
 1 

VIDA NA ESIC 

Cursos Oferecidos 

pela ESIC: 

 

Pós Graduação e MBA 

Master, Gestão,  

Formação In-Company  

e Executiva. 

Bacharelado 

Administração  

Tecnólogos 

Gestão Comercial  

Gestão Financeira  

Gestão de Recursos Humanos  

 

INÍCIO DE NOVO ANO 
   

 Neste primeiro boletim “VIDA NA ESIC” no ano 2013, queremos, de mo-

do todo especial e justo, dar as boas vindas aos novos acadêmicos e às 

novatas alunas. Que sintam a ESIC como a casa do conhecimento a ser 

construído. Nenhum momento pode ser perdido. Somos administradores

(as) do nosso tempo. E este é implacável. Minuto perdido assemelha-se à 

frustração que experimentou Amyr KLINK, quando chegou, em uma de 

suas viagens à Antártida ou Antártica e escutou ruído parecido ao frigir de 

pastel, em uma frigideira. Quando conseguiu perceber de onde vinha o 

ruído, viu uma pedra de gelo borbulhando e produzindo o som. 

 De imediato, pensou em fotografar e filmar o fenômeno. Mas, pensan-

do mais um pouco, decidiu que deixaria para mais tarde, com mais tem-

po, em melhores condições etc., afinal ficaria ancorado ali por mais de 

ano. Quando ele se deu conta, o fenômeno nunca mais se repetiu em 

todos os dias em que ali ficou ancorado. Que frustração! Aproveitar, e 

bem, cada instante, é um dos segredos do bem viver. 

 Damos, igualmente, as boas vindas aos professores novos e às pro-
fessoras novas na casa. E aos que retornam para mais um ano de traba-
lho e convivência, mais uma vez, com alegria e satisfação, novamente 
“sintam-se em casa”. Lembrando o atual (o 14º.) Dalai Lama, na linhagem 
tibetana, Tenzin Gyatso: “Só existem dois dias no ano em que nada pode 
ser feito. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. Portanto, hoje é 

o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver”.  
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Hoy és Marketing 2013, confira e inscreva-se 



TOMADA DE POSSE OFICIAL DA NOVA DIRETORIA DA ESIC  
 

Aconteceu no dia 20 de fevereiro, iniciando com missa às 19h, e após a celebração, a tomada oficial de posse 

da nova Diretoria da ESIC. 

Diretor geral: Pe. Ari João Erthal 

Vice-diretor: Pe. Gilberto Bonatto Xavier 

Secretário geral: Pe. Nestor Adolfo Eckert 

Tesoureiro: Pe. Cícero Celeste Murara 

A posse foi dada pelo Superior Provincial, Pe. Donizeti Queiroz com a presença do Presidente da Entidade 

Mantenedora, a Associação Dehoniana Brasil Meridional – ADBM, Pe. Lotívio Antônio Finger. 

 

Carmelo Sánchez 

Diretoria ESIC Brasil 

    Agradecemos a presença dos coordenadores, professores, alunos, funci-

onários e, especialmente, somos gratos pela agradável presença de Frei 

Nelson José Hillesheim, Reitor da FAE, e do Prof. Paulo Cruz, Diretor Insti-

tucional da FAE. Além deles, estiveram presentes Pe. Cláudio Márcio Pion-

tekewicz, Diretor geral da Faculdade São Luiz, de Brusque e do Pe. Aléssio 

da Rosa, Diretor do Colégio São Luiz, de Brusque, parceiros da ESIC em 

diversas atividades educacionais.  

Em pronunciamento, despediu-se o Sr. Carmelo Sánchez, da 

Espanha, que, por três anos esteve à frente da ESIC. Ele retornou à “su 

querida tierra” no dia 28 de fevereiro. Sr. Carmelo, somos todos muito 

agradecidos por todo o seu empenho, sua dedicação, seu senso de pro-

fissionalismo enquanto esteve dirigindo a ESIC, isto é, por três anos. 



 

Secretaria de Educação 

 
VISITA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
 

O Diretor e o Secretário geral da ESIC, o Coordenador da Pós-graduação e Diretor Acadê-

mico, o responsável pelo Departamento de Relações Institucionais e o ex-diretor da ESIC, no 

dia 21 de fevereiro fizeram uma visita à Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Ali foram 

recebidos pelo Prof. Dr. Marcos F. O. Schiefler, Superintendente de Educação e pela Profa. Le-

tícia Mara de Meira, Diretora do Departamento de Tecnologia e Difusão Educacional. 

