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 Seguindo a programação de 
palestras gratuitas organizadas pela 
ESIC, desempenhando sua função e 
cumprindo sua responsabilidade 
social, de em parceria com escolas e 
colégios, e convidando professores e 
professoras que colaboraram, 
aconteceram as seguintes 
atividades: 

Palestra no dia 23 de abril: 

A Professora Dra. Rubiana 
Mendel proferiu palestra de duas 
horas para professores de 6º. e 7º. 
anos do Colégio Estadual Mílton 
Carneiro sobre “Como comportar-se 
diante de atos de indisciplina de 
alunos”. 

Estiveram presentes 30 
professores, incluindo a Diretora, 
Professora Rinela e a Pedagoga, 
Professora Madalena. O próximo  

 

passo será atender os alunos desses 
anos, trabalhando a mesma 
temática. 

Palestra no dia 27 de abril: 

A Professora Msc. Naura 
Munis dos Santos ministrou, no 
Colégio Estadual Prof. José 
Guimarães, um curso de três horas 
para funcionários de diversas 
escolas, integrantes do Curso 
Técnico do Pró-funcionário, da 
Secretaria de Educação do Estado, 
sobre “Gestão democrática e os 
trabalhadores em educação”. 

Na ocasião, foram atendidos 
em torno de 60 funcionários. 
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Os acadêmicos que concluíram as disciplinas e cumpriram todas as obrigações para com a ESIC – Business & 
Marketing School, tendo frequentado o Curso de Administração, colaram grau no dia 05 de abril. Ao todo, colaram 
grau 39 acadêmicos. 

São eles: Adriano Plácido de Carvalho – Alexsandro Pires de Souza – Ana Paula Kempinski – André Vinícius 
Alves dos Santos – Antonio Marques Franca – Breno Fernando Bueno da Cunha – Bruno Gustavo Carvalho de Lima – 
Camila Lopes Rothert – Daniel França – Daniele Ferreira – Diego Air Bastos – Diego Doneda – Eduardo Marcel Dittert 
Estevo – Elisangela Olanda Damasceno Padilha – Eloá Caroline Stresser – Elton Davino Pasinato – Evandro Juttel – 
Felipe Luciano Favareto – Guilherme Zanella Mizukawa – Haira Moraes de Oliveira – Heloise Pagano Davet – Luis 

VOCÊ CONHECE OS NOVOS “EXECUTIVOS “ FORMANDOS DA ESIC ? 
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Vida na ESIC: Pe. Simón, quais suas primeiras impressões com relação à ESIC-Curitiba? 

Pe. Simón: Após três anos, retornando a Curitiba, posso dizer que estou gratamente impressionado pela situação da ESIC no 
momento e pelas perspectivas de futuro da ESIC. 

Vida na ESIC: Poderia detalhar essa impressão? 

Pe. Simón: Percebo que há boa gestão. Há consciência de princípios em base aos quais se organiza e se orienta a gestão. Sinto que 
há uma equipe que se entende e se relaciona muito bem. Há planejamento de atividades e todos da equipe têm conhecimento deste 
planejamento. A presença do Pe. Ari, por um tempo na Espanha e sua presença aqui em Curtiba, juntamente com o Sr. Carmelo Sanchez por 
um semestre permitiu com que Pe. Ari tivesse uma visão bastante clara do que lhe cabe fazer como Diretor Geral e está agindo muito bem. 
Estou muito satisfeito com o que vejo acontecer aqui. 

Vida na ESIC: Sob o aspecto acadêmico, o que ressaltaria? 

Pe. Simón: Vejo como de grande avanço, nos últimos anos, a programação, organização e realização dos Cursos de Pós-
graduação. É um grande passo que a ESIC, aliás, os diversos cursos já realizados e os programados, são grandes passos e traçam 
possibilidades promissoras para a ESIC. A ESIC está sendo conhecida e procurada por diversas empresas de grandes nomes e referências na 
região. Pelos cursos de pós-graduação, a ESIC pode dar uma grande contribuição no sentido de ajudar na formação de profissionais, tanto 
sob o aspecto pessoal (valores, princípios, concepção de vida etc.) como sob o aspecto profissional. 

Além disso, vejo como grande passo a iniciativa de Cursos Superiores de Tecnologia, os Cursos de Tecnólogos. São necessidades 
prementes que as empresas sentem hoje: mão-de-obra habilitada e qualificada, mesmo sob o aspecto operacional. O estudo é cada vez 
mais uma exigência do mercado. E nesta linha, ao tomar essa iniciativa, a ESIC está indo ao encontro das necessidades do mercado e 
colabora na formação de pessoas para trabalharem nas empresas. 

