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 Pode não parecer, mas já passamos 
o primeiro mês e estamos indo para 
o segundo mês de aulas e atividades 
acadêmicas em 2013. Lembrando o 
caso da pedra gelo borbulhando 
(Boletim Vida na ESIC, ed. 15), que 
Amyr KLINK encontrou na Antártida, 
e deixou passar a oportunidade de 
fotografar ou filmar o fenômeno, e 
ele nunca mais se repetiu, e a 
sensação de frustração foi forte para 
o navegador... Algo parecido pode 
acontecer conosco, se não 
aproveitarmos todos e cada 
momento de nossa vida acadêmica.  

A presença em sala de aula e o 
aproveitamento das oportunidades 
de construir e partilhar 
conhecimento, em nível superior, 
ainda é privilégio de poucos jovens 
no Brasil. 

   

Basta que cada um de nós imagine 
ou relembre os coleguinhas de 
primeira série na escola. Quantos 
deles hoje estão em estudos de nível 
superior? A muitos é negado o 
acesso ao conhecimento por uma 
série de condições. Mas, quem tem a 
possibilidade e a oportunidade de 
estar em sala de aula, não pode 
desperdiçar chances, que, talvez, 
não se repitam no futuro... 

   A sensação, ao final do semestre, 
de ter aproveitado bem as 
oportunidades, é de grande 
satisfação. Por que construir 
oportunidades de frustração?
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OPORTUNIDADE DE CELEBRAR A VIDA? 

PÁSCOA: PASSAGEM 

Semana de Provas 
por [ESIC] 

 

Conforme nosso Calendário Acadêmico, acontece, nos dias 11 a 17 de 

abril, a SEMANA DE PROVAS. Para favorecer os estudantes, as provas são 

marcadas no final de uma semana e nos primeiros três dias da semana seguinte. 

Cinco dias de provas. 

A prova é uma oportunidade e um estímulo para rever conhecimentos 

construídos, preparar-se mais intensamente para construção de novos 

conhecimentos, e serve, também, para que cada aluno teste a si mesmo no que 

se refere ao aproveitamento escolar. 

Muita sorte a todos e que sigam as orientações de Thomas JEFFERSON: 

“Eu acredito demais na sorte. E, descobri que, quanto mais eu trabalho, mais sorte 

eu tenho”. 

 

A Direção Geral da ESIC deseja a todos 
uma Páscoa cheia da vida plena, trazida 
pelo doador da vida. 

 Que as famílias dos acadêmicos e 
das acadêmicas, dos professores e das 
professoras, dos funcionários e das 
funcionárias, secretárias e coordenadores 
possam celebrar o dom da vida vivendo 
plenamente e com toda a alegria a grande 
passagem da morte para a vida! 

 Que a Páscoa seja para todos nós 
momento de testemunhar nossa fé na 
vida total, seja um momento de renovar 
nossa esperança na paz definitiva e 
ocasião de testemunhar que Cristo “está 
no meio de nós”.  

 

 FELIZ E ABENÇOADA PÁSCOA! 
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 CURSOS ESIC 

 

CURSOS SUPERIORES 
DE TECNOLOGIA 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

  

 

O Parecer CNE/CES 436/2001, acompanhado pelo voto do relator, dá algumas indicações práticas, que parece serem 
importantes para quem estuda nesse nível. Vejamos: 

 

 Os Cursos Superiores de Tecnologia são cursos de graduação com características especiais e bem distintas dos 

tradicionais e cujo acesso se fará por processo seletivo, a juízo das instituições que os ministrem. 

 Os Cursos Superiores de Tecnologia podem ser ministrados por universidades, centros universitários, faculdades 

integradas, faculdades isoladas e institutos superiores. 

 Os Cursos Superiores de Tecnologia (...) podendo seus egressos, portadores de diploma de TECNÓLOGO, dar 

prosseguimento de estudos em outros cursos e programas de ensino superior, como os de graduação, pós-graduação 

e sequenciais de destinação específica ou de complementação de estudos. 

 

Quanto ao último item, aqui citado, fica claro para todos nós que alguém, uma vez portador de diploma de 

Tecnólogo está habilitado para prosseguir estudos em nível de pós-graduação. É lógico que a instituição de 

ensino poderá colocar no edital algumas orientações que favoreçam o próprio candidato que opte por 

determinado curso em âmbito de pós-graduação. Por exemplo: alguém possui diploma de Tecnólogo em Gestão 

Comercial e se apresenta como candidato ao curso de Mestrado em Filosofia. A instituição poderá questionar o 

aluno, poderá orientar o aluno de que terá sérias dificuldades para acompanhar devidamente as disciplinas 

especificamente filosóficas no Mestrado, tendo em vista haver pouca ou quase nenhuma aderência entre o curso 

de graduação e o de pós-graduação, que pretenda cursar. Mas, ele está habilitado a seguir cursos de pós-

graduação, respeitadas as orientações constantes no edital da instituição que oferece os cursos de pós-

graduação. 

