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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRAS ESIC 
por [Nestor Eckert] 
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Em 1878, no pátio de uma escola, o Colégio São João, em São Quintino, na França. O colégio havia sido 
fundado no dia 15 de agosto de 1877. O fundador: Pe. Leão João DEHON. Ele funda, no dia 28 de junho de 1878, a 
Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, mais conhecidos com “Dehonianos”. A ESIC é uma 
escola dirigida e orientada pelos dehonianos. É, portanto, uma escola confessional. Tem sua mística, sua filosofia, 
sua ética, seus valores próprios e característicos. 

 Além do aspecto espiritual, a devoção ao Coração de Jesus, Dehon dedica sua vida a duas atividades 
específicas: operariado e aspecto intelectual (educação). Vive-se, em 1878, um período de transição entre as assim 
chamadas Primeira e Segunda Revolução Industrial, com todos os problemas, com as contradições de sistemas 
político-administrativos, com conflitos de ideologias, com liberalismo de um lado, socialismos de outro etc. 

 Pe. Dehon reunia-se com empresários e operários, organizando os célebres “círculos operários”, promovia 
palestras e estudos, estimulava empresários a administrar de acordo com as orientações provindas do Ensino Social 
da Igreja, que, à época, estava tomando corpo e força (haja vista a publicação da encíclica social Rerum Novarum, 
pelo Papa Leão XIII, em 15/maio/1891) ao mesmo tempo que aceitação e  seguimento por parte de operários e 
empresários.  

 De outro lado, com os jovens Pe. Dehon estava fortemente envolvido na educação. A educação é parte 
integrante da missão dehoniana. A educação é maneira mais eficaz de  reconstruir, restaurar, refazer, se for o caso, 
as pessoas. O método proposto por Pe. Dehon é o da pedagogia da cordialidade. Ele entende que todas as 
dimensões da pessoa e das sociedades devem ser devida e equilibradamente compreendidas e contempladas. 

“Educação dehoniana” implica necessariamente em “sair da escola” e ir ao encontro de todas as pessoas, 
usando de todos os meios disponíveis para que todos possam ter a oportunidade de acesso ao conhecimento. Pe. 
Dehon hoje seria um expert em informática e todas as suas ferramentas. 

O lema social de Pe. Dehon é: “Ir ao encontro do povo”, para conscientizá-lo de seus direitos e deveres. É pela 
educação, em uma escola de negócios, como a ESIC, que nos dias de hoje, usando os meios mais atuais, que é 
possível dar oportunidade para que os acadêmicos possam formar-se, tornarem-se gente, tornarem-se pessoas, 
tornarem-se profissionais éticos, orientados por valores, acreditando na pessoa humana, fazendo com que as 
empresas, as organizações sejam ambientes humanos. Ambientes que proporcionem a todas as pessoas ali 
alcançarem suas metas de realização pessoal, ao mesmo que se comprometam a fazer com que a empresa alcance 
suas metas organizacionais.   

Educadores inspirados pelo carisma dehoniano, que atuam na ESIC e em outras instituições de ensino, 
assumem a missão de serem transformadores das pessoas e da sociedade, à busca de um mundo justo e digno, livre 
de ameaças ao que o ser humano tem como anseio: a verdade, a justiça, o amor e a liberdade. 

 

JEITO DEHONIANO DE EDUCAÇÃO. 
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No dia 11 de maio, a convite do Comandante de 20º. Batalhão de Infantaria Blindada, Tenente Coronel Oliveira 
Barros, o Prof. Alexandre Weiler (Diretor Acadêmico), Vera Lúcia e Aline (Departamento de Atendimento ao Candidato) 
participaram da Formatura de Entrega da Boina Preta aos soldados e a despedida do novo contingente militar da Força 
de Paz da ONU, no Haiti. 

O evento da entrega da boina simboliza o fim do Período Básico de Instrução Militar. A partir deste momento, os 
que receberam a boina são soldados.  

Nesta ocasião, foi possível fazer divulgação dos cursos da ESIC entre os militares daquela Unidade Militar, com 
sorteio de bolsa de estudo, bem como algumas condições especiais para militares e seus familiares. 