Os contatos que a ESIC, através de seu corpo diretivo, vem mantendo com as empresas é outro passo significativo. Igualmente, a 
celebração de parcerias com outras Instituições de Ensino e com empresas é um passo que demonstra existência de vida. 

Vida na ESIC: Em que mais percebe possibilidades de avanços? 

Pe. Simón: Não vejo apenas possibilidades. Vejo realidades acontecendo. Por exemplo: a parceria com o SESI e o SENAI, dando 
oportunidades para usar as salas de aula da ESIC durante o dia, que, de outro lado, ficariam ociosas, por parte de alunos do Ensino Médio. 

Vejo oportunidades de a ESIC avançar e transcender Curitiba. A oportunidade para isso é real. A Província Brasileira Meridional, por 
meio de seu novo Governo Provincial, coloca  todas as instalações físicas aqui existentes a dispor da ESIC. Fisicamente, há grandes 
perspectivas de crescimento. É necessário ir à busca de financiamentos para que não passe o tempo, que é propício para crescimentos. 

Vida na ESIC: Como vê a relação ESIC-Curitiba com a ESIC-Espanha? 

Pe. Simón: Quando a ESIC-Curitiba se pergunta: “Para onde ir?”, gostaria de dizer que é muito importante que a relação com a 
Espanha se intensifique bastante. Na Europa e na China, a ESIC hoje é um nome, é uma referência. Intensificando a relação Curitiba com 
Espanha será bom para ambas.  Será uma relação de enriquecimento mútuo. 

 

 

 

ENTREVISTA ESPECIAL 
COM DIRETOR GERAL 
ESIC-ESPANHA. 
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Vida na ESIC: Como vê a ESIC neste momento aqui Brasil? 

Pe. Simón: Vejo que é importante que intensifique a presença no mundo das empresas. Em grande parte, o futuro da vida 
da ESIC se concentra ali: nas empresas. É preciso estar intensamente presente no mundo empresarial. 

Ainda: é importante que a ESIC-Curitiba dê uma atenção especial aos egressos. É preciso manter contato intenso com eles e 
proporcionar-lhes formação continuada e permanente. 

Além disso, é de suma importância promover pesquisas nas empresas. O que as empresas querem hoje, do que têm 
necessidade? A essas questões, a ESIC deverá estar em condições de dar respostas cabíveis e adequadas, atuais e significativas. 

Vejo como positivo e promissor o novo Campus em Brusque/SC. A Faculdade São Luiz está situada em uma região de 
muitas empresas e empresas com grandes perspectivas de futuro, mas que necessitam do apoio da Academia para a formação de 
seus colaboradores. As empresas, nessa região, acatam com muita docilidade as ofertas feitas pela ESIC. 

A ESIC, aqui no Brasil, hoje já se faz presente no Estado do Paraná (Curitiba), no Estado de Santa Catarina (Brusque e 
Caçador), no Estado do Rio Grande do Sul (Ijuí, em parceria com a UNIJUÍ) e no Estado de São Paulo (Taubaté – parceria com a 
Faculdade Dehoniana de Filosofia da Congregação Dehoniana). 

Vida na ESIC: Internamente, como percebe o clima da ESIC? 

Pe. Simón: Hoje, percebo o clima interno da ESIC muito positivo. As relações interpessoais muito amistosas. O clima 
interno é bom. Eu me senti muito bem aqui. Nem sempre foi assim. 

Gostaria de chamar à atenção para um detalhe: que internamente todos se habituassem a chamar a Escola de Escola de 
Comércio e Marketing. O Marketing é que faz a grande diferença, ele é especial nas concepções da ESIC. 

A ESIC é uma escola da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. A Congregação nasceu dentro de uma 
escola. Pe. Dehon sempre esteve muito ligado aos empresários, em uma época de crises sociais e econômicas. A Congregação foi 
fundada em 1878, final da Revolução Industrial, com todas as dificuldades que à época houve. E, Pe. Dehon inspirou-se no 
Pensamento Social da Igreja para ajudar a buscar respostas tanto para empresários como para operários. Do Papa Leão XIII, autor da 
encíclica social Rerum Novarum (sobre a condição dos operários – 15.05.1891) Pe. Dehon recebeu como tarefa para a Congregação: 
“Preguem as minhas encíclicas”. 

Juntamente com a atenção ao Pensamento Social da Igreja, é necessário dar atenção especial à ética nas empresas. 

A economia não é uma atividade nem uma ciência aética. Ela é carregada de valores. A visão das empresas deverá, cada vez 
mais, estar carregada de valores e de ética. O centro de tudo é a pessoa humana. 

Por fim, gostaria de dizer que a ESIC aproveite a contribuição de seus ex-alunos. São pessoas que podem dar grandes 
contribuições tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação e extensão. 