 

 

 

Confira todos os cursos oferecidos 

pela ESIC em www.esic.br 
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PALESTRA NA 
ESIC 
 

 

 

 

  

Dando continuidade ao ciclo de palestras, tal como aconteceu no dia 28 de fevereiro deste ano – 

Processos: o caminho para a excelência do desempenho – acontecerá outra palestra nas seguintes 

condições: 

 Data: 27 de março 

 Horário: às 19h30min 

 Local: Auditório da ESIC – Rua Pe. Dehon, 814 – Hauer 

 Palestrante: JÚLIO LASSARI (Consultor e palestrante) 

 Assunto: EMPREENDEDORISMO 3.0 

 

Um dos aspectos que o palestrante abordará será o das “razões pelas quais se deve empreender”, 

“a importância de centrar a atenção no consumidor”. Lassari diz: “Empresas que visam somente lucro não 

estão acompanhando o comportamento do consumidor”. 

Júlio Lassari atua na área de inovação em planejamento de carreira e inovação em modelos de 

negócios. No momento, Lassari está cursando MBA em Marketing e Gestão de Negócios na ESIC 

Business School, em Curitiba. 

 

A palestra, como sempre, é gratuita, mas é necessário fazer antecipadamente a inscrição, pelo 

site da ESIC www.esic.br 

 

http://www.esic.br/


VIDA NA ESIC | Edição Nº16 5 

 

 

A partir do dia 18 de março, 

está atuando no setor de Ouvidoria e 

Oportunidades Profissionais a Sra. 

Vera Lúcia Costa da Silva. Substitui a 

Sra. Selma Pasini, que optou por 

trabalhar em atividade da família, 

gerenciando o restaurante da 

família. 

Com muita alegria, 

queremos agradecer por todo o 

trabalho que a Sra. Selma, durante 

oito anos, sempre com boa 

disposição, muito ânimo e 

generosidade prestou, 

especialmente, aos alunos da ESIC. 

Sempre atenciosa e paciente, 

orientou muito bem todos que a 

procuraram. Tanto sob o aspecto 

pessoal quanto sob o aspecto 

profissional, Selma deixa um grande 

exemplo. Da nossa parte, além do 

agradecimento, sincero e honesto, 

fica o convite para que visite, de vez 

em quando, esta que foi sua segunda 

casa por tanto tempo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sra. Vera Lúcia, que vem 

juntar-se à família ESIC, é formada 

em Serviço Social e tem Pós-

graduação em Psicologia Social.  

Seu último local de trabalho 

foi a Pontifícia Universidade Católica 

(PUC), de Curitiba. Atuou, também, 

na UNIBRASIL, no Tarumã, aqui em 

Curitiba. 

 

Na PUC teve presença 

acentuada no Núcleo Pastoral da 

PUC, prestando serviços sociais e 

promovendo visitas a ambientes 

com carências juntamente com os 

acadêmicos. Promoveu, igualmente, 

serviços de Responsabilidade Social 

e Extensão Social com os alunos. Foi 

professora de Serviço Social. 

Sra. Vera Lúcia: muito bem vinda à 
nossa Instituição, e, desde já, 
agradecemos por todo o bem que 
fará aos acadêmicos, funcionários e 
dirigentes da ESIC. Sinta-se em casa! 

 

ESIC 

 

 

  

GENTE NOVA NA CASA 
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 Muitos, provavelmente, já 

ouviram falar de “Censo Escolar”, 

pedido anualmente pelo MEC às 

Instituições de Ensino Superior. Mas, 

poucos, certamente, têm noção do 

trabalho que isso significa para o 

pessoal da Secretaria. Em nosso 

caso, a responsável direta perante o 

MEC é a Secretária Acadêmica, Leila 

Orgekoviski. Por isso, apresentamos, 

de maneira didática, a Portaria no. 9, 

de 14 de janeiro de 2013. 

 

Esta Portaria estabelece as 

etapas e atividades do processo de 

realização do Censo da Educação 

Superior 2012. Ele é realizado via 

Internet, em todo território nacional. 

1. Abertura do Sistema do 

Censo da Educação Superior na 

Internet para entrada de dados: dia 

04/02/2013. Responsável: INEP. 

2. Período de coleta de dados, 

por digitação nos questionários on-

line e por importação de dados pela 

Internet: início – 04/02/2013; final – 

26/04/2013. Responsável: Leila. 