O objetivo da visita foi o de apresentar a ESIC à Secretaria e oferecer serviços que possam 

auxiliar no desempenho das funções dos profissionais da educação da Rede Municipal de Edu-

cação, principalmente, no que se refere ao aspecto de gerenciamento das unidades educativas. 

Ficou bem claro que existe a consciência por parte dos gestores da ESIC da importância de 

desenvolver a função social da Instituição, trabalhando em parceria com profissionais da educa-

ção em todos os níveis. 

Apresentou-se uma proposta de possíveis trabalhos a serem realizados por profissionais da 

ESIC. Como a equipe da Secretaria está recentemente formada, foi pedido um tempo para estu-

dos e um posterior retorno. 
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REFORMULAÇÃO DA CANTINA. 
 

Acolhendo sugestões e opiniões dos alunos e professores, o Gerente da Cantina Premium, Cléver-

son Borges dos Santos, no período das férias, fez uma série de mudanças e adaptações, seguindo as 

regras da Vigilância Sanitária, buscando informações junto ao SEBRAE e adequando as instalações 

físicas e ambientais para o melhor fluxo de pessoas e o possível rápido e satisfatório atendimento a 

todas as pessoas. 

Certamente, hoje, o grau de satisfação dos que frequentam a cantina é relativamente alto. A diversi-

dade e qualidade de lanches e refeições oferecidas favorecem ao atendimento a todos os gostos e 

vêm ao encontro dos diversos desejos e anseios, manifestos por alunos, principalmente. 

Cantina ESIC 
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ABERTURA DO ANO LETIVO COM PROFESSORES. 
 

No dia 16 de fevereiro, às 9h, aconteceu a Reunião de Início de Semestre 2013/1. 

Após as boas vindas a todos, dadas pelo Diretor Geral, Pe. Ari João Erthal, a condução da 

reunião esteve ao encargo da Coordenação Acadêmica, na pessoa do Prof. Jacir Adolfo Erthal. Deu 

as boas vindas e apresentou os professores novos e as professoras novas na Instituição. Os assun-

tos principais abordados foram: 

Realizações em 2012/2: 

Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

Âmbito de Sala de Aula; 

Avaliação Institucional; 

Reformulação do Plano de Carreira Docente; 

Elaboração do Projeto Pedagógico; 

Aprovação dos Projetos Pedagógicos e Plano de Carreira Docente pelo CONSUP; 

Alteração/ajustes em documentos.   

Planejamento para 2013/1: 

Ofertas de Cursos/Disciplinas; 

Equivalências de Disciplinas; 

Reuniões de Trabalho; 

Ensino a Distância; 

Cursos/Disciplinas on-line – Moodle; 

Palestras, Visitas Técnicas e Atividades Sociais (encarregado: Prof. Luciano); 

Sistemas de Avaliação (encarregado: Prof. Remonato); 

Matrículas on-line (encarregada: Leila). 

Abertura Ano Letivo 
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Algumas questões básicas: 

Ausência de Professores em Horário de Aula (procedimentos); 

Substituição de Professores (procedimentos burocráticos); 

Provas para Análise e Visto da Coordenação Acadêmica; 

Secretaria Acadêmica (informações/situações de alunos). 

Após isso, houve oportunidade de os professores se manifestarem, buscando dirimir dúvidas      

e manifestar suas opiniões e dar sugestões. 

Ao meio-dia, aconteceu almoço de confraternização na Cantina Premium, da ESIC, conduzida 

agora pelo acadêmico da própria ESIC Cléverson Borges dos Santos. 
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PALESTRAS ESIC 
 

A ESIC, seguindo sua filosofia de partilhar com a comunidade conhecimentos construídos e 

exercendo sua função social, oferece novamente, neste ano, um círculo de palestras sobre diversos 

temas, que possam enriquecer a qualificação e habilitação de diversos profissionais como também 

possibilitar o acesso ao conhecimento a quem não se encontra no Ensino Superior. As palestras 

sempre são gratuitas, necessitando-se, no entanto, fazer a inscrição.  

As inscrições podem ser feitas via: 

comercial@esic.br ou 0800-413742 

A primeira palestra, em 2013, será no dia: 

28 de fevereiro – às 19h30min – no Auditório da ESIC, à Rua Pe. Dehon, 814 

ASSUNTO: PROCESSOS: o caminho para a excelência do desempenho. 

PALESTRANTE: Engo. Espec. MARCELO MADUREIRA CASTRO. 

Técnico Mecânico, graduado pelo CEFET-PR, em 1993. 

