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Uma Instituição de Ensino Superior (IES) como a ESIC tem, a seu interno, uma vida muito intensa e bastante 
repleta de dados e fatos. Periodicamente, circula o boletim informativo “VIDA NA ESIC’’, que é enviado a 
alunos, professores, colaboradores, egressos, amigos, outras instituições etc.
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MÓDULO INTERNACIONAL ESIC 

 

 

  

ESIC – Somos obrigados, todos os dias, a desaprender e 
aprender para o dia seguinte. 

 
Parece simples, mas é um exercício complexo, nem por isso 

impossível. Desaprender mexe com minhas convicções, certezas, 

conforto e estrutura emocional. Por que mudar se eu aprendi a pensar, 

fazer e ser assim?  

Acredito que essa é uma das finalidades de uma Instituição de 

Ensino: provocar, estimular a curiosidade, a pesquisa, ampliar o 

horizonte e as possibilidades. Em minha opinião, a pauta diária de 

quem quer estar no mercado de trabalho deve ser: aprender, 

trabalhar, lançar e medir. 

Aprender novos modelos de negócios, técnicas, métodos, 

processos. Trabalhar em equipe, e saber que as pessoas são 

imprescindíveis para não deixar de sermos humanos. Lançar produtos 

com criatividade, sustentabilidade para satisfazer às necessidades das 

pessoas, e tudo o que vivem e respiram. Medir os resultados para saber 

se o que está sendo executado é viável ao modelo de negócio e às 

pessoas envolvidas no processo. 

Numa breve síntese, é isso que aconteceu ao longo de dez dias 

durante o Módulo Internacional Europa 2017. Estávamos num grupo 

de vinte e seis acadêmicos ESIC. Partimos de Curitiba a São Paulo, 

onde o grupo, aos poucos, foi crescendo. Seguimos rumo a 

Paris/França, onde ficamos durante três dias. Foi uma bela experiência 

internacional, onde pessoas de todos os continentes, raças e credos se 

encontram para admirar a beleza e a riqueza cultural. 

  

 
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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De Paris seguimos para Madri, na Espanha. De segunda a sexta-feira participamos de aulas na matriz 

ESIC, em Pozzuelo. Foi uma semana intensa com grandes professores. Além das aulas presenciais, 

visitamos as empresas Telefônica, e centro de distribuição do El Corte Inglês. Uma tarde foi dedicada para 

visita cultural em Toledo. Na quarta-feira, dia 26/abril, aconteceu o grande evento HOY ES MARKETING. 

Foi uma experiência extraordinária. No sábado, dia 29/abril, seguimos viagem de retorno, passando o 

domingo em Amsterdam/Holanda. Na segunda-feira, dia 1º/maio, seguimos para o Rio de Janeiro. Alguns 

do grupo seguiram viagem para Grécia, outros continuaram em Madri e em outras cidades da Europa. 

Convido os demais alunos, professores, parceiros ESIC para participar deste STUDY TUR EUROPA 

em 2018, ou quando tiver oportunidade. Comece a se planejar e organizar desde já. 

Aos que participaram deixo meu abraço! Foi um prazer compartilhar esses dias e conhecer um pouco 

de cada um. Aprendi muito com cada participante. 

P. Ari Erthal – Diretor Geral ESIC/Curitiba. 

 

 

  ENSINO SUPERIOR NO BRASIL EM ALGUNS NÚMEROS 

 

Vez por outra, ouve-se a pergunta: “Como está o Ensino Superior no Brasil?”. Estatisticamente ou 

quantitativamente, dispõe-se de dados para pequenas reflexões. Qualitativamente, dever-se-ia fazer 

análises amplas e regionais e/ou por cursos, dadas as suas características particulares. Alguns dados 

disponíveis ajudam nossa reflexão. Apresentamos os números sem fazer comentários ou análises. O 

objetivo é estimular  discussão e análise, mesmo que pequena e superficial, sobre a  conjuntura atual. 

Estamos todos envolvidos. Vamos por pontos: 

a) O número de alunos, em nível de Ensino Superior, nos últimos anos, caiu entre 6 a 7%. Em 2016 e 

2017, o número de ingressantes diminuiu. Apenas na rede particular cresceu um pouco. O total de 

matrículas cresceu apenas 2,5% (dois vírgula cinco por cento). 



