas? Acomodar-se? Andar para qual lado? Colocar-se de que lado? 

 A Economia, estudo e atividade de produção, distribuição e consumo de bens e serviços para manter 

a vida sobre a terra. Manter a vida de todas as pessoas. E em condições dignas. Produzir bens suficientes e 

possibilitar o acesso a esses bens por todos. Optar por qual modelo? Liberalismo completo? Economia 

centralmente planificada? O que fazer para que a utopia da vida digna se torne realidade? Realidade em 

todos os lugares e tempos. Em mão de quem estariam as condições para fazer surgir a “Terra sem males”?  

 Será necessário sacrificar o lobo para salvar a ovelha? Será necessário derramar sangue para cultivar 

e regar as flores da vida? Lobo e ovelha nunca caminharão juntos? Cada um sempre e unicamente 

caminhará para seu lado? O lobo não poderá ser amansado? Ele nunca se tornará bom? 

 Nestor Eckert – Secretário Geral. 

 

  ENSINO MÉDIO VAI FIRME 

 

1. Conselho de Classe. 

No dia 29 de outubro (sábado), o Colégio ESIC realizou a terceira reunião do Ensino Médio com os 

pais e os professores. 

Esta reunião aconteceu nas instalações da Paróquia e Santuário Santa Rita de Cássia (contíguas à 

ESIC). Isto porque o Colégio e a Faculdade ESIC colocaram as instalações físicas à disposição do Tribunal 

Regional Eleitoral (TER) para realização das atividades referentes à eleição municipal em 2º turno. 

Na primeira parte do evento, o Conselho de Classe, com a Direção, Coordenação Pedagógica e 

Professores, teve por sua importância a consolidação da preparação e a previsão para o alinhamento 

pedagógico, visando ao transcorrer do 4º bimestre. 

Do Conselho de Classe participaram todos os professores atuantes no Colégio ESIC. 

2. Encontro com os pais. 

Na segunda parte, aberta pelo Diretor Geral da ESIC, P. Ari João Erthal, com efetiva participação, os 

pais receberam da Direção e da Coordenação Pedagógica a análise de resultados referentes ao 3º bimestre 

letivo, cujas observações foram notoriamente positivas.  

O 3º bimestre teve participação de professor auxiliar, complementando alguns aspectos 

considerados de significativa importância para o aprendizado, o que implicou em imediata melhoria para 
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assimilação de conteúdos, como exemplo o caso de Física. No mesmo sentido, em outras disciplinas, 

técnicas e métodos de ensino foram incrementados impulsionando ainda mais o aprendizado. 

Os resultados alcançados pelos alunos são de crescimento e implicam um bom aproveitamento dos 

estudos por sua maioria. 

3. Disciplina. 

A disciplina foi, também, assunto de importância e alguns pontos foram observados para a busca de 

cada vez mais um melhor ambiente escolar. Foi com satisfação que se constatou que a questão disciplinar 

está considerada em bom nível. 

Foi divulgada a prática on-line de acompanhamento das questões educativas para a disciplina, na 

qual os pais podem, juntamente com seus filhos, acessar virtualmente o desempenho disciplinar. 

Os profissionais do Colégio ESIC estão conscientes de que equilibrada disciplina é fator altamente 

positivo para atividades de atenção, concentração e construção de conhecimento bem fundamentado e 

refletido. 

4. Mudanças no Ensino Médio. 

Foi transmitido aos pais e alunos, para sua tranquilidade, que o Colégio está atento às futuras 

modificações, previstas e anunciadas, que possam vir a acontecer no Ensino Médio. O Colégio ESIC tem um 

alicerce firme em sua metodologia de ensino, que o deixa capacitado para novos desafios, pois tem na base 

de seu processo pedagógico a experiência de profissionais aliados ao compromisso com o ensino de 

qualidade. Tudo o que vier para melhorar o processo educativo será analisado e, se for o caso, acolhido 

naquilo que somar para manter educação de qualidade em harmonia com a família e a sociedade. 