Engenheiro Mecânico, graduado pela PUC-PR, em 2000. 

Especialização em Engenharia da Manutenção, CEFET-PR, concluída em 2002. 

MBA em Gestão das Organizações, pela FGV, concluída em 2007. 

Curso para Sênior de MPM (Management de Performance du Moyens), Paris. 

mailto:comercial@esic.br
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PALESTRAS REALIZADAS EM FEVEREIRO. 

 

Com o intuito de cumprir sua função social, difundir e construir conhecimento na comunidade, a 

ESIC, sob orientação do Departamento de Relações Institucionais, ao encargo do Sr. Maurício Ritter 

Mallmann, realizou, em fevereiro/2013, palestras gratuitas para professores de Colégios Públicos: 

No dia 04/fev – Col. Hildebrando de Araújo: Metodologia de Ensino e Avaliação. Profa. Rubia-

na Mendel. 

No dia 05/fev – Secretaria Municipal de Educação de Pinhias/PR, para Diretores de Escolas Mu-

nicipais: Gerações: Tradicionalista, Boomers, X, Y, Z. Profa. Rubiana Mendel. 

No dia 05/fev – Col. Estadual Profa. Natália Reginato: Dinâmica Motivacional. Prof. Sérgio Na-

guel. 

No dia 06/fev – Col Estadual Jayme Canet: Dinâmica Motivacional. Prof. Sérgio Naguel. 

No dia 07/fev – Col. Estadual Milton Carneiro: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Profa. Rubiana Mendel.  
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ENCONTRO DE INSTITUIÇÕES DEHONIANAS 

 

Aconteceu no dia 20 de fevereiro, um encontro de estudos e tomada de decisões das diversas institui-

ções educacionais da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. O encontro realizou-se na sede 

da ESIC-Curitiba. 

Estiveram presentes membros da Diretoria da Associação Dehoniana Brasil Meridional (ADBM), entida-

de mantenedora: Pe. Lotívio Finger (Presidente), Pe. Lindolfo Neves Braga (Vice-presidente da ADBM), Sr. 

Carlos Bom (Administrador da ADBM) e Sr. Rogério (da empresa QUALITY, de São Paulo, responsável pela 

contabilidade). 

Faculdade São Luiz, Brusque/SC: diretor geral, Pe. Cláudio Piontkewicz, diretor acadêmico, Pe. Luiz 

Carlos Berri. 

Colégio São Luiz, Brusque/SC: diretor geral, Pe. Aléssio da Rosa. 

Faculdade Dehoniana, Taubaté/SP: diretor geral, Pe. Éverton dos Santos Carvalho. 

ESIC, Curitba/PR: diretor geral, Pe. Ari Erthal, secretário geral, Pe. Nestor Eckert, Sr. Carmelo San-

chez, relações internacionais/ESIC-Espanha. 

Instituto São Judas Tadeu/São Paulo: Sr. Wide Araújo, administrador. 

Na maior parte do tempo, durante o encontro, tratou-se da possibilidade e viabilidade de unificação dos 

sistemas de informação (acadêmico, contábil, administrativo, financeiro etc.) das instituições educacionais 

dehonianas, presentes e atuantes no Brasil. Por isso, estiveram presentes, apresentando aspectos técnicos e 

viabilidades, os senhores Acsaler e Edson Burkhardt da empresa SENIOR Sistemas, de Blumenau/SC. 

Além do aspecto de unificação de sistemas, tratou-se, também, das possibilidades de trabalhos conjun-

tos a serem realizados pelas instituições. 

Ao final do encontro, o Prof. Vicente Keller, professor e assessor na ESIC, apresentou uma visão panorâmica e 

geral sobre a Educação a Distância (EAD) nas instituições educacionais hoje. Diante do que foi apresentado, 

ficou clara a necessidade de as diversas instituições educacionais dehonianas tomarem decisões com relação 

à EAD.  
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QUANTOS SOMOS? 

 

Há sempre um senso de curiosidade sobre números nas instituições. Quantos professores 

atuam? Quantos alunos são? Damos um quadro sintético de quantos somos. Na próxima edição da-

remos detalhes sobre as turmas e um quadro analítico dos alunos que frequentam a ESIC. 