Agradecemos muito a oportunidade, pois isso denota a preocupação do Comandante do 20º. BIB, com a 
formação e o aperfeiçoamento dos militares e serve para fortalecermos os laços de parceria firmada com as Forças 
Armadas através da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN.  

 

 

 

FORMATURA NO 

BATALHÃO DE INFANTARIA. 
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VALIOSA PALESTRA NA ESIC. 

 

No dia 19 de abril, no Auditório da ESIC, aconteceu a palestra sobre “A missão das Nações Unidas para a 
estabilização no Haiti (MINUSTAH)”. A palestra foi ministrada pelo Tenente Coronel Gutemberg Ribeiro, da 5ª. 
RM 5ª. DE. Na exposição, o Tenente Coronel relatou sua experiência como integrante da missão. 

O detalhado relato histórico ofereceu uma visão e o entendimento dos motivos para a instabilidade do 
Haiti. Conforme o Tenente Coronel Gutemberg, o maior problema é o acesso à educação.  Sendo o vudu ou vodu, 
provavelmente, o maior elemento de coesão da população, é usado para um incremento de crueldade, tornando a 
população vítima de suas crenças e/ou crendices. 

O vudu ou também chamado “Sèvis Gine” ou “serviço africano” consistem num sistema de magia negra ou 
branca, muito antigo e primitivo, que deriva da teologia e cerimonial africano. 

Na palestra ficou clara a importância da ação brasileira, ou o diferencial da capacidade de ação dos 
militares brasileiros entre o povo haitiano para a promoção da estabilidade e da paz. 

Como o próprio Tenente Coronel Gutemberg lembrou para alguns alunos, ao final de sua fala, o Governo 
brasileiro não faz nenhum investimento na manutenção dessas tropas no Haiti, sendo que a ONU arca com todos 
os investimentos. Desta forma, o Brasil tem tropas melhor preparadas sendo possível replicar algumas ações no 
Brasil, como é o caso das UPPs no Rio de Janeiro. 

Os alunos, colaboradores e a Direção da ESIC agradecem ao Comando da 5ª. RM 5ª. DE por ter 
proporcionado esta valiosa palestra. De outra parte, a ESIC, como entidade conveniada à CONFEN, coloca a sua 
infraestrutura à disposição do Comando da 5ª. RM 5ª. DE para eventuais atividades, como realização de concursos 
públicos e atividades afins. 
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Cada Curso, que uma 
Instituição de Ensino Superior 
mantém, tem na sua estrutura 
pedagógica o chamado “Colegiado 
de Curso”. Conforme o Regimento 
da ESIC, “O Colegiado de Curso é o 
órgão deliberativo em assuntos de 
administração, ensino, pesquisa e 
extensão do respectivo curso, 
ressalvada a competência do 
Conselho Superior”. 

No início deste semestre e 
deste ano letivo, dois novos cursos 
iniciaram suas atividades: o Curso 
Superior em Tecnologia de Gestão 
Financeira e de Gestão Comercial. 
Os dois cursos fizeram a escolha dos 
seus representantes. Como os alunos 
não quiseram participar, houve 
indicação “ad hoc” dos 
representantes dos alunos feita pelo 
Coordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia em Gestão Financeira: 

1. Prof. Adílson Pasini 

2. Profa. Carla Cristina Alves 

3. Profa. Karla Luizari 

4. Jeane Karise Bueno (ad hoc) 

Tecnologia em Gestão Comercial: 

1. Profa. Carla Cristina Alves 

2. Prof. Luciano Castro 

3. Profa. Kátia Luizari 

4. Flávia Adriane Cândido (ad 

hoc)  

No Regimento da ESIC, 
encontram-se descritas as 
competências do colegiado de cada 
curso. 
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ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COLEGIADO DE CURSO 2013-2014 

“AULÃO” DA ESCOLA SOCIAL DE VAREJO, NA ESIC. 