Estão sendo feitas leituras e procedido aprofundamento de estudos, acompanhando o que 

efetivamente atingirá nosso Colégio a partir de medidas que estão por serem efetivadas. Senso crítico, 

prudência e conhecimento de causa são atitudes que auxiliam na tomada de decisões a favor da educação 

e do ensino.   

5. E no 4º bimestre? 

As orientações e sugestões pedagógicas, ao final do encontro com os pais, ocorreram no contexto 

de incentivo para que os alunos busquem um fechamento de ano com o melhor aproveitamento possível, 

dando especial atenção ao 4º bimestre. Para isso, a palavra final e fundamental é uma só: ESTUDAR! 

Ao final, os pais tiveram oportunidade de conversar individualmente com os professores de cada 

disciplina. 

As francas observações oriundas dos pais, com sugestões muito bem vindas e aceitas e a percepção 

de satisfação, são incentivos para o prosseguimento de um sério trabalho que vem sendo realizado. 

Cumprimentamos e incentivamos pais, alunos, professores pela participação e demonstração de 

harmonia buscada para o bem do ensino, do conhecimento e do aprendizado. 
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   AINDA, ENSINO MÉDIO...   

 

1. Comunicação entre pais e Colégio. 

A mãe da aluna Maria Eduarda, Sra. Sandra, manteve contato com a Direção de Ensino do Colégio 

comunicando que não conseguia acessar a planilha para acompanhar on-line o desempenho de sua filha. 

Foram dadas as orientações e imediatamente ela deu retorno, escrevendo:  

“Primeiramente, agradeço o retorno. Já conseguimos acessar a planilha e, em particular, fiquei 

muito satisfeita com a avaliação feita à Maria Eduarda. Como mãe, agradeço ao Colégio ESIC, bem como a 

todos os Mestres, Direção, Pedagoga e demais envolvidos pelo reconhecimento a todo esforço e dedicação 

da Maria Eduarda. Estou certa que este tipo de avaliação é um grande incentivo para que o aluno siga firme 

no propósito. Abraços. À disposição para esclarecimentos”. 

2. Atividades na disciplina de Artes. 

No dia 11 de novembro, sexta-feira, a turma da 1ª série foi dividida em grupos para apresentação de 

teatro. Os temas eram: Shakespeare e o Auto da Compadecida, da autoria de Ariano Suassuna (* 

16/06/1927 - + 23/07/2014).  

Foi muito interessante a apresentação, na qual os alunos tiveram uma desenvoltura que chamou a 

atenção pela dedicação e o entusiasmo, inclusive com falas em idioma estrangeiro. 

A Direção de Ensino manifesta seu contentamento pela efetiva participação dos alunos da 1ª série 

do Ensino Médio e cumprimenta a Professora Ellen pela iniciativa. 
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3. Temas transversais. 

No dia 07 de novembro, segunda-feira, o Colégio recebeu o grupo de Teatro do Bob. Suas 

apresentações trataram, principalmente, sobre preconceito, um dos temas transversais abordados pelo 

Colégio. 

Além do tema principal, no contexto, os artistas abordaram ainda temas relacionados ao bullyng e 

à discriminação de todo tipo bem como uma peça “alerta” quanto ao uso da Internet. Uma proposta muito 

reflexiva.   

Por fim, a peça Morte Calma abordou a questão do racismo e preconceito. 
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PROJETO NEGÓCIO A NEGÓCIO – RELATÓRIO 

 

 Conforme escrevíamos na Edição nº 57, o “Programa Negócio a Negócio” é um programa do 

SEBRAE, que consiste em fornecer conhecimentos e orientações a microempresas e microempreendedores 

individuais”.  

Trabalhando durante o ano, os alunos e profissionais da ESIC, que participaram do programa, 

apresentaram um relatório de atividades no dia 10 de novembro. Como esta foi a primeira experiência, os 

resultados ficaram um tanto abaixo do que havia sido projetado no início das atividades. Por exemplo: a 

meta original de organizações a serem visitadas era de 650 empresas. No decorrer do projeto foram 
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solicitadas reduções e a meta final era de 225 empresas, sendo que, efetivamente, ao final, os alunos 

visitaram 205 empresas. Dos 30 alunos que, inicialmente, demonstraram interesse, efetivamente, oito 

trabalharam até o final no Projeto. 