Curso Superior de Gestão Comercial: 29 alunos 

Curso Superior de Gestão Financeira: 23 alunos 

Curso de Graduação Administração: 276 alunos  

Cursos de Pós-graduação – Curitiba: 190 alunos 

Cursos de Pós-graduação – Brusque:  35 alunos 

Neste semestre, atuam nos cursos de graduação da ESIC, 33 (trinta e três) professores. Nos 

cursos de pós-graduação, não é possível fixar o número exato de profissionais que atuam, visto que 

a maioria das disciplinas constitui-se de uma carga horária de oito horas. Nos cursos realizados em 

2012 e nos que estão em andamento neste ano, estão envolvidos mais de 400 (quatrocentos) profes-

sores. 

A ESIC está presente, com cursos de pós-graduação no Vale do Rio Itajaí Mirim, com os cur-

sos em Brusque. Está presente no Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina, em parceria com a UNI-

ARP (Universidade do Alto Rio do Peixe/Caçador/SC) e agora está começando uma parceria muito 

forte com a UNIJUÍ – de Ijuí/RS. 

Com a UNIJUÍ são sete cursos de pós-graduação em tramitação e cinco cursos de formação exe-

cutiva. A presença no Rio Grande do Sul promete ser intensa e com bom futuro.  
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ESIC oferece Módulo Internacional em abril para 
alavancar negócios e currículo de seus Alunos 

 
Em abril os alunos do campus de Curitiba da ESIC Business & Marketing School terão a oportuni-

dade de participar de mais um Módulo Internacional na Europa. Esta oportunidade é muito importan-

te pois hoje o mercado de trabalho valoriza muito o currículo de profissionais com experiência inter-

nacional. Esta oportunidade é ainda mais importante pois o aluno retorna da Europa com 2 certifica-

dos: o do Módulo Internacional ESIC e do Hoy é Marketing (um dos maiores eventos de estratégia e 

marketing da União Européia).  

Detalhes acerca da viagem seguem abaixo. O módulo é pensado para profissionais de mercado 

pois é avançado e intensivo. Lembrando que é importante que todos interessados realizem sua ins-

crição o mais brevemente possível, pois as vagas reservadas são limitadas. 

PROGRAMAÇÃO: 

14 de abril de 2013 (domingo) Saída de Curitiba  

15 de abril de 2013 (segunda-feira) Chegada em Madrid + City Tour Panorâmico  

16 de abril de 2013 (terça-feira) Conferências Módulo Internacional (Sede ESIC Madrid) 

17 de abril de 2013 (quarta-feira) Conferência Módulo Internacional (Sede ESIC Madrid em Pozu-

elo de Alarcón) + Etapa Cultural (Toledo) 

18 de abril de 2013 (quinta-feira) Evento Empresarial em Gestão de Negócios, Estratégia e Mar-

keting “Hoy és Marketing” na no Centro Internacional de Convenções IFEMA (http://

www.hoyesmarketing.com/) 

19 de abril de 2013 (sexta-feira) Conferência Módulo Internacional (Sede ESIC Madrid em Pozue-

lo de Alarcón) + Visita a Empresa 

20 de abril de 2013 (sábado) Livre compras e programação pessoal 

21 de abril de 2013 (domingo) Chegada em Curitiba 

 

OBSERVAÇÕES: 

- É possível estender a viagem com sua programação pessoal (agência atenderá cada aluno indi-

vidualmente). 

- Cada aluno tem direito a convidar um acompanhante (valores expressos abaixo são individuais). 

- A programação pode sofrer variações/alterações de acordo com a disponibilidade das empresas 

envolvidas. 
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PASSAPORTE: 

Caso não tenha passaporte solicite em www.dpf.gov.br/servicos/passaporte 

OBS: Caso o agendamento da unidade PF Curitiba esteja inviável, a unidade Ponta Grossa cos-

tuma ser uma alternativa de prazos mais curtos. 

SITE OFICIAL HOY ÉS MARKETING  

http://www.hoyesmarketing.com 

Abaixo segue depoimento da empresária Roberta Vazem, que também é aluna do Master em 

Marketing e Gestão de Negócios da escola, e integrou o grupo na última viagem em Madrid. “Eu já 

estava apaixonada pelo curso e como achei o conteúdo do módulo muito interessante decidi partici-

par. Além de ser uma oportunidade maravilhosa de estar dentre os TOP 10 de Marketing da Europa, 

o custo ficou muito baixo por termos a ESIC subsidiando a parte pedagógica para os alunos”, explica 

Roberta, que participou de todos os módulos e também da 8ª edição do Hoy es Marketing,  o maior 

encontro de profissionais de marketing, estratégia e gestão da União Européia. 