3. Período de verificação da 

consistência dos dados coletados. 

Início: 29/04/2013 – final: 13/05/2013. 

Responsável: INEP. 

4. Reabertura do Sistema do 

Censo da Educação Superior para os 

procedimentos de validação dos 

dados pelas IES. Início: 14/05/2013. 

Responsável: INEP. 

5. Período de conferência e 

validação dos dados pelas IES. Início: 

14/05/2013 – final: 19/06/2013. 

Responsável: Leila. 

 

6. Período de consolidação e 

homologação dos dados. Início: 

20/06/2013 – final: 12/07/2-13. 

Responsável: INEP. 

7. Período de preparação para 

divulgação do Censo da Educação 

Superior. Início: 15/07/2013 – final: 

12/08/2013. 

8. Divulgação dos dados 

consolidados do Censo da Educação 

Superior 2011. Data: 12/08/2013. 

Responsável: INEP. 

 

Observações: 

 Ficam assegurados o sigilo e a 

proteção de dados pessoais 

apurados no Censo; 

 Os dados cadastrais sobre 

instituições e cursos de 

educação superior serão obtidos 

do sistema e-MEC e constituirão 

base de dados para a coleta do 

Censo da Educação Superior 

2012; 

 A Instituição de Ensino Superior 

(IES) é responsável pela 

exatidão e fidedignidade das 

informações prestadas para o 

Censo; 

 A Pesquisadora Institucional (PI) 

– em nosso caso, a Secretária 

Leila – é a representante oficial 

junto ao INEP e responsável 

pelo fornecimento das 

informações relativas ao Censo 

da Educação Superior 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos como é 

complexo e detalhado todo o 

processo do Censo da Educação 

Superior conduzido pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) e a 

responsabilidade das Instituições de 

Ensino Superior (IES) em fornecer 

informações com credibilidade e 

fidedignas. Por isso, se alguém for 

questionado ou inquirido sobre 

dados desse tipo, pedimos que os 

forneça com toda sinceridade. É para 

o bem da Instituição e do próprio 

aluno e professor.   

O Presidente do INEP é 

Anísio Teixeira e o INEP foi criado 

pelo Decreto n. 5.803, em 08 de 

junho de 2006. 

  

CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
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NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Em abril/2013, novas turmas de pós-graduação iniciarão suas atividades. A seguir, os títulos e 

assuntos dos cursos e as datas de início bem como os dias em que acontecerão as aulas. O horário de 

aulas sempre é: início – às 19h; encerramento das aulas – às 23h. 

 

 MBA Executivo em Gestão Ambiental (EMBA) – 4ª. e 5ª.feiras. Aula inaugural: 25/04. 

 Master em Marketing e Gestão de Negócios (GESCO) – 4ª. e 5ª.feiras. Início: 25/04. 

 MBA Executivo em Gestão de Projetos (EMBAP) – 2ª. e 3ª.feiras. Início: 23/04. 

 Master em Direção de Comunicação e Publicidade Digital (MPC) – 2.e 3ª.feiras. Início: 23.04. 

 Master em Gestão de Instituições Educacionais (MGIE) – 2ª. e 3ª.feiras. Início: 23/04. 

 

 * Máster em Gestão de Recursos Humanos e Organizações ((DRHO) – Turmas somente no 

segundo semestre/2013. 

 

 

FORMATURA DE NOVAS TURMAS/ESIC 

 

Anualmente, acontecem formaturas de turmas que encerraram seus cursos. Neste ano, no dia 

5 de abril, realiza-se a formatura de quatro turmas, que concluíram seus estudos e atividades 

acadêmicas em 2012. 

 

Os formandos pertencem a essas turmas: 

 Administração (graduação) 

 MBA – Gestão Empresarial. 

 EMBAP – Gestão de Projetos. 

 GESCO – Master em Marketing e Gestão de Negócios. 

 

A todos os alunos e alunas concluintes, os sinceros e alegres cumprimentos, e o estímulo e 

incentivo a que continuem na busca do aprofundamento da construção do conhecimento e no 

desenvolvimento pessoal e profissional. A sociedade torna-se cada vez mais complexa e exigente. E as 

Instituições de Ensino Superior têm a função social de ofertar condições e possibilidades para que as 

pessoas se habilitem, se qualifiquem e se tornem profissionais com consciência da importância de 

colaborar para uma vida melhor e mais digna para todos. 