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 62ª EDIÇÃO  10/05/2017 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

b) Metade dos ingressantes de 2010 desistiu dos cursos. Nos países da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a estatística de ingressantes e concluintes é muito parecida. No 

Brasil, aproximadamente, apenas metade dos calouros conclui o curso. 

c) Em 2015, 58% (cinquenta e oito por cento) das vagas oferecidas pelas instituições de Ensino Superior 

não foram preenchidas. Em 2015, foram criadas 6.142.149 vagas. Em 2014, foram 1.913.013 alunos que 

concluíram Ensino Médio. 

d) Em 2015, cerca de 62% (sessenta e dois por cento) de alunos da modalidade presencial estudavam 

à noite. Na rede particular, são 72% (setenta e dois por cento). 

e) A maioria dos estudantes de Ensino Superior compõe-se de mulheres. Dos ingressantes, 54% 

(cinquenta e quatro por cento) são mulheres. Dos concluintes,  60% (sessenta por cento) são mulheres. 

f) De 2009 a 2015, os cursos com maior número de matrículas são: Direito, Administração, Pedagogia, 

Ciências Contábeis. 

g) Instituições de Ensino Superior no Brasil: 87,5% (oitenta vírgula cinco por cento) são particulares. As 

públicas (federais, estaduais e municipais) correspondem a 12,5% (doze vírgula cinco por cento).    

A partir desses dados numéricos, é possível intuir algumas conclusões e buscar análises qualitativas 

com relação ao Ensino Superior no Brasil. Alguns números podem ser motivos de preocupação ou 

questionamento. 

 

Nestor Eckert 

 

EXPERIÊNCIA NA ESPANHA – Módulo Internacional 

 

  Um grupo de 26 pessoas ligadas à ESIC Curitiba/PR, participou do Módulo Internacional Europa 2017, 

promovido anualmente pela ESIC/Espanha. Partiram de Curitiba no dia 20 de abril, passando por Paris, 

acontecendo a Etapa Paris do evento, sendo uma experiência cultural, Networking Business,  gestão e 

marketing. 

Dia 21, 22 e 23 de abril: O grupo permaneceu em Paris para visitas e intercâmbios. No dia 23, à noite, 

chegou à Espanha para participar do Módulo Internacional HOY ES MARKETING.  

Dia 24 de abril: Visita ao campus da ESIC/Espanha. Início do Módulo Internacional. Resumo do dia: 

“Estudar e evoluir sempre, este é o segredo para o sucesso na vida pessoal e profissional”.  

Dia 25 de abril: Etapa Madrid dia 1 – Visita empresarial ao Centro de Distribuição El Corte Inglés, 

com 3.200 funcionários e 300.000 produtos tratados. 

Dia 25 de abril: À tarde, em HOY ES MARKETING, o dia foi dedicado a conversar sobre Digital 

Business com Volvo Car, Hawkers Co Cabity, Conento Consultoria Analítica de Marketing Grey Spain e 

Lendix España.  

Dia 26 de abril: Etapa Madrid dia 2 – Networking, Business, Gestão, Liderança Vivencial Integral, 

Tecnologia e Business Tech (Cases: Nike, Disney, Eletronic Art, Google...). 
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Dia 26 de abril: Dia central de HOY ES MARKETING. La empresa em la encrucijada: marcas, 

consumidores, equipos, rse, algoritmos – Propuestas exluyentes o valores complementários? 

Dia 26 de abril: Etapa Madrid dia 3 – HOY ES MARKETING. Um dos maiores eventos de Business e 

Marketing da União Europeia. Mais de 3.000 empresários e profissionais ouvindo e participando com 30 

CEOs (Chef Executive Officer – Diretor Executivo), que apresentaram as últimas tendências. 

Dia 27 de abril: Etapa Madrid dia 4 – Master Class com Juan Luis González – Experiência de 

integração entre os canais digitais e a estratégia comercial.  

Dia 27 de abril: Visita turística-cultural guiada a Toledo, cidade milenar onde a Idade Antiga e a 

Medieval se encontram e que traz uma nova perspectiva à vida pessoal e profissional corporativa. 

Dia 28 de abril: Etapa Madrid dia 5 – Visita à Cidade Corporativa da Telefônica: 14.000 funcionários 

trabalhando na operação mundial da empresa em um ambiente ímpar. Case de estratégia, modelo de 

negócio, inovação e posicionamento de mercado.  

À tarde, Prof. Jean Marc Colanesi apresentou posicionamento de marcas, luxo e crescimento global. 

Avaliação do evento por parte dos participantes do grupo. 

Dia 29 de abril: Dia livre para visitas, compras etc. 

Dia 29 de abril: Viagem a Amsterdam/Holanda. Etapa Amsterdam: um dos centros mundiais de 

negócios.  

Dia 30 de abril: Visita à Fábrica da Heineken – Gestão de Portfólio de Produtos, Marcas, Marketing 

Experience, Estratégia, Produção etc.  

