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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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ALUNOS CONSTROEM ARTIGO CIENTÍFICO 

 

  

 

 No último dia 11 de julho/2017, foi aprovado em banca 

examinadora de Trabalhos de Conclusão de Curso da ESIC, o primeiro 

artigo científico de alunos da ESIC Brasil. Os alunos do 8º período do 

Curso de Administração David Krupnicki Pinheiro, Eduardo Nunes e 

Silva, Juliana Mari Assis, Natally Caroline dos Anjos e Wesley do Prado 

Santos desenvolveram o tema “A PERCEPÇÃO DO PÚBLICO 

QUANTO AO MARKETING MULTINÍVEL.  

Segundo os autores “em uma época de recessão e com o número 

de desempregados aumentando, o Brasil aparenta estar vivendo uma 

epidemia de pirâmides financeiras. As empresas se defendem, dizendo 

que praticam marketing multinível. A questão que se coloca, e que foi o 

tema central deste estudo, é se existe a percepção por parte do público 

em geral da distinção entre estas duas modalidades de negócio – 

pirâmide financeira e marketing multinível”.  

O estudo procurou entender se existe, por parte do público em 

geral, conhecimento da diferença entre pirâmide financeira e 

marketing multinível e, também disseminar informações a respeito do 

modelo legitimo de negócio que é o Marketing Multinível e o modelo 

fraudulento que é a pirâmide financeira. 

 

 

 

 
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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Pela boa nota obtida pelo grupo e pela profundidade e excelência do texto, o artigo está em fase de 

submissão a periódico científico indexado pelo sistema Qualis. O sistema Qualis-Periódicos é um sistema 

utilizado pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação do 

Ministério da Educação (MEC), para classificar a produção científica de programas de “pós-graduação” no 

que se refere a artigos publicados em periódicos científicos. 

Parabéns à equipe e ao orientador, Prof. Dr. Roberto Remonato, e que este texto sirva de incentivo 

e estímulo a mais alunos na produção de textos semelhantes. 

 

  CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Dia 24/ago.: Colação de Grau em Gabinete 

Dia 1º/set.: Entrega de Minuta de Prova A1 

Dias 07 a 09/set.: Recesso de Independência 

Dias 18 a 22/set.: Período de Avaliação A1 

Dia 28/set.: Publicação das Notas A1   

 

ENSINO MÉDIO COLÉGIO ESIC 

 

1. Trabalho de Filosofia (Professor Paulo Sérgio) 
 

Mito da Caverna 
  

Trabalho sobre atualidade do mito da caverna, com o terceiro ano. Este tema está sendo 
constantemente incluído em vestibulares e processos seletivos e permite uma boa discussão e reflexões 
para o aprendizado no campo da Filosofia.  

 
A chamada “Alegoria da caverna”, texto também conhecido como “parábola da caverna”, “mito da 

caverna” ou “prisioneiros da caverna” é uma alegoria de intenção filosófico-pedagógica, escrita pelo filósofo 
grego Platão. O texto encontra-se na obra A República, escrita por volta de 380 a.C. 

 
Platão nasceu em Atenas, provavelmente, em 427 a.C. e morreu em 347 a.C. 
 
Alguns alunos fizeram maquete e outros vídeos – Segue link do vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=akD58IEPxCA 
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2. Trabalho de Física (Professor José Lucas) 
 

Forno solar e a visualização dos conceitos físicos na prática 

  

Com base nos conteúdos aprendidos durante o primeiro e segundo bimestre, os alunos do Colégio 

ESIC tiveram a oportunidade de confeccionar um forno solar para visualizar os conceitos físicos na prática. 

Durante as semanas, nas aulas, os discentes desfrutam  momentos de aprender diversas teorias físicas e, 

em determinadas situações, surge a oportunidade de colocar a “mão na massa” e fazer a análise com 

experimentos. O forno solar envolve os conceitos de transferência de calor e calor sensível. Com materiais 

reciclados e um pouco de criatividade, podemos criar fornos com bons rendimentos. 

 O objetivo dessa experiência é trazer um momento de conhecimento aliado à participação efetiva 

dos alunos, como protagonistas das aulas. São momentos de descontração, que podem trazer bons frutos 

ao futuro desses jovens. 

Atividade aplicada nas turmas 201 e 202.  
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3. Trabalho de ARTE (Professora Flávia Nascimento) 
 

Outro olhar 

Os alunos da 2ª série do Ensino Médio, na disciplina de Arte, estão aprendendo de como aconteceu 

a Missão Artística Francesa no Brasil, que tinha como um dos objetivos fundar uma Academia de Belas-

artes. Além disso, os alunos também conheceram a Macrofotografia, que é uma fotografia de pequenos 

objetos ou detalhes que, normalmente, passam despercebidos em nosso dia a dia. Após as aulas teóricas, 
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os alunos colocaram em prática os conceitos abordados em sala de aula. A proposta da atividade era que os 

alunos olhassem o Colégio e o seu entorno com outro olhar, com olhar de um estrangeiro, e que utilizassem 

a macrofotografia em seus registros. Confira abaixo uma amostra das lindas fotografias criadas pelos 

alunos. 
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Produção: alunos da 2ª série. 

