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NOVO COORDENADOR GRADUAÇÃO 

 A partir do dia 1º. de agosto de 2012, o Curso de Administração está 

sob responsabilidade de novo Coordenador. Os alunos e professores e a Dire-

ção agradecem o serviço que foi prestado pelo Prof. Leonardo Dutra, como 

Coordenador, até meados de julho. Assume agora o Prof. Jacir Adolfo Erthal 

(jacir.erthal@esic.br).  

Prof. Jacir é curitibano de nascimento. Graduado em Administração pela FESP 

(Curitiba) e com Mestrado em Engenharia da Produção (UFSC – Florianópo-

lis). 

 Durante 26 anos, trabalhou como Gerente de Departamento na 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL), onde em 1991 se aposentou. 

Sua vida acadêmica começou em 1982, na Faculdade Católica de Administra-

ção e Economia (FAE) – hoje FAE Centro Universitário, em Curitiba. Após a 

aposentadoria na COPEL, passou a integrar o corpo administrativo da FAE 

sendo Coordenador do Curso de Administração. 

Em 2000, iniciou sua atuação na ESIC, onde teve a oportunidade de participar 

da implantação do Curso de Administração e de programas de pós-

graduação.  De 2001 a 2008, foi Coordenador do Curso de Administração e 

auxiliando em outras atividades administrativas. 

 Em 2008, retornou para a FAE como Coordenador de quatro Cursos 

Superiores de Tecnologia, permanecendo ali até julho de 2012. 

Prof. Jacir é casado há 38 anos, tem três filhos (um rapaz e duas moças) e um 

dos valores que mais aprecia é o valor da vida familiar. 

Em nome de todos os alunos e de todas as alunas, em nome do corpo de pro-

fessores e da direção, queremos dar as boas vindas ao Prof. Jacir e que se 

sinta muito bem retornando a casa. 
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INTERESSES ESPECIAIS 

 Alunos ESIC.  

 Ex-A lunos.  

 Colaboradoes em geral.  

 Sociedade. 

Jacir Erthal 

Curitiba | Madrid | Zaragoza | Valencia | Sevilla | Granada | Barcelona | Bilbao 

mailto:jacir.erthal@esic.br


 

 

PROCEDIMENTO COM PROVAS REALIZADAS                            SEMANA DE PROVAS 

REUNIÃO COM PROFESSORES 

 Aconteceu no dia 4 de agos-

to, sábado, partir das 9h, reunião 

com todo o corpo docente. De 40 

professores, apenas sete estiveram 

ausentes, apresentando devidamen-

te suas justificativas. A abertura foi 

feita pelo Diretor Geral, Pe. Ari, que 

convidou a todos para uma oração. 

Em seguida, passou a palavra ao Sr. 

Carmelo Sanchez, Diretor Executivo, 

que apresentou o novo Coordenador 

do Curso de Administração, Prof. 

Jacir, dando-lhe as boas vindas e 

passando-lhe a palavra para que 

conduzisse a reunião. 

Foi uma reunião muito ob-

jetiva, focada, clara e precisa no re-

ferente a questões acadêmicas. A 

Secretária Acadêmica, Srta. Leila, 

agradeceu e elogiou, juntamente 

com o novo Coordenador, o fato de 

todos os docentes terem enviado 

dentro do prazo os Planos de Aula 

atinentes ao Segundo Semestre. 

 Discutiram-se o sistema de 

avaliação, o procedimento com as 

provas, a maneira mais próxima do 

ideal de confeccionar as provas, a 

importância do relacionamento pes-

soal e profissional com os alunos etc. 
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 A partir deste semestre, os professores 

entregarão aos alunos as provas realizadas, avalia-

das e revisadas. Os alunos poderão reter consigo as 

provas entregues pelos professores. 

Até o final do semestre passado, as provas eram 

arquivadas na Secretaria. Não será mais assim. As 

provas, uma vez avaliadas e revistas com os alunos 

ficarão em mãos dos alunos, que poderão utilizá-las, 

inclusive, para estudos futuros. 

As provas são vistas como oportunidades de cons-

trução de conhecimento por parte dos alunos. Por 

isso, é importante que o professor prepare muito 

bem e racionalmente os instrumentos de avaliação. 

 

 

 

 Tendo em vista facilitar a organização da 

vida dos alunos, tanto sob o aspecto pessoal 

como profissional, ficou decidido que se 

marcarão semanas de provas durante o se-

mestre. 

 A semana de provas começará na quarta

-feira de uma semana e terminará na terça-

feira de outra semana, visando aliviar o 

tempo para estudos mais intensos. 

