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  NESTA EDIÇÃO 

 

   No próximo semestre (1º. 

Semestre/2013), a ESIC inicia novos 

cursos e turmas novas começam 

seu curso de graduação em 

Administração. Os novos cursos 

são Cursos Superiores de 

Tecnologia: 

 

 Curso Superior de Tecnologia em 

Recursos Humanos 

http://www.esic.br/tec/rh  

 Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Financeira  

http://www.esic.br/tec/gf    

 Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Comercial  

http://www.esic.br/tec/gc  

 

 

Para ingressar nesses cursos, é 
preciso submeter-se a um Exame 
de Seleção (Vestibular). A 
inscrição é feita via on-line 
(www.esic.br) e o candidato paga 
uma taxa de R$ 50,00. Estão 
isentos desta taxa os funcionários 
e seus dependentes das empresas 
conveniadas com a ESIC. A 
inscrição começou no dia 1º. de 
outubro. 

 

 
1. EXAME DE SELEÇÃO ESTÁ ACONTECENDO 

2. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

3. OSTENSÓRIO NA ESIC 

4. PALESTRAS PROGRAMADAS NA ESIC 

5. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ESIC 

6. RISCOS TRABALHISTAS: COMO EVITÁ-LOS? 

7. REUNIÃO COM REPRESENTANTES ESTUDANTIS 

8. ENADE 

9. REUNIÕES COM PROFESSORES 

10. VISITAS A COLÉGIOS COM PALESTRAS 

 

EXAME DE SELEÇÃO ESTÁ 
ACONTECENDO 
 

http://www.esic.br/tec/rh
http://www.esic.br/tec/gf
http://www.esic.br/tec/gc
http://www.esic.br/
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 Todas as pessoas envolvidas 

com atividades na ESIC 

(membros do corpo 

discente, do corpo docente, 

pessoal técnico-

administrativo) participam 

do processo de avaliação da 

Instituição.  

A Avaliação Institucional é 

um mecanismo livre, aberto, 

democrático que o MEC 

encontrou para viabilizar a 

manifestação de todos os 

envolvidos no processo 

educacional visando a uma 

melhoria em todos os 

sentidos da Instituição 

Educacional.  

 

É fundamental a 

participação ativa e 

consciente de os envolvidos 

para o alcance dos reais 

objetivos da avaliação. 

O processo de Avaliação 

Institucional inicia no dia 22 

de outubro e encerra no dia 

1º. de novembro. 

 

A ESIC é uma instituição 

mantida pela Congregação 

dos Padres do Sagrado 

Coração de Jesus 

(Dehonianos). Por iniciativa 

dos Dehonianos está 

acontecendo uma 

“peregrinação” do 

ostensório contendo a 

Hóstia Consagrada e 

oportunizando momentos 

de oração, adoração, 

agradecimento etc. em 

todas as casas da 

Congregação. Por isso, no 

dia 3 de outubro houve a 

presença desse Ostensório 

na Capela da ESIC, das 18 às 

23h.  

Registrou-se presença 

grande de alunos da 

Graduação e da Pós-

graduação, de Professores, 

de pessoas da comunidade, 

ressaltando a presença dos 

Amigos Dehonianos. 

Inclusive, há quem sugira 

que momento de 

espiritualidade na ESIC seria 

bom haver periodicamente, 

privilegiado momentos de 

silêncio, de oração, de 

serenidade para enfrentar as 

agitações do mundo do 

trabalho às quais todos 

somos sujeitos. 

 

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
 

OSTENSÓRIO NA ESIC 
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 PALESTRAS ESIC – 0800 41 3742 

 
 

 
 

 

 

  

PALESTRAS PROGRAMADAS NA ESIC 

Como atividades complementares na formação pedagógica e profissional dos 

alunos da Graduação e da Pós-graduação e, igualmente, aberta a pessoas da 

comunidade, a ESIC promove, periodicamente, palestras com pessoas de 

diversas áreas e que abordam assuntos de interesse da comunidade 

acadêmica. 