A Escola Social de Varejo realizará no Auditório da ESIC o evento de abertura do Curso Social de Varejo do Instituto 
Walmart. O tema deste importante projeto social é a Qualificação Profissional de Jovens  (http:/www.iwm.org.br/home/). 

Data: dia 28 de maio – das 14h às 17h 

Em que consiste o chamado “aulão”? Consiste em um debate em mesa redonda com participação das seguintes 
autoridades: 

Adriana Mariano – Instituto Walmart 

Prof. Flavio Arns – Secretário de Educação do Estado do Paraná 

Fabiana Campos – Diretora do Departamento de Educação e Trabalho. 

Estarão presentes 109 alunos do Curso Liderança no Varejo. 

A Escola Social de Varejo é o maior programa brasileiro com foco na causa Juventude e Trabalho. O seu objetivo é 
promover a formação profissional de jovens (entre 17 e 29 anos) para o mercado de trabalho varejista para atuarem em 
pequenas, médias ou grandes empresas do ramo. Criado em 2010, é resultado do amadurecimento de mais de quatro anos de 
investimento do Instituto em projetos de formação para jovens. 

Regularmente, o curso no Estado do Paraná, que já está em andamento, por isso não há possibilidade de mais 
participantes, realiza-se em Curitiba, na Escola Estadual Euzébio da Motta, no Boqueirão. 
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PROJETO DE AÇÃO SOCIAL. 

 

A ESIC, como todas as Instituições de Ensino Superior, têm uma função social que ultrapassa os limites 
das salas de aula. A ESIC projeta suas ações alinhadas à missão e aos valores na perspectiva do humanismo 
cristão. Isso vem expresso na missão redigida e registrada da ESIC. A ESIC, como escola, tem consciência do seu 
compromisso social na comunidade à qual pertence. 

Consciente dessa condição, aconteceu a concretização de um projeto nessa linha: “AÇÃO SOLIDÁRIA NA 
ALDEIA INDÍGENA TRIBO GUARANI – PIRAQUARA”. 

Envolveram-se no projeto: Vera Lúcia Costa da Silva, Verônica Meneguite, Prof. Luciano Castro e esposa, 
Aline Barcelos, Thiago Lagoa, a bibliotecária Karin Gellerth, Érica Athais, Saulo Gemin e Franciele. 

A Ação aconteceu no dia 4 de maio. Dizem os participantes: “Chegamos à Aldeia por volta de 10h30min. O 
primeiro encontro foi com uma família, que nos indicou onde estaria o cacique. Descemos uma ladeira no meio da 
mata, em chão batido, encontrando várias famílias que ali moram e onde está localizada a escola. Tivemos 
oportunidade de conhecer uma cultura bastante diferente. Havíamos levado livros para entregar às crianças. Muitas 
crianças, felizes ao nosso redor ao terem os livros em mãos. Foi gratificante vê-los encantados com a descoberta de 
um mundo até então pouco conhecido. A curiosidade, a alegria, a descontração de todos, com os livros em mãos, foi 
quase emocionante. 

A aldeia é composta por 18 famílias, marcadas por diversas necessidades, com casas relativamente precárias 
e ausência de cuidados básicos. Saímos dali convencidos de que nossa ação não pode reduzir-se a esta entrega de 
livros. É um projeto social que deve ter continuidade e pode envolver um número bastante alto de acadêmicos. 

Encantador é perceber a simplicidade como vivem. A espontaneidade que brota de cada um, a serenidade 
com que vivem, o modo de como se comunicam em sua língua, o guarani, o sorriso constante em suas bocas. 

É interessante perceber como vivem integrados ao ambiente natural. Os animais, que para nós são 
selvagens, são criados por eles como domésticos”. 

Colhemos o depoimento da Aline, do 1º. período do Curso de Administração: 

“Minha maior alegria é poder ajudar e dar alegria para quem realmente precisa. Orgulho-me de poder ajudar 
e ver a realidade de uma tribo que vive em meios precários e sempre com um sorriso no rosto. O ser humano precisa 
disso para aprender a dar valor ao que tem. Uns com tão pouco e com felicidade sem igual e outros com tanto em um 
vazio existencial sem igual”. 