Agradeço muito a oportunidade que me foi concedida de dizer algumas palavras a toda família ESIC. 
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Após a Colação de Grau dos 
acadêmicos do Curso de 
Administração, aproveitamos a 
oportunidade da presença do 
Presidente do CRA-PR, Adm. 
Gilberto Serpa Griebeler, para 
algumas perguntas sobre a 
importância do CRA para os recém-
formados.  

Vida na ESIC: Adm. Gilberto, 
no contexto sócio-político, 
econômico e administrativo do 
Brasil, hoje, que grandes 
contribuições podem dar os 
profissionais da administração para 
uma sadia emergência e força 
transformadora da sociedade? 

Adm. Gilberto: Participando 
dos Conselhos de Administração das 
Empresas, levando conhecimento, 
planejamento de ações, 
conhecimento de Gestão 
Coorporativa e influenciando nas 
decisões que atinjam os clientes e 
colaboradores. 

Vida na ESIC: Os jovens que 
hoje colam grau em administração 
saem preparados das Academias 
para o exercício consciente e 
transformador da sociedade 
brasileira, como administradores? 

Adm. Gilberto: O bacharel 
que é somente aluno demorará 
algum tempo para se fixar no 
mercado. O bacharel que já atua no 
mercado faz a diferença, desenvolve 
suas atividades com desenvoltura e 
está pronto para decolar com sua 
Empresa, se for o caso! 

 

 

Vida na ESIC: Pode dar uma 
palavra de ânimo e orientação aos 
recém-formados em Administração 
no sentido de se registrarem no 
CRA? Que vantagens têm? Qual é 
grau de obrigatoriedade de estar 
registrado no CRA? 

Adm. Gilberto: O registro no 
CRA está na razão direta de ter 
orgulho na profissão que escolheu. 
Um jovem que aproveitou o seu 
curso, ao final do mesmo quer ser 
um profissional. A Lei n. 4769 
determina o campo de atuação do 
Administrador. Aqueles que 
entrarem no MERCADO dentro 
dessas áreas devem ter o necessário 
registro para desempenhar suas 
funções. Desta forma, contribuem 
para o reconhecimento da sociedade 
ao profissional de Administração e a 
consequente valorização 
profissional. 

Em nome dos recém-
formados em Administração, 
agradecemos as palavras do 
presidente do CRA, agradecemos, 
também, mais uma vez, sua 
importante presença por ocasião da 
Colação de Grau, no dia 05 de abril.  

 

WWW.ESIC.BR 

 

 

  

IMPORTANTE ENTREVISTA COM ADM. GILBERTO SERPA GRIEBELER – CRA-PR. 
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FORMATURA OU COLAÇÃO DE GRAU? 

Conforme falamos, aconteceu na última sexta-feira o ato solene em que os alunos, normalmente, chamam de 
“Formatura”. Na verdade, sob o aspecto acadêmico, a denominação oficial de um ato solene encerrando 
atividades acadêmicas, denomina-se “Cerimônia da Sessão Solene de Colação de Grau”. 

 O que é Colação de Grau? 

 Colação de Grau é o ato oficial da conclusão de um curso. Por ele, a Instituição de Ensino Superior 
formaliza e reconhece oficialmente que os acadêmicos, que concluíram o curso, estão em condições legais e 
profissionais de exercer atividades oficialmente na sociedade. O ato é sempre público, de caráter obrigatório e é 
condição para emissão e registro do diploma e segue o Regulamento da Instituição. Nenhum aluno é dispensado 
deste ato. Por esse ato, a Instituição de Ensino apresenta seus concluintes, oficialmente, à sociedade como 
profissionais em condições de atuar. 

 Há cursos que exigem, além da Colação de Grau, algum tipo especial e próprio de exame. Assim, por 
exemplo: Direito. Exige que os concluintes realizem o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Administração: é necessário que o concluinte e que colou grau, faça sua inscrição no Conselho Regional de 
Administração (CRA), que lhe fornecerá um documento oficial da categoria profissional. 

 No caso de algum acadêmico, por problemas de saúde, falecimento de familiar ou outra razão justificável 
não puder fazer-se presente à Sessão Solene da Colação de Grau, poderá realizar a Colação de Grau no gabinete 
do reitor ou diretor, com a presença do Coordenador de Curso e mais uma testemunha.  

O que é patrono e paraninfo de turma? 

 O patrono é personalidade destacada no âmbito do corpo científico da área dos formandos; trata-se, em 
geral, de pessoa de notório saber acadêmico, reconhecida competência e padrão de referência na área específica 
do conhecimento. Em geral, a escolha é feita por unanimidade ou por escolha direta. 