Sob o aspecto financeiro, a ESIC recebeu R$ 56,00 por visita, repassando ao aluno R$ 37,00 por visita. 

Foi pago seguro de vida a cada aluno participante do treinamento. O Projeto teve a duração de quatro 

meses e 15 dias. No final do Projeto a ESIC recebeu R$ 22.960,00 dos quais repassou aos alunos R$ 

15.170,00. Teve R$ 5.786,00 em custos operacionais e o resultado líquido foi de R$ 2.003,55. 

Como pontos positivos do Projeto, destacam-se: 

 Aprendizado dos alunos; 

 Contatos dos alunos com várias empresas; 

 Conhecimento de diversos empresários; 

  Desenvolvimento de postura crítica em relação aos negócios; 

 Aprimoramento das habilidades de comunicação e argumentação; 

 Divulgação da ESIC e sua imagem; 

 A remuneração, que ajuda no pagamento das mensalidades. 

Para o próximo ano deverão ser introduzidas algumas novidades e alguns melhoramentos no 

Projeto tornando-se o mesmo mais atraente e de interesse dos alunos e professores que atuarão como 

tutores.   

 

BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) E PROJETO 

INTEGRADOR (PI) 

 

Ao final de cada período letivo, as equipes de alunos que, durante o semestre trabalharam sob a 

orientação de um professor, diante de uma banca apresentam os resultados de seus estudos e suas 

pesquisas sistematizados em textos de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) e de Projeto Integrador (PI), 

que desenvolveram. As bancas são abertas ao público (colegas, pais, filhos, amigos, professores etc.). As 

bancas estão assim constituídas, conforme datas, horários, equipes e orientadores: 

TCC 2 E PI 2 – Equipes e respectivos orientadores – NOVEMBRO 2016. 

HORÁRIO 1º/dez. 
5ª feira 

05/dez. 
2ª feira 

06/dez. 
3ª feira 

14/dez. 
4ªfeira 

15/dez. 
5ª feira 

19h THAGI 
PASTISSERIE 

TCC2 
Iron Lemes 

  KAMI HAIR 
E 

ESTÉTICA 
PI2 

Elizabeth 
Franco 

LAVA-CAR 
DELIVERY 

TCC2 
Iron Lemes 
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19h ESPONJA 
BRILHO 

TCC2 
Gustavo Pipolo 

  BANA 
PNEUS 

PI2 
Márcio C. 

Amaral 

SEBA'S BAR 
TCC2 

Márcio C. Amaral 

20h UNIPET 
TCC2 

Iron Lemes 

 ADL 
METALÚRGICA 

PI2 
Elizabeth Franco 

 MINHA 
MATRÍCULA.COM 

TCC2 
Iron Lemes 

20h   ODONTOLOGIA 
ZICATTO 

PI2 
Elic Vodovoz 

 DISTRIBUIDORA DE 
DOCES 
TCC2 

Márcio C. Amaral 

21h  CAPTAÇÃO 
ALUNOS GF 

PI2 
Eduardo 
Guerra 

BEAUTY SALÃO 
MÓVEL 

PI2 
Elizabeth Franco 

  

21h   SEMPLUZ 
PI2 

Elic Vodovoz 

  

 

 

TCC1 E PI 1 – Equipes e respectivos orientadores. 

HOR
A 

1º/dez. 
5ª feira 

05/dez. 
2ª feira 

06/dez. 
3ª feira 

            14/dez. 
            4ªfeira 

15/12 
5ª feira 

19h ESPAÇO 
DOCES&VENTOS 

TCC1 
Roberto Remonato 

 EQUIPE 
ACQUAFORT 

PI1 
Elic Vodovoz 

  

19h30 MARKETING 
MULTINÍVEL 

TCC1 
Roberto Remonato 

 REESTRUTURAÇÃO 
MKTG 

PI1 
Elic Vodovoz 

  

20h ILIVING 
TCC1 

Roberto Remonato 

    

20h3
0 

 OVERNINE 
TCC1 
Prof. 