Todos os que participaram desta ação estão dispostos a dar continuidade ao projeto, contribuindo para o 
cumprimento da função social da ESIC, seguindo seus valores e sua dimensão humana e cristã. A pessoa torna-se 
pessoa porque e enquanto em relação com outras pessoas. 

 

Confira algumas imagens da ação: 
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 PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR) JÁ INICIOU. 

Desde o dia 6 de maio, estão abertas as inscrições para o processo seletivo (vestibular) na ESIC para todos os 
cursos. 

Conforme informações do Diretor Geral, Pe. Ari Erthal, os calouros (unicamente calouros!), que efetuarem sua 
matrícula, com toda a documentação pertinente em dia, terão um abatimento de 50% (cinquenta por cento) na primeira 
mensalidade do semestre. Bem observado: esse abatimento será concedido unicamente na primeira mensalidade do 
semestre. As demais serão cobradas regularmente. 

Este abatimento não será concedido ao calouro que efetuar sua matrícula após o dia 28 de junho.    

 

ALMOÇO DE IDEIAS EM BRUSQUE. 

No dia 13 de maio, a ESIC, com a presença do Diretor Geral, Pe. Ari Erthal, do Diretor Acadêmico, Prof. Alexandre 
Weiler acompanhados ainda pelos colaboradores da área Comercial, Sr. Maurício Mallmann e as senhoritas Verônica 
Meneguite e Aline Meurer estiveram em Brusque participando do  Almoço de Ideias. 

Este “Almoço de Ideias” foi promovido pela ESIC em parceria com Associação Empresarial de Brusque (ACIBr) e 
colaboração da Faculdade São Luiz e do Colégio São Luiz, ambos de Brusque/SC. Aconteceu na sede da Sociedade 
Esportiva Bandeirante e contou com a presença de mais de 300 empresários. 

 

Em que consistiu o “Almoço de Ideias”? 

Contou com a palestra Gestão 4 x 4, ministrada pelos professores Dante Quadros, Armando Rasoto e José Nasser. 
Gestão 4 x 4 é um tema inovador, adequado para profissionais que precisam se atualizar rapidamente nas novas 
tendências de Gestão Estratégica, Habilidades Diretivas, Direção Financeira, Qualidade e Inovação. Os palestrantes são 
colaboradores de atividades da ESIC, como cursos de pós-graduação e outras atividades. 

 O evento foi um sucesso e teve excelente avaliação por parte dos participantes. A ESIC – Business & Marketing 
School oferece este curso às empresas e aos profissionais nas modalidades de duração de 8 horas, 16 horas e 32 horas, de 
acordo com a necessidade. 
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Para registro na imprensa local, confira os links: 

http://www.acibr.org.br/noticias.php?cod_evento=304  

                   http://www.diplomatafm.com.br/2013/noticias/detalhes.php?id=573     

 

 

 

RANKING POSICIONA ESIC ENTRE OS MELHORES MBAs DO MUNDO. 

O mais recente ranking publicado pela América Economia – revista especializada de excelente reputação em toda 
a América Latina – em maio de 2013, posiciona os MBAs da ESIC entre os 20 melhores do mundo. 

Este ranking é encabeçado por Escolas de Negócio já conhecidas como Harvard, Stanford e London Business 
School, e a ESIC cresceu seis posições em relação ao ano passado, ocupando agora a 16ª. posição entre centenas de 
Business Schools pelo mundo. 

É importante frisar que dentre os diversos critérios e indicadores adotados, a ESIC foi a única a ter 100% de índice 
na Relação Custo-Benefício, ou seja, é a instituição que é mais justa no valor cobrado pelo ensino em nível de excelência 
que proporciona. 

Alunos, professores, colaboradores e parceiros da ESIC estão convidados a divulgar mais esta importante 
conquista. Ela valoriza ainda mais os programas realizados perante a comunidade empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acibr.org.br/noticias.php?cod_evento=304
http://www.diplomatafm.com.br/2013/noticias/detalhes.php?id=573

