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SEMESTRE DE TRABALHO INTENSO

Verificando o Calendário Acadêmico do semestre que iniciou, percebe-se que, diferentemente, de
outros semestres, este é de poucos ou apenas um feriado (15 de novembro). Há feriados, mas
que “caem” em sábados ou domingos. E, de modo especial, haverá feriado no dia 14 de outubro,
em comemoração ao Dia do Professor.

Pode nada significar, como pode ser momento propício para aproveitar bem os dias de
aula. O ritmo de estudos pode ser bem acelerado e intenso. E é exatamente para isso que
estamos em fase de estudos. Estamos em ambiente de construção de conhecimento. E
conhecimento, quanto mais partilhado, mais enriquecedor e mais intenso se torna. Daí, a
importância da partilha, da socialização do conhecimento.

Seria interessante que professores e professoras, juntamente com alunos e alunas,
promovessem momentos de socialização do que se construiu e se constrói em sala. E que esse
conhecimento possa ser, também, partilhado com a comunidade externa. Por intermédio de que
meios? Essa é uma opção de professores e alunos. Há, hoje, tantas formas de comunicar-se e
comunicar conhecimento aos outros e à comunidade...

Vale recordar que a partir do dia 26 de setembro até o dia 02 de outubro, acontecem
as Avaliações Bimestrais (A1). No dia 03 de outubro inicia o Segundo Bimestre e já caminhamos
para o final de 2013, em termos de ano letivo.



Dando continuidade à realização de palestras, cursos e atividades, constantes

do PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL da ESIC, aconteceram

duas palestras para professores da Rede Pública de Curitiba. Ressalte-se que

essas atividades são totalmente gratuitas para as escolas.

 Dia 09 de agosto: Palestra em roda. Prof. SÉRGIO NAGUEL.

 Escola Estadual Don Orione.

 Dia 21 de agosto: Ética e trabalho coletivo na escola. Prof. GERSON

JONY FISCHER.

 Colégio Estadual João Loyola.

PALESTRAS



A partir de agosto, houve mudanças, acréscimos, mudança de funções no corpo docente como no corpo

técnico-administrativo. As pessoas novas que estão atuando na ESIC, a partir deste semestre, são:

 Prof. Antonio Carlos Richter – Gestão de Vendas.

 Prof. Guilherme Blanski Kuster – Fundamentos de Economia.

 Prof. Hanns Zoch Neto – Matemática II e Matemática Empresarial.

 Jaqueline Aparecida da Silva – Limpeza.

 Kelly Garcia – Biblioteca.

 Lia Mara Agapito de Almeida – Secretaria da Pós-graduação.

 Aline Peixer – Relações Institucionais (estagiária).

 Anderson Besciak – Departamento Financeiro.

 Rosana Nielsen – Secretaria da Graduação.

 Aliete Michalski – Secretaria da Graduação.

GENTE NOVA NA CASA



A todos e a todas damos as melhores acolhidas e que se sintam “em casa”. A mudança de pessoas em uma

instituição é processo rotineiro e normal. Surgem novas necessidades. As pessoas encontram novos rumos e

alternativas de trabalho e as mudanças acontecem.

Agradecemos muito às pessoas, que se desligaram da instituição, pelo trabalho que realizaram. De outro lado,

com o aumento de cursos ofertados, de alunos matriculados e pelo volume maior de trabalho, foi necessário

contratar gente nova, com perfil adequado para novos serviços a ser prestados.

Que todos possamos trabalhar juntos, administrando conflitos, quando for o caso, dando cada um de si algo

que acrescente vida à Instituição.

Bom trabalho para todos nós!

GENTE NOVA NA CASA



A ESIC, dando continuidade aos seus programas de pós-graduação, inicia dois programas Máster, nas 
seguintes condições:

 No dia 09 de outubro: aula inaugural de DRHO – Máster em Gestão de Recursos Humanos e 
Organizações. As aulas serão às quartas e quintas-feiras, iniciando às 19h e encerrando às 23h.

 No dia 25 de outubro: aula inaugural de MGIE – Máster em Gestão de Instituições Educacionais. 
As aulas acontecerão às sextas-feiras (das 19h às 23h) e aos sábados (das 8h ao meio-dia).  
Haverá aulas em três finais de semana, por mês).

Se forem necessárias maiores e ulteriores informações, os contatos podem ser mantidos com o Sr. 
Maurício Mallmann (Relações Institucionais), pelos seguintes meios:

mauricio.mallmann@esic.br ou (+55 (41) 3094.7758 ou 3376.1417 – www.esic.br

NOVOS PROGRAMAS DE MÁSTER

mailto:mauricio.mallmann@esic.br
http://www.esic.br/


O Banco Nacional de Empregos – BNE é uma página na Internet que reúne diversas vagas disponíveis
no mercado de trabalho, divulgando oportunidades de trabalho existentes em todos os Estados
brasileiros.

O BNE é uma forma de divulgar o currículo e encontrar vagas que se enquadrem com seu perfil
profissional.

No caso da ESIC, a parceria com o BNE consiste em disponibilizar aos acadêmicos, acesso exclusivo à
ferramenta ”VIP Universitário”. Visa-se, com isso: busca de vagas, busca de empresas,
acompanhamento de visualizações de currículos, aviso de vagas via SMS e via e-mail.

Desta forma, os acadêmicos da ESIC poderão contar com mais um serviço voltado à inserção no
mercado de trabalho. Para conhecer um pouco mais: www.esic.br/intranet

Para maiores e mais informações da parte da ESIC, podem ser mantidos contatos com:

Vera Lucia Costa da Silva – vera.silva@esic.br ou +55 (41) 3094.7757 (Oportunidades Profissionais).

PARCERIA COM BANCO NACIONAL DE 
EMPREGOS – BNE 

http://www.esic.br/intranet
mailto:vera.silva@esic.br


Aconteceu, nos dias 03 e 04 de setembro, no Auditório da ESIC, o ENCONTRO ACADÊMICO SOLIDÁRIO, 
envolvendo os acadêmicos e as acadêmicas dos cursos de graduação, que consistiu no seguinte programa:

 Dia 03 de setembro:
> às 19h – Celebração de Missa (Pe. Ari).

> às 20h30min – Palestra: “Tópicos sobre inovações na área de RH” Dona Flávia Mendes (Diretora de RH do HSBC 
– Curitiba). – NB: o temporal que se abateu naquela noite sobre Curitiba não permitiu que a conversa acontecesse.

 Dia 04 de setembro: 
> às 19h – Palestra sobre “Empregabilidade” – Luciano Braz (Gerente Comercial do Banco Nacional de 
Emprego – BNE/Curitiba).
> às 20h30min – Palestra sobre “A Importância do Jovem na Responsabilidade Social” – Dona Valquíria Gaertner 
Boz (Rede Feminina de Combate ao Câncer/Curitiba). 