Visita ao Parque das Tulipas e Moinhos de Vento. Foi visita como chave de ouro. 

Dia 1º de maio: À noite, chegada a Curitiba. 

Todos com ânimo para repetir a experiência. 
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     DOAÇÃO DE LIVROS   

Durante o primeiro bimestre/2017, foram doados diversos livros à Biblioteca. Estes livros servem aos 

alunos do Ensino Médio e aos estudantes de Graduação, Pós-graduação e frequentadores da Biblioteca e 

membros da comunidade externa. Registramos o agradecimento da ESIC às doadoras e aos doadores, 

garantindo-lhes que os textos doados já estão à disposição da comunidade leitora esiquiana.  

Doaram textos: 

LUCIANO STREMEL BARROS. Ele é um dos organizadores do texto: (Re)Definição de fronteiras.  O 

doador de três exemplares do texto é membro do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de 

Fronteiras – IDESF, que é parceiro da ESIC, em Foz do Iguaçu/PR. 

FLÁVIA DE SOUZA UMBELINO do 8º semestre de Administração fez doação de dez títulos, todos 

referentes a assuntos dos cursos ministrados na ESIC. 

SALOMÃO REIS COUTINHO. Doou sete livros com conteúdos diversos. 

CRISTIANE DE LIMA CUBAS. Atualmente, mora em São Paulo, mas com suas raízes na comunidade do 

Hauer. Fez doação de mais de 50 exemplares de textos na área do Direito. 

CASSIO COLOMBO FILHO.  Autor do texto: Quem pagará esta conta? tratando de “Compliance”, que 

trata do conjunto de disciplinas, normas, diretrizes, orientações da empresa que devem ser seguidas e 

cumpridas. O autor esteve na ESIC no dia 17 de abril/2017 e fez doação de três exemplares do texto acima 

referido.   

Doar livro a uma escola é uma forma eficaz de investir na construção de conhecimento. 
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TEXTO ESPIRITUOSO QUE FAZ REFLETIR 

A Organização das Nações Unidas (ONU) teria promovido uma pesquisa com a seguinte questão:  

“Por favor, diga, honestamente, qual é a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do 

mudo”. 

O resultado da pesquisa teria sido fracasso total em função de diversas razões. As respostas, que 

vieram de diversas partes do mundo, diziam o seguinte: 

 Os países europeus: não entenderam o que era “escassez”. 

 Os povos africanos: não souberam o que seria “alimentos”. 

 Os cubanos: estranharam e pediram explicação sobre o que era “opinião”. 

 Os argentinos: declararam não saber o significado de “por favor”. 

 Os norte-americanos: não podiam imaginar o que se poderia entender por “o resto do mundo”. 

 O congresso brasileiro: ainda continua debatendo sobre o que, afinal, poderia significar 

“honestamente”. 

Como diriam os italianos: “Si è non vero, è bene trovato” [Se não é verdadeiro, é bem bolado]. No 

caso, de maneira jocosa, ilustram-se aspectos típicos de realidades culturais diferentes. 

 

 NÃO BASTA A FORÇA... 

“Dá-me uma alavanca suficientemente longa e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo” 

(ARQUIMEDES DE SIRACUSA, séc. III a.C.). 

Há situações que, às vezes, somente com muito jeito são contornadas. Mas, são contornadas!   

 

 QUESTÕES ECONÔMICAS AINDA NÃO RESOLVIDAS 

 

 As questões econômicas do mundo atual são de uma profundidade e de uma gravidade não 

registradas pela História em épocas passadas. Pela primeira vez, na História, há algumas sociedades 

opulentas, maciçamente ricas, mas desencantadas com a qualidade da vida que modelaram. Mas, há 

também, em elevado número, sociedades atrasadas, que se encontram diante do torturante problema de 

não saber como aumentar seus recursos escassos para reduzir a miséria generalizada, numa luta sem 

tréguas pela sobrevivência. De um lado e de outro – nas sociedades opulentas e nas emergentes – os 

problemas existentes são de imensa gravidade. Diante deles, a Ciência Econômica não reúne condições 

para, sozinha, encontrar todas as soluções. Todavia, e com muitas esperanças, ela poderá fornecer um pano 

de fundo indispensável para a sua discussão inteligente e proveitosa (GIIL, Richard T. Economics and the 

Public Interest. 1968, apud ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 16. ed. ampliada e 

atualizada, São Paulo: Atlas, 1994, p. 25). 
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O texto de GILL foi escrito em 1968. Portanto, há aproximadamente, 45 anos. Está indo para seu 

cinquentenário. As questões econômicas – e não somente econômicas – colocadas pelo autor, parece 

continuarem as mesmas, ou piores, na atualidade. Ao mesmo tempo em que surgem mudanças 

promissoras, pode-se traçar um quadro de perplexidade e incerteza. “As alegrias e as esperanças, as 

tristezas e as angústias dos homens de hoje (...). Em nossos dias, a humanidade cheia de admiração ante as 

próprias descobertas e poder, debate, porém, muitas vezes, com angústia, as questões relativas à evolução 

atual do mundo, ao lugar e missão do homem no universo, ao significado do seu esforço, individual e 

coletivo, enfim, ao último destino das criaturas e do homem (...)” (GAUDIUM ET SPES, 1 e 3).  