Ela conta que o grupo teve o privilégio de ter aula com Javier Rovira, criador de um método ino-

vador de marketing,  que mais lhe chamou a atenção, o Consumering. “Ele nos ensinou muito sobre 

o assunto e, como estávamos num grupo restrito, tive a oportunidade de fazer várias perguntas volta-

das a minha área e ao meu negócio. Posso dizer que pude fazer uma consultoria sobre consumering 

com o próprio criador do método, foi uma experiência única e realizadora”, diz ela. 

Roberta explica que durante a aula ela pode fazer um momento reflexão com relação a adminis-

tração de sua empresa. “Uma questão que me marcou muito foi quando ele me questionou ‘Você 

realmente precisa de novos clientes? Está atendendo corretamente os que têm? ’ Isso me fez ver 

que nem sempre estamos prontos para prospectar negócios e também a enxergar de outra forma o 

que o cliente espera de nós.” Segundo a diretora, aplicando o consumering foi possível aumentar sig-

nificativamente as vendas da empresa, mudando inclusive, o ponto comercial para uma região mais 

nobre, mais próxima da sua clientela e com a possibilidade de novas contratações de colaboradores. 

“A oportunidade de aprendizado com profissionais renomados do mercado internacional é o mai-

or diferencial deste Módulo Internacional comparando com outros cursos ou eventos do segmento. 

Após o curso eu participei de um concurso da KLM Cia Aérea e, analisando a empresa, respondendo 

às suas expectativas, ganhei o concurso e, com ele, uma maravilhosa viagem. Hoje eu entendo me-

lhor o que o cliente espera de mim e isso eu aprendi em Madri, participando do módulo. Também ti-

vemos conferências nas áreas de habilidades diretivas, liderança, estratégias avançadas em vendas 

e WebMarketing”, diz ela. 

ÁLBUNS EVENTOS ANTERIORES: 

https://plus.google.com/photos/100797488929502996418/albums/5597805756482606225 

      https://plus.google.com/photos/100797488929502996418/albums/5805961826208227569 

 



Fale Conosco 

Entre em contato para 

maiores informações, 

dúvidas ou sugestões. 

ESIC Business & Marke-

ting School 

Rua Padre Dehon  814  

Hauer Curitiba PR 

Cep: 81630-090  

 

Fones: 

(41) 3376-1417 

0800 41 3742 

 

E-mail: 

esic@esic.br 

Acesse nosso site: 

www.esic.br 

Despedida de Carmelo Sánchez da ESIC  
 

Chegou o momento de despedir-me. Na verdade não gosto de despedidas, mas 

não posso deixar de dizer algumas palavras de agradecimentos e mesmo algu-

mas recomendações. 

Passei quase três anos e meio na ESIC Curitiba.  O Desafio inicial transformou-se 

em grandes oportunidades. Adaptar-me à uma nova cultura, tanto de convivência 

como profissional foi uma oportunidade de fazer amigos e conhecer profissionais. 

A estes profissionais e amigos, incluo os padres com quem tive a oportunidade de 

conviver, os professores que atuam nesta instituição os colaboradores e aos alu-

nos – não levem esta ordem muito à serio -  quero deixar uma breve mensagem. 

Um cordial muito obrigado! 

Faço-lhes uma última recomendação: o trabalho e a atitude de cada um levarão a 

ESIC ao êxito. Não é possível conformar-se com um bom trabalho ele tem que 

ser melhor a cada dia.  

Que os professores e colaboradores da ESIC tenham a consciência de que o 

sucesso de seu trabalho estará refletido na realização profissional de cada aluno. 

Esta é a missão da ESIC: Formar profissionais de sucesso. 

Um grande abraço e até breve! 

Carmelo Sánchez Arroyo 

ESIC Business & Marketing School 

Rua Padre dehon –814 Hauer Curitiba PR 

Cep: 81630-090 | (41) 3376-1417 

ESIC Business & Marketing School  

Módulo Internacional 2013 

O campus de Curitiba da ESIC Business & Marketing School está com as inscrições 

abertas para o Módulo Internacional 2013, que acontece na Espanha. A programação 

inclui palestras e jornadas exclusivas aos brasileiros e que confere certificados internaci-

onais. O curso será em abril de 2013 e é focado nas áreas de Estratégia, Marketing, Co-

municação, Gestão e Negócios. O Módulo Internacional ocorre simultaneamente com a 

12ª edição do Hoy es Marketing, considerado o maior encontro para profissionais do 

mundo empresarial, marketing, estratégia, gestão e comunicação da União Européia. O 

evento será realizado em abril de 2013 e alunos ESIC e parceiros.  

Mais informações: www.esic.br 


