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Vida na ESIC   

 

IMPORTÂNCIA E SIGNIFICADO DA CPA 

 

 No dia 23 de agosto, houve encontro de alguns professores 

e membros da Direção com o Prof. Luiz Carlos Pereira, da FAE. O assunto tra-

tado foi a CPA (Comissão Própria de Avaliação). A CPA nas instituições surgiu 

a partir da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. E  a Portaria n. 2.051/04-MEC, 

em seu Art. 7º. diz que “As Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), previstas 

no Art. 11 da Lei n. 10.861 (...), e constituídas no âmbito de cada instituição 

de educação superior, terão por atribuição a coordenação dos processos in-

ternos de avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das infor-

mações solicitadas pelo INEP”. 

Com o Prof. Luiz Carlos, dada sua experiência, foram trocadas 

informações e ideias sobre o processo de sensibilização e conscientização 

junto a professores, alunos e corpo técnico-administrativo referente à impor-

tância e o significado positivo da CPA na ESIC. Toda avaliação que é feita tem 

sentido em melhorar, corrigir atitudes e sugerir posturas que favoreçam o 

processo de construção do conhecimento em nível de Educação Superior. 

Agradecemos muito ao Prof. Luiz Carlos por sua presença e con-

tribuição. 

A nós cabe tomar consciência da importância e do significado da 

CPA e envidar todos os esforços para que o processo seja o mais real possível. 
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SEMANA DE PROVAS 

CONFECÇÃO DE CRACHÁS 

Estão sendo confeccio-

nados crachás de identificação para 

alunos e professores, em que consta 

também a placa do veículo para faci-

litar o controle e o cuidado por parte 

dos responsáveis pela segurança no 

pátio e dos carros de alunos e pro-

fessores. Na Secretaria, haverá um 

cadastro completo com os dados 

úteis.  

Igualmente, está sen-

do providenciado, para quem quiser, 

um cadastro da situação de saúde de 

cada aluno. Se, por acaso, houvesse 

necessidade de cuidado ou de socor-

ro médico, a Secretaria terá o cadas-

tro com os dados (convênio hospita-

lar, alergia de que alguém pode es-

tar acometido, tipo de remédio que 

toma regularmente, pessoa com 

quem entrar em contato,  número 

de telefone etc.). 

Se algum aluno ainda 

não preencheu a ficha para o cadas-

tro, e quiser preechê-la, pode dirigir-

se à Secretaria e providenciar o pre-

enchimento. 
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Houve sugestão por parte de professores e alu-

nos, acatada pela Coordenação, pelo Colegiado de 

Curso e Secretaria e aprovada pelo Conselho Superi-

or (CONSUP) de implantar e implementar novamen-

te a Semana de Provas. 

Para este bimestre, a semana de provas aconte-

cerá do dia 13 ao dia 19 de setembro. Cada prova 

acontecerá no horário em que normalmente é mi-

nistrada cada disciplina. 

Com a fixação de uma semana de provas, fica 

mais prático e fácil para os alunos organizarem sua 

vida pessoal e acadêmica. 
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DIA DO ADMINISTRADOR 

 

O dia 9 de setembro é o Dia do Administrador. Como este dia é domingo, 

a ESIC celebrará o dia em 11 de setembro, terça-feira, com missa seguida de 

palestra proferida pelo Administrador Gilberto Serpa Griebeler, Presidente do 

CRA/PR. 

É uma maneira de valorizar a profissão que, provavelmente, mais cresce 

no Brasil, nos últimos anos. 

Os Administradores são o segmento social que goza de muita confiança e 

confiabilidade na sociedade brasileira. Quando se pergunta quem teria condi-

ções de “colocar ordem no país”, em nossos dias, a resposta que mais é cita-

da indica o administrador. É fundamental que os administradores se auto 

estimem e coloquem suas capacidades a serviço do país e da sociedade. 

A ESIC quer homenagear e valorizar os futuros administradores, hoje seus 
alunos, e mostrar todo seu apreço e toda admiração aos professores e às 
professoras de seu curso.  
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Símbolo do curso de Administração 

Conheça o significado do símbolo a seguir: 



 

 

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO 

O símbolo escolhido para identificar a profissão do Administrador tem a 
seguinte explicação pelos seus autores: 

1. JUSTIFICATIVA: 

O quadrado é o ponto para atingir o símbolo, uma condensação 

expressiva e precisa correspondente ao (intensivo/qualitativo), por 

contraposição ao (extensivo/quantitativo). 

 

2. O QUADRADO COMO PONTO DE PARTIDA: 

Uma forma básica, pura, onde o processo de tensão de linhas é recíproco; 

Sendo assim, os limites verticais/horizontais entram em processo recípro-
co de tensão. 

 Uma justificativa para a profissão, que possui também certos limites em 
seus objetivos: 

 Organizar 

 dispor para funcionar reunir 

 arbitra 

 relatar 

 planejar 

 dirigir 

 encaminhar os diferentes aspectos de uma questão / para um objetivo 
comum. 