Os bens produzidos e os serviços prestados parece terem sentido se destinados a manter vida digna 

na terra. A Economia não é atividade ou ciência amoral ou aética. 

 

  VIDA NO ENSINO MÉDIO – COLÉGIO ESIC 

 

Primeiro Bimestre/2017: uma etapa inicial e de significativa importância para o Colégio ESIC. Foi 

dado o “pontapé” e agora, avançando o ano letivo, professores e alunos vão permeando cada vez mais o 

conhecimento. 

A chegada dos novos alunos, que não são poucos, trouxe uma força de grandeza fundamental para 

inspirar, ainda mais, gestores, auxiliares da educação, professores e alunos. Enfim, todos irmanados no 

conceito de que a jovem escola “nasceu forte”. 

A retomada dos pioneiros alunos foi interessante, pois se depararam com os novos colegas, a quem 

deveriam passar quem são os alunos do Colégio ESIC. Afinal, eles são os primeiros e deram início a uma bela 

história de educação. 

  O que se viu neste bimestre inicial? Um grupo em simbiose, pois quem já se sentia veterano, em 

verdade, continua com a fama de pioneiro, da primeira turma. Os alunos do terceiro ano estão rumo a 

aspirações maiores. Seu objetivo final está mais próximo. Eles encerrarão o ciclo de ensino básico e 

enfrentarão os novos desafios. Os do segundo ano, saindo para um amadurecimento, deixando para trás as 

primeiras experiências no Ensino Médio. 

E os novatos, primeiro ano, número grande, se comparado com os pioneiros, pois vieram com a 

grandeza quase que triplicada. Estão demonstrando a garra de quem já tinha percebido nos primeiros dias 

que não seria fácil. 

Assim o Colégio ESIC está seguindo seu curso, com o firme propósito de bem exigir para bem formar. 

O aluno precisa estar atento, vigilante ao estudo, pois do contrário perde o passo. 

Que belas experiências estamos observando! Dificuldades sim, mas à busca da superação. Vieram a 

Física, a Química, as Linguagens, enfim, tantas outras parceiras para um aprender que leva ao saber. Os 

trabalhos estão expostos, que belas artes!  
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Vemos um grupo coeso, que inicia o dia com a nobre saudação “Bom dia, Colégio ESIC!”. 

As imagens diárias no rosto de seus alunos e professores traduzem a alegria em aprender. O 

conhecimento é o grande ator, e suas partes envolvidas, nele reviram aqui e ali e no final a arte se constrói. 

Quão belo está sendo ver colega ensinando colega! Salas de estudos cheias. Quadras movimentadas 

por pés e mãos, que moldam o esporte, agora com novas expectativas: Futsal, Basquete e Voleibol. O Curso 

de Inglês, mais uma opção que está chegando. 

O primeiro bimestre culminou com a Reunião de Pais e Mestres. Que bom ver pais interessados, 

atentos e diálogos proveitosos no ajuste de ideias e correção de rumos. Pais que apresentaram sugestões e 

se apresentaram voluntários para integrar projetos da escola. 

Que fantástico e animador ver a fortaleza crescer. Entenda-se, a fortaleza da vontade em fazer o 

que tem de ser feito, acreditando todos que família e escola andam juntas, e isto proporciona comunidade 

em gestação. O que pode se esperar se não a felicidade! 

Os integrantes do Colégio ESIC reconhecem o esforço de professores e alunos neste primeiro 

bimestre, e concita-os a prosseguirem com a mesma determinação para o próximo período, construindo 

cada vez melhores caminhos para a sabedoria. Que Deus os abençoe. 

Vejam algumas imagens que, por si, traduzem a vida no Colégio ESIC. E apenas o começo! 

 
   Educação Física - Vôleibol 
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Educação Física – Futebol 

 

 
Arte com grafite 
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Arte com grafite 

 
Aula de Sociologia 
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Laboratório de Informática  

 
Trabalho de Biologia 

André Mauro Ávila 