 
 

     NOVAMENTE SEGUNDO SEMESTRE  

 O ano 2017 está célere. Aliás, hoje tudo parece estar rápido ou mais rápido. Os intervalos de tempo, que 

medimos, parecem mais curtos. Nossos intervalos de tempo parecem não ser medidos em anos, meses. As 

medidas adotadas são os dias, as horas, os pequenos intervalos. E, como são curtos, parecem mais curtos 

ainda. Tudo passa depressa. E não nos damos conta. 

 Embora possamos ser alertados quanto ao risco de “aproveitarmos o agora”, colocando-nos de 

acordo com o atual Dala Lama, quando diz que “Apenas dois dias não existem: ontem e amanhã”, ou, ainda, 

se adotarmos o dizer de Horácio (*65 a.C. - +8 a.C.) em um de seus poemas: “Carpe diem quam minimum 

credula postero” (Aproveite o dia de hoje e nada espere do dia seguinte). Há quem nos chame de 

“imediatistas”, se pensarmos e agirmos assim. 

 De outro lado, se não “soubermos ir adiante”, se “não acharmos o fim”, corremos risco de sermos 

atropelados e nosso fim chegará antes de chegarmos até ele... Nossos tempos são tempos de velocidade, 

de movimento, de pressa. Nossa sabedoria de vida consistirá em sabermos escolher nossa velocidade, 

encontrar o justo e exato tempo para nós. Nosso tempo e ritmo de viver, e bem viver. 

 O segundo semestre do ano 2017 está em pleno movimento: convém não perder o ritmo. Logo, 

estará no fim. E com ele, este ano. 
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  DOAÇÃO 

 

A Biblioteca da ESIC recebeu seis exemplares de textos da Biblioteca Científica e da Biblioteca da 

Natureza da Life, doados pelo Sr. JOSÉ SHEIDSOM FILHO (novo Gerente da Cantina da ESIC). 

 De outro lado, o Prof. GUSTAVO PIPOLO fez doação de um exemplar do texto Porto Alegre na 

vitrine: memória do comércio varejista da capital gaúcha. 

 Agradecemos ao Sr. José e ao Prof. Gustavo por suas doações. Os textos já estão disponibilizados 

para uso de todos os frequentadores da Biblioteca. 

 

ESCOLA COM NOME DE EX-DIRETOR DA ESIC 

 

EDUCAÇÃO 

Centro de Educação Profissionalizante é inaugurado em São Bento do Sul 

 

Matheus Müller - matheus@gazetasbs.com.br 

mailto:matheus@gazetasbs.com.br
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Depois de mais de cinco anos de espera, foi inaugurado o Centro de Educação Profissionalizante 
(CEDUP) Padre Afonso Robl, em São Bento do Sul/SC. O ato, na noite de segunda-feira, dia 31 de julho, no hall 
da instituição, contou com a presença de diversas autoridades, com destaque para o governador Raimundo 
Colombo. 

Em um primeiro momento, o CEDUP vai oferecer gratuitamente o curso de Técnico em Qualidade, 

cuja primeira turma já está formada, com 35 alunos. Para os próximos anos, estão sendo estudadas novas 

ofertas de cursos, mas não existem definições no momento. 

Nos primeiros três anos, “http://www.gazetasbs.com.br/site/noticias/udesc-de-sao-bento-realiza-

transferencia-de-unidades-a-partir-de-agosto-4021”, que disporá do uso exclusivo de 10 salas. Com a 

parceria, a UDESC vai auxiliar nos custos de manutenção do prédio, como vigilância e limpeza, e também 

vai mobiliar o espaço.  

  
 P. Affonso Robl (São Bento do Sul/SC *12/out./1929; Curitiba/PR +15/05/2011) [o “Affonsinho” ou 

“Onkel Fonsi”] era pessoa muito conhecida e benquista na região de São Bento do Sul (sua terra natal).  Ali 

trabalhou como Secretário de Administração do então prefeito Otair Becker (*30/11/1934 - +13/09/2013), de 

1966 até 1970. Diariamente, por estrada de chão, percorrendo 36 quilômetros, vinha de lambreta do Seminário 

de Corupá, onde morava, até a prefeitura, em São Bento do Sul. 

 Em Rio Negrinho/SC, foi o primeiro Diretor do Colégio Estadual Manoel da Nóbrega, quando de sua 

instalação naquela cidade. Os seminaristas da Congregação dos Padres Dehonianos, em nível de Ensino Médio, 

em 1970 e 1971, estudaram neste Colégio. 

 P. Affonso foi o primeiro brasileiro a ser Diretor Acadêmico da ESIC, em Curitiba, de 2000 a 2007.  

 

Foto Frontal 
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Discurso do Engº Ingo Paulo Robl – sobrinho do P. Affonso 
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Placa de Inauguração – na foto, a única irmã viva do P. Affonso (Francisca Robl), Governador Raimundo 

Colombo, Provincial dos Padres do SCJ (P. Gilberto Bonato – ao fundo, à esquerda) entre outras autoridades. 

 

Padres da Congregação SCJ (P. Odilo Leviski e P. Mário Tito Angioletti – ambos à esquerda) e alguns membros 

da família Robl de São Bento do Sul, Curitiba e Jaraguá do Sul. 