A ESIC, como Instituição de Ensino, tem feito o esforço de cumprir sua função social nesse 

sentido. 
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VISITA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  
 

Durante os meses de fevereiro e março, o corpo diretivo da ESIC fez diversas visitas às Secretarias 

Municipais de Educação com o intuito de apresentar a esses organismos os trabalhos e as atividades realizadas 

pela ESIC. São atividades e trabalhos que visam colaborar no cumprimento da função social da Instituição. As 

visitas foram agendadas e organizadas pelo Sr. Maurício Ritter Mallmann do Setor de Relações Institucionais.  

 

Até o momento, ocorreram as seguintes visitas:  

Dia 21/02: Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. 

Dia 28/02: Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais. 

Dia 05/03: Secretaria Municipal de Educação de Campo Largo. 

Dia 08/03: Secretaria Municipal de Educação de Araucária. 

Agradecemos a boa acolhida, que obtivemos nas Secretarias, e ficamos entusiasmados com o interesse 

demonstrado pelos responsáveis pela Gerência da Educação em nível municipal pelas possibilidades de 

celebração de parcerias e presença da ESIC nas escolas, com a oferta de palestras para professores e alunos. 

 

No dia 11/03, aconteceu no CEEBJA Maria Deon Lira, palestra para professores. O Tema foi: Os 

pensadores da educação no final do Século XX e início do Século XXI. 

Palestrante: Professora Mestra Edelcely Ribeiro Haag. 

 

Além disso, estão sendo celebradas parcerias com agências de Recursos Humanos. São convênios de 

colaboração, não como convênios de estágios, que já existem, no momento. São parcerias que aproximam a 

empresa da ESIC. Isso facilitará o acesso ao mercado de trabalho. As perspectivas apresentam-se muito 

promissoras. É uma política de ação que aproxima escola, empresa e comunidade, favorecendo os alunos. 

A escola tem de conhecer profundamente a sociedade e tem de saber quais são os anseios e as 

necessidades da empresa, nesta sociedade. 

 

 

ORAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

“Senhor: diante das organizações devo ter consciência de minhas responsabilidades como 

Administrador.  

Reconheço minhas limitações, mas, humildemente, junto com meus companheiros de trabalho, 

busco o consenso para alcançar a solução e tornar o trabalho menos penoso e mais produtivo. 

 Senhor: despido do egoísmo, quero crescer e fazer crescer, também, os que me cercam e são a 

razão de minha escolha profissional. 

 Senhor: administre o meu coração para que ele siga o caminho do bem, pois, a mim caberá 

realizar obras sadias para tornar as organizações cada vez melhores e mais humanas”. 

(Adm. Rui Ribeiro de Araújo – CRA/DF no. 228). 
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES 

Acatando parecer e pedido do Diretor Geral, Pe. Ari, queremos dizer a todos os participantes da 

“família ESIC” (acadêmicos, professores, funcionários, colaboradores) que sempre que lhes ocorrer uma 

sugestão, uma crítica, uma observação ou semelhantes, que imediatamente escrevam em papel e deixem 

na Secretaria para sua análise. 

Sugerimos que, de preferência, na observação ou no bilhete o colaborador se identifique, 

facilitando a troca de ideias e esclarecimentos com relação ao assunto. 

Por parte da Direção, existe a honesta vontade de acertar, corrigir falhas que houver, melhorar onde 

isso é possível. Nem sempre é possível observar, ver e perceber todos os detalhes da vida de uma 

organização. Por isso, é tão significativa a colaboração e o empenho de todos e de cada um dos envolvidos 

na organização ESIC. 

A Direção Geral conta com a colaboração de todos. 

 

CPA – RELATÓRIO AO MEC 

O Prof. Roberto Remonato, em nome da Comissão Própria de Avaliação (CPA), redigiu relatório 

sobre o processo de “Autoavaliação Institucional ESIC 2012”. 

O passo agora é encaminhar este relatório ao MEC para suas análises e apreciações. 

Os membros da CPA agradecem a todos os acadêmicos e a todas as acadêmicas, aos docentes, 

funcionários, colaboradores que manifestaram suas impressões e sugestões e deram sua opinião SOBRE o 

andamento da vida da ESIC. 

A Autoavaliação Institucional é feita em base às dez dimensões sugeridas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Essas dimensões funcionam como um roteiro de avaliação. A 

análise das respostas às questões propostas em base às dez dimensões permite que se tenha uma visão 

bastante próxima à realidade que é a ESIC e a realidade que se pretende alcançar. No dizer de Alfred North 

WHITEHEAD, há uma tensão contínua e permanente entre a ESIC como “realidade” e a ESIC como “processo 

dessa realidade”.  

Na verdade, as instituições são realidades em processo. Há uma tensão entre o “já” e o “ainda não”. 

Por isso, as sugestões e colaborações de cada um nessa autoavaliação institucional foram e são de 

fundamental importância. 

 

 