Alexandre 
Conte 

 MELHORIAS E-COMMERCE 
                    PI1 
      Márcio C. Amaral 

 

20h3
0 

 REPÚBLICA 
21 ENTRET. 

PI1 
Elic Vodovoz 
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21h  SHAMROCK’
S 

TCC1 
Prof. 

Alexandre 
Conte 

 CLÍNICA VETERINÁRIA VIAPIANA 
                    PI1 
      Márcio C. Amaral 

 

 

 Congratulamo-nos com os estudantes que, com a apresentação do TCC 2 e PI 2, praticamente, dão 

por concluído seu curso. Resta agora procurar e encontrar ânimo, força e coragem para ir ao encontro de 

um Curso de Especialização, em nível de Pós-graduação. O “aquecimento” está feito. 

  

DOAÇÃO DE LIVROS. 

 

A Biblioteca da ESIC foi enriquecida com doação de livros. 

 A Professora Sônia doou uma Coleção de “Os Pensadores” e dois exemplares de textos do italiano 

Domenico DE MASI. 

 A aluna Karin Saldanha da Silva, do Ensino Médio, fez doação de um dicionário e dois exemplares 

de Atlas. 

 Em nome da Instituição agradecemos as duas, professora e aluna, pela doação para o acervo da 

Biblioteca. 

 

 CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Chegando ao fim de mais um ano letivo, ainda há muitas tarefas a realizar.  

 Dias 24 – 30/nov. – Período de Avaliação – A2. 

 Dias 28 e 29/nov. – Avaliações Internas – TCC I e PI I – 2016/2. 

 Dias 1º a 15/dez. – Defesa perante Banca Avaliadora TCC II e PI II – 2016/2. 

 Dia 1º dez. – Data limite para entrega de minuta de Prova A3. 

 Dia 05/dez. – Data limite para entrega das Notas referentes à A2. 

 Dia 06/dez. – Publicação das Notas A2. 

 Dias 07 a 13/dez. – Período de Avaliação A3. 

 Dia 15/dez. – Data limite para entrega das Notas A3. 

 Dia 16/dez. – Publicação das Notas A3 – 2016/2. 

 Dia 16/dez. – Término do Período Letivo 2016/2. 

 Dias 19 a 23/dez. – Atividades Pedagógicas. 

 Dias 24 e 25/dez. – Recesso Natal.  
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NATAL SOLIDÁRIO 

 

A celebração de Natal, em âmbito universal, desperta nas pessoas dimensões de solidariedade, carinho, 

ajuda, busca de paz, quase-caridade, fraternidade etc. A ESIC, por iniciativa, organização e promoção do 

Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato (DAAC) realiza a campanha do Natal Solidário, 

conforme anunciado e divulgado pelo material anexo. A Campanha envolve alunos de todos os segmentos, 

professores e funcionários. 
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PROFESSOR LUCIANO FOI À AUSTRIA 

 

O Prof. Luciano Castro esteve em Viena (Áustria) participando de evento da Organização das Nações 

Unidas (ONU), “RME Research Conference 2016”, nos dias 09 e 10 de novembro quando apresentou seu 

trabalho “Creating competitive advantage through the Sustainable Devolpment Goals”.  

O texto apresentado trata de uma análise teórica que apresenta tentativas em estabelece relações 

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

ONU (2015). O evento trata da discussão da ONU com relação à Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável.  

Conforme depoimento do Prof. Luciano a experiência foi ótima. Em sua viagem de retorno teve 

oportunidade de passar um dia em Roma. Conforme palavras suas “minha vida nunca mais vai ser a mesma 

depois que passei por Roma”. Está planejando uma visita com tempo para esta cidade.  

Cumprimentamos o Prof. Luciano e congratulamo-nos com ele por sua participação e apresentação 

no evento da ONU em Viena. 

 

 