 O paraninfo da turma, em geral, é um professor, ou profissional da área, que mantém prestígio 
incondicional junto à turma. 

 Nada impede que se use também termo “formatura”. Mas, o ato de formatura é mais lúdico, festivo. O 
ato de outorga e colação do grau é formal, oficial e segue protocolo próprio da Instituição de Ensino e tem 
sentido oficial diante da sociedade. 

Por que a Colação de Grau? 

Hoje, cada vez mais, intensifica-se a relação entre Instituição de ensino, Sociedade e Empresas. Ao 
mesmo tempo, percebemos que, mesmo em âmbito de Educação Superior, como os alunos são cada vez mais 
jovens ao entrarem na Universidade, há forte presença e intenso sentido da família. Em muitos casos, são os pais 
que arcam com os investimentos para que seus filhos possam cursar a Universidade. 

A sessão solene de Colação de Grau adquire, assim, uma dimensão significativamente intensa de 
interrelação entre essas instituições. A Colação de Grau é um indicativo da seriedade com que a formação em 
nível superior vem sendo valorizada. 

Igualmente, e talvez com maior intensidade, tem sentido a Colação de Grau em nível de Pós-graduação: 
Especialização, Mestrado e Doutorado. 
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SINAL DE APOIO ESTÍMULO. 

Por ocasião da Cerimônia da Sessão Solene de Colação de Grau dos acadêmicos de Administração, tivemos a 
grata presença do Pe. Simón Reyes Martinez Cordova, Diretor Geral da ESIC-Espanha e do Sr. Carmelo Sanchez, também 
espanhol, que por três anos atuou à frente da ESIC-Curitiba. Vieram, especialmente, da Espanha para este ato solene. 

Para os agora graduados em Administração, a presença deles foi um gesto de prestígio, de apoio e de crédito e 
confiança nas ações da ESIC em Curitiba. 

Além deles, fizeram-se presentes Pe. Cláudio Piontkewicz (Diretor Geral da Faculdade São Luiz, de Brusque/SC), 
Pe. Cícero Celeste Murara (Ecônomo Provincial, representando o Superior Provincial). 

Também esteve presente o Adm. Gilberto Serpa Griebeler, Presidente do Conselho Regional de Administração 
(CRA-PR), a quem agradecemos profundamente pela presença e agradecemos todo apoio que dele sempre temos 
recebido. 

De outro lado, agradecemos a presença de centenas de convidados que prestigiaram a Colação de grau. Sua 
presença é indicativo de apoio e estímulo para todos. 

 

JURAMENTO DO ADMINISTRADOR: 

PROMETO DIGNIFICAR MINHA PROFISSÃO, CONSCIENTE DE MINHAS RESPONSABILIADES LEGAIS, OBSERVAR O CÓDIGO DE 
ÉTICA, OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES E A 
GRANDEZA DO HOMEM E DA PÁTRIA. 

 

GRATIDÃO ESPECIAL. 

Quando estudamos em uma instituição de Educação Superior, nem sempre temos condições de saber 
quantas pessoas, nessa mesma instituição,  estão a nosso serviço. São pessoas que, muitas vezes, não têm as 
condições necessárias e adequadas para poderem estudar. Passam o dia inteiro trabalhando e atuado para que 
acadêmicos e acadêmicas possam chegar ao final do curso, serem oficialmente apresentadas à sociedade como 
profissionais habilitados e qualificados. 

Referimo-nos, de modo especial, aos profissionais e às profissionais da educação (professores e 
professoras). Aos Coordenadores de Curso, tanto em nível de Graduação quanto de Pós-graduação. 

 Lembramos o serviço diuturno, silencioso e permanente, feito com competência, das secretárias. Nem 
sempre são devidamente compreendidas quando agem conforme manda e exige a legislação.  

Há grupos de pessoas, por vezes, nem mesmo conhecidas pelos acadêmicos. São as pessoas que atuam 
no apoio logístico: setor comercial (com quem, normalmente, os alunos mantêm o primeiro contato), serviço de 
atendimento da Tecnologia da Informação (quantas vezes o computador apresenta problemas, o data show não 
funciona... Alguém leva a culpa!); lembramos das profissionais que ficam “escondidas” na biblioteca e atendem 
da melhor maneira possível sempre que as necessidades de pesquisa e de estudos exigem sua presença eficaz, 
disponível, profissional e responsável. 

De modo todo particular, queremos lembrar com gratidão dos serventes, das profissionais da limpeza, do 
pessoal do serviço de reprografia, da cantina.  

Todas essas pessoas, cada uma à sua maneira, colaboraram para que o Ato Solene da Colação de Grau 
pudesse tornar-se realidade para os 39 acadêmicos da Graduação, do Curso de Administração. 
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