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1. PALESTRA DE ENCERRAMENTO. 

Dia 29 de junho foi o último dia de aulas do 1º. semestre/2012. O encerramento 
deu-se com palestra proferida pelo Sr. Thiago Ayres, Vice-presidente de 
Comunicação e Marketing da Project Management Institute – Paraná Chapter. De 
modo especial, o Sr. Thiago explicou a relevância e o crescimento do profissional 
de Gestão de Projetos nas empresas, a partir de estatísticas, dados e exemplos 
práticos. Vivemos hoje a “Era de Hipermudança”. 
Tendo presente essa realidade, faz-se ainda mais necessário investir em projetos, 
em planejamento, em previsão usando as ferramentas que hoje estão a nosso 
dispor. O mundo precisa de projetos qualificados. 
No caso do Brasil, o que se evidencia é a fragilidade da cultura e da organização, 
especialmente, em áreas como infraestrutura, capacitação e burocracia. São 
dificuldades históricas que aparecem na gestão de projetos, principalmente, em 
grandes eventos (Copa do Mundo, Olimpíadas, Rio+20). 
No caso do Paraná, há grande potencial para o profissional da área de projetos. Há 
um número grande empresas transnacionais que trabalham com projetos e é um 
mercado altamente promissor para profissionais habilitados e qualificados. 
Essa palestra faz parte da Central de Cases da ESIC. A próxima palestra acontece 
em agosto com o Professor e Consultor Denis Alcides Rezende sobre 
“Planejamento Estratégico para Organizações Inteligentes”. 
 

2. SEMANA PEDAGÓGICA SUSPENSA. 
Em vista de uma série de estudos de documentos que está acontecendo na ESIC, 
fica suspensa a Semana Pedagógica, que estava prevista no Calendário 
Acadêmico/2012, para os dias 11 a 17 de julho. 
Nesta semana (11 a 17/jul), também, está prevista a entrega dos Planos de Aula 
para o 2º. semestre. É sumamente importante que todos(as) os(as) profissionais da 
Educação, que atuarão nesse Semestre, entreguem os planos porque são 
documentos exigidos pelo MEC e que devem estar arquivados na Secretaria 
Acadêmica a partir dessa data e à disposição. Pedimos a compreensão, 
colaboração e a postura profissional de todos para estarmos em dia com esse 
item.  
 

3. REINÍCIO DAS AULAS. 
Para os alunos veteranos, as aulas reiniciam no dia 18 de julho. Para os calouros, 
no dia 23 de julho. 
Por isso, é necessário fazer o processo de matrícula e rematrícula na Graduação. A 
data para isso é de 13 a 17 de julho, sempre durante o dia inteiro até às 22h, 
independente do período em que o aluno frequentar as aulas. 
Se algum aluno quiser cancelar matrícula, o prazo final é o dia 17 de julho. Não há 
possibilidade de prorrogar esse prazo. 
 

4.  ESTUDO E REVISÃO DE DOCUMENTOS. 

O processo de educação hoje é bastante complexo e baseado em documentos. Há 

diversos documentos, planos e projetos, que devem estar sempre atualizados. No 

momento, estão sendo revistos, estudados e escritos documentos como Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Pedagógico do Curso (PPC), Plano 

Pedagógico Institucional (PPI), Regimento Interno (RI) etc. 



Esses estudos estão feitos já há algum tempo e demandam atenção especial. 
Damos apenas um exemplo: o Regimento Interno. Até hoje, a ESIC sempre tinha em 
sua oferta de cursos apenas o de Administração e os de Pós-graduação. Acontece 
que no PDI/2010-2014 a Instituição está solicitando novos cursos tanto de 
Graduação como em nível de Tecnólogo. Com essa realidade nova, o Regimento 
deve ser revisto, adequado e atualizado. É o que está sendo feito com todos os 
documentos. 

5. VISITA DE PROFISSIONAIS DA UNIJUÍ/RS. 
Em vista do trabalho de parceria que está sendo conversado com a UNIJUÍ-Ijuí/RS, 
acontecerá visita de profissionais no dia 2 de agosto, às 10h. A definição anterior 
era de acontecer essa visita no dia 5 de julho, mas houve contratempos e mudou-
se a data. 
 
 

6. BANCAS DE TCC 
Chegando ao final do Curso de Administração, os acadêmicos têm a tarefa de 
apresentar, perante uma banca, os resultados de seus estudos de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Essa atividade, chamada de “Defesa perante banca 
avaliadora” aconteceu nos dias 02 a 06 de julho. Conforme os professores 
“examinadores”, todos os alunos e as alunas apresentaram bons trabalhos, 
resultados de estudos e pesquisas. 
 

7. IDEIAS, NOTÍCIAS, INFORMAÇÕES... 
Se algum Professor, algum Acadêmico, Ex-aluno da ESIC, Funcionário tiver alguma 
ideia, informação etc. que pense seja interessante os outros membros da 
Instituição saberem ou tomarem conhecimento, pode dirigir-se ao Secretário Geral 
da ESIC, prof. Nestor, via telefone, via correio eletrônico ou pessoalmente e 
fornecer as informações para que possa ser redigida a matéria e enviada aos 
Professores, aos Alunos (graduação e pós-graduação), Ex-alunos, semanalmente, 
às quartas-feiras. 
Se alguém não quiser receber as informações sobre a vida na ESIC, também, basta 
informar.  
 
Prof. Nestor Eckert – secretário geral – nestor.eckert@esic.br  
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