Em vista desta semana de provas, o Calen-

dário Acadêmico sofrerá pequenas modifi-

cações, que serão comunicadas imediata-

mente a toda comunidade acadêmica. 
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TÉCNOLOGOS 

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do 

Ministério da Educação (MEC), pela Portaria n. 137, de 27 de julho de 2012, 

publicada no Diário Oficial da União, na segunda-feira, 30 de julho de 2012, 

autoriza os Cursos Superiores de Graduação em Tecnologia (Tecnológicos) 

conforme pedido ao MEC pela ESIC, segundo planilha anexa à Portaria. Trans-

crevemos o enviado: 

 12.201116273 GESTÃO FINANCEIRA (Tecnológico) – 160 (cento e sessen-

ta) vagas.   

 17.201116111 GESTÃO COMERCIAL (Tecnológico) – 160 (cento e sessen-

ta) vagas. 

 31.201114010 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (Tecnológico) – 160 

(cento e sessenta) vagas. 

Assim, se a ESIC quiser, a partir do próximo semestre (início de 2013) 

poderá iniciar os três Cursos Superiores de Graduação em Tecnologia 

(Tecnólogos) ou, poderá iniciar com apenas um ou dois cursos. 
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ALMOÇO DOS AMIGOS DEHONIANOS 

 Queremos cumprimentar e parabenizar os “Amigos Dehonianos”, que 

são tão ligados à ESIC, pela excelente promoção do almoço vocacional realiza-

do no domingo, dia 5 de agosto. 

A excelência da comida e o clima de fraternidade, alegria e espontaneidade 

que reinaram durante todo o evento demonstram o espírito que permeia todo 

o grupo. Foi muito agradável ver crianças e adolescentes, filhos e filhas dos 

“Amigos”, prestando serviço, recolhendo pratos, latinhas, trazendo sobremesa 

etc., com muita graça e alegria. 

Em nome do Curso de Administração, queremos cumprimentá-los pela qualida-

de da organização do evento, e, como amigos, queremos saudá-los pelo espíri-

to de serviço alegre, gratuito e pronto com que atenderam a todas as pessoas. 
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PALESTRA: MARKETING DE SERVIÇOS 

 

 Nos dias 13 e 14 de agosto a área de Executive Education da ESIC estará atendendo a 

Unimed Curitiba no Programa Agende-se (funcionários). 

O professor Iron Lemes ministrará o curso de Criatividade - sendo este o segundo de uma 

sequência de seis cursos, consolidando assim a atuação da ESIC em clientes corporativos. 

EXECUTIVE EDUCATION 
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A ESIC participa hoje na EXPO UNIMED da exposição OPEN S.A. 

Os assuntos a serem abordados na ocasião são: 

 

 Soluções Empresariais 

 Marketing e Publicidade 

 Tecnologia da informação 

 Recursos Humanos 

 Logística 

 Planejamento 

 Capacitação Profissional 

 Gestão da Saúde  

 Meio Ambiente 

 Responsabilidade Social 

 Consumo Moderno 
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STRATEGIC FORESIGHT 
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 Foi realizado no dia 7 de agosto, das 8h às 9h30min, um evento com empresários, numa parce-

ria entre Faculdade São Luiz, ESIC e Associação Comercial e Industrial de Brusque (ACIBR), Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL) e Associação das Micro e Pequenas Empresas (AMPE), sob orienta-

ção do Prof. Dr. Ruy Sant’Ana, atualmente CEO do Instituto Ermínia Sant’Ana, de Curitiba. 

 Conforme o Prof. Alexandre Weiler, Coordenador de Pós-graduação da ESIC, “Estrategic Fore-

sight é algo fundamental para gestores e empresários do mundo atual, pois a realidade do mercado 

demanda atenção constante às mudanças, capacidade de antever oportunidades e de direcionar a em-

presa para essas oportunidades. Foi uma oportunidade única promover e participar desse evento, onde 

o Prof. Ruy Sant’Ana explanou sobre essas novas tendências”. 

 O Sr. Edemar Fischer, empresário e Presidente da ACIBR é de opinião que “Conhecimentos co-

mo esses são muito importantes, especialmente  frente aos desafios diários que a gestão de uma empre-

sa apresenta”. 

 O tema tratado neste evento foi Strategic Foresight – Reflexões sobre o futuro ambiente e 

tendências. Cenários globais. 

Como a empresa lida com o futuro? A empresa utiliza ferramentas que auxiliam a antecipação do futu-

ro? Qual a relação entre antecipação do futuro e a inovação?  
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