Assim, estão programadas as seguintes palestras para os próximos dias: 

 

 Dia 18 de outubro: CASE VOLVO: Experiências práticas em Gestão de 

Pessoas. 

Palestrante: Rubens Cieslak (Área de  Recursos Humanos da Volvo). 

Conforme as revistas Exame e Você S/A, a Volvo ocupa a 4ª. posição do 

ranking 2012 das 150 melhores empresas para se trabalhar. Esta posição 

é conquistada, em grande, graças ao trabalho do Programa Volvo de 

Desenvolvimento de Liderança (PDVL), treinamento técnico, 

treinamento de segurança, educação corporativa (palestras e seminários 

internos), bolsa do Programa de Educação e o Programa de Idiomas 

Volvo.  

 

Local das palestras: Auditório da ESIC, Rua Pe. Dehon, 814,  às 19h30min 

 

 

 Dia 19 de outubro: MARKETING 3.0 – as mudanças nos conceitos e 

aplicações do marketing tradicional para Marketing 3.0 e 

desenvolvimento da campanhas em multiníveis (storytelling). 

 

Palestrante: Prof. Renato Buiatti.  

Graduado em Relações Públicas (PUC/PR). É professor, com experiência na 

área de Comunicação, atuando especialmente nos temas: publicidade e 

propaganda, planejamento estratégico, marketing digital, internet e plano 

de comunicação. 

 

INSCRIÇÃO PARA AS PALESTRAS: www.esic.br/palestras    

 

 

http://www.esic.br/palestras
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 Além da Graduação, a ESIC tem 

atividade muito forte na Pós-

graduação. Sabemos que o mundo 

do trabalho, de modo especial, 

hoje, exige pessoas habilitadas e 

qualificadas. Os cursos de 

graduação dão uma boa iniciação, 

mas todos os graduados sentem a 

necessidade de algum 

aprofundamento específico. Por 

isso, os diversos e variados cursos 

na linha da Pós-graduação. 

A ESIC no momento encontra-se 

na seguinte situação: 

 

 Em Curitiba acontecem: 

 Master em Marketing e Gestão de 

Negócios (3 turmas: 2011/2, 2012 e 

2012/2) 

 MBA Executivo de Gestão 

Empresarial  (3 turmas: 2011, 

2011/2 e 2012) 

 MBA Executivo em Gestão de 

Projetos (2 turmas: 2011 e 2012) 

 

 Em Brusque acontecem: 

 MBA Executivo em Gestão 

Empresarial (Turma 2011) 

 Master em Marketing e Gestão de 

Negócios (Turma 2011) 

 

  Em Curitiba iniciarão, com aula 

inaugural: 

 Em 8 e 9/11: Master em Publicidade 

Digital 

 Em 8 e 9/11: Master em Gestão de 

Instituições Educacionais 

 

 

 

 

 

 Em Caçador/SC, em parceria com a 

UNIARP, acontece desde o dia 15 

de junho e se estende até dia 8 de 

dezembro um Programa 

Internacional de Desenvolvimento 

de Diretores, constando de 232 

horas/aula e com a participação de 

15 alunos, que na segunda 

quinzena de outubro, irão para a 

Europa. 

Além desses cursos, há diversas 
atividades em forma de Executive 
Education, atendendo às 
necessidades das empresas. A ESIC 
faz todo o levantamento da 
situação da empresa, apresenta 
uma sugestão de projeto de 
atividade e, em parceria com a 
empresa, elabora um plano de 
ação educacional que venha ao 
encontro das necessidades da 
organização, nas mais diversas 
formas e modalidades de trabalho 
educativo e formativo. 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

 
 

  

 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ESIC  
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  No dia 17 de outubro, das 

19 às 20h, tendo como local 

o Centro Empresarial 

Emiliano Perneta, à Rua 

Emiliano Perneta, no. 680 

(sobreloja), no Centro de 

Curitiba, com apoio de 

MARKSIST S.E. acontecerá 

uma palestra gratuita, 

proferida pela Professora 

SIMONE  OLIVEIRA 

ALMEIDA (Consultoria 

Jurídica) com o tema: COMO 

EVITAR E MINIMIZAR 

RISCOS TRABALHISTAS? 