 O quadrado é regularidade, possui sentido estático quando apoiado em seu 
lado, é sentido dinâmico quando apoiado em seu vértice, (a proposição esco-
lhida). 

          As flechas indicam um caminho, uma meta. A parte de uma premissa, 
de um princípio de ação (o centro). Considerando o ser humano um elemen-
to pluralista, para atingir estes objetivos, através dos elementos propostos, 
as flechas centrais se dirigem para um objetivo comum, baseado na regulari-
dade; para atingir o mundo das idéias/para obter o supra sumo, chegando a 
uma meta comum, através de uma exposição prévia de fundamentos, partin-
do das razões de um parecer. (movimentação) interna das flechas. 
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PRIMEIRA FEIRA DE NEGÓCIOS 
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Aconteceu no Ginásio de Esportes da ESIC, no dia 23 de agosto, a Primeira Feira de Negócios 

promovida por alunos e com apoio de professores e organização de Selma Regina Brenny Pasini, do 

setor da Ouvidoria e de Oportunidades Profissionais. Ao todo, participaram oito grupos expondo e 

vendendo produtos. 

 

Segundo Selma, esta primeira experiência foi enriquecedora. “Apesar de um número ainda pe-

queno de expositores, o conteúdo e a seriedade que os alunos-empreendedores deram ao evento foi 

excelente”. 

 

Conforme o representante dos alunos e um dos principais incentivadores da feira, Luiz Felipe 

Pinheiro, foi importante a variedade de atividades. “Dentro da Instituição de Ensino, há a oportunida-

de de colocar em prática a teoria adquirida em sala, testando os projetos dos próprios alunos, além de 

complementar a formação, integrar a escola à comunidade, a socialização dos alunos e network”, dis-

se Pinheiro. 

 

O estudante enaltece a iniciativa da ESIC na promoção da feira e enfatiza que este foi apenas o 

embrião de uma ação que deverá tronar-se um grande evento institucional nos próximos anos. 

Foi uma ocasião para aparecerem talentos e capacidades que em sala de aula ficam escondidas. 

Gente muito jovem com grandes capacidades para vender, negociar, tentar convencer, atender muito 

bem as pessoas. 

 

Com os estudos juntam-se a capacidade prática dos negócios e o preparo teórico, que dá funda-

mento e razões para as ações. 

Nossos cumprimentos a todos que participaram e prestigiarem a iniciativa, altamente elogiável 

de realizar esta feira de negócios. 
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PROCESSO SELETIVO                                                           ESPORTES 

MAIS PALESTRA 

Está programada para o dia 6 de 

setembro, na Escola Estadual Olívio 

Belich, com a Professora Gleyds Silva 

Domingues uma palestra sobre “O 

papel do docente e a geração Y”. 

O Sr. Maurício Mallmann, do 

Departamento de Relações Instituci-

onais, informa que há um volume 

significativo, até impressionante, de 

escolas solicitando palestras, ofici-

nas, exposições etc., por parte da 

ESIC, no intuito de colaborar na for-

mação continuada e permanente de 

professores e no estímulo ao proces-

so educativo dos alunos.  

 

A realização dessas palestras e 

atividades paracurriculares são ma-

neiras de concretizar a dimensão 

social da instituição. A ESIC, por ser 

organização particular, tem como 

essencial e inerente à sua condição 

uma função social, que se realiza 

por intermédio de diversas ativida-

des fora da sala de aula. 
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A partir do dia 17 de setembro, quarta-feira, 

estará oficialmente aberto o processo seletivo para 

ingresso ao Ensino Superior na ESIC. Nesse dia, esta-

rá publicado no Diário Oficial o edital de abertura 

do processo seletivo, contendo todas as orientações 

e exigências  que se referem a procedimentos, do-

cumentos necessários, prazos para inscrição etc. 

 

O mesmo edital estará exposto, também, nos 

murais oficiais da ESIC, a partir do dia 17/setembro. 

É de fundamental importância que no ato da 

inscrição o candidato venha com toda a documenta-

ção necessária em mãos. Sem essa não é possível 

fazer a inscrição. 

 

Quanto mais cedo forem feitas as ins-

crições tanto mais fácil e prático é o processo de 

trabalho e organização da Secretaria. 

 

 

 

Aos sábados pela manhã a ESIC possibilita e 

incentiva a quem quiser jogar futebol no campo 

da própria ESIC. 

 

 No último sábado, dia 1º. de setembro, acon-

teceu um excelente jogo de futebol entre estu-

dantes voluntários tanto da Graduação como da 

Pós-graduação. Jogo alegre, muito amistoso e 

divertido, sem reclamação etc. Foi um verdadeiro 

momento esportivo. Todos saíram dali, animados 

e dispostos, apenas reclamando um pouco dizen-

do que devem jogar mais vezes, porque as pernas 

estavam reclamando a falta de prática. 

 

Fica o convite para mais alunos e professo-

res, aos sábados pela manhã se fazerem presen-

tes para o jogo, a partir das 9h. 
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