Favor confirmar presença 

até o dia 16 de outubro. 

A Professora SIMONE 

leciona Direito Tributário, 

no quinto período, no Curso 

de Administração da ESIC. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

    

No dia 10 de outubro, às 18h, 

haverá uma reunião do 

Coordenador, Prof. Jacir 

Adolfo Erthal, com os 

representantes dos 

estudantes. 

Será um momento de 

apresentar sugestões, 

reivindicações, fazer 

avaliações e apreciações por 

parte dos estudantes por 

meio de seus 

representantes. 

Aproveitamos a 

oportunidade para incentivar 

os estudantes a se 

organizarem dentro da 

Instituição em busca do 

atendimento de seus 

interesses e para terem um 

canal oficial e reconhecido 

de diálogo e partilha de 

opiniões e pareceres. 

 

 

 

  

A sigla, já conhecida, 

significa Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes. 

É um exame obrigatório por 

parte do Ministério da 

Educação (MEC) e avalia o 

rendimento dos alunos dos 

cursos de graduação, 

ingressantes e concluintes, 

em relação aos conteúdos 

programáticos dos cursos 

em que estão matriculados. 

O exame é obrigatório para 

os alunos selecionados e 

condição indispensável para 

a emissão do histórico 

escolar. 

A primeira aplicação ocorreu 

em 2004 e a periodicidade 

máxima com que cada área 

do conhecimento é avaliada 

e trienal. 

No caso da ESIC, estão 

selecionados os alunos do 7º. 

e 8º. Período e no dia 22 de 

outubro respondem ao 

questionário do perfil 

socioeconômico.

 

  

RISCOSTRABALHISTAS 

COMO EVITÁ-LOS? 

REUNIÃO COM 
REPRESENTANTES 
ESTUDANTIS 

ENADE 
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Segundo parecer do Coordenador e de Professores, foram muito valiosas e proveitosas as reuniões havidas entre 

Coordenação e Corpo Docente nos finais de tarde (das 18 às 19h) sobre o andamento do 1º. bimestre letivo, após 

as provas bimestrais. 

Foi oportunidade para uma avaliação e, ao mesmo tempo, para sugestões sobre procedimentos para o 2º. 

bimestre, que já iniciou. 

 

 

 

Aconteceram visitas a Colégios, com a realização de palestras e atividades diversas conforme segue: 

 Dia 26/set: Colégio Estadual Milton Carneiro – Alto Boqueirão 

Assunto: Mercado de Trabalho e Empregabilidade. 

Responsáveis:  Sra. Selma Pasini e Prof. Adilson Pasini 

 

 Dia 1º./out: Colégio Estadual Santa Rosa – Cajuru 

Assunto: Mercado de Trabalho e Empregabilidade 

Responsáveis: Sra. Selma Pasini e Prof. Adilson Pasini 

 

 Dia 8/out: Colégio Estadual Milton Carneiro – Alto Boqueirão 

Assunto: Bulling 

Responsável: Profa. Rubiana Mendel 

 Na próxima semana, haverá uma inversão: alunos do Ensino Médio do sistema SESI visitarão a ESIC.  

Serão aproximadamente 800 jovens adolescentes, provenientes de todas as unidades de Curitiba e da Região 
Metropolitana, para conhecerem a ESIC, seus cursos e participarem de: 

 Palestra em Roda 

 Responsáveis: Prof. Sérgio Nagel, Prof. Jacir e Prof. Gerson 

 Datas: dias 9, 10 e 11 de outubro.    

 

REUNIÕES COM PROFESSORES. 

 

VISITAS A COLÉGIOS COM PALESTRAS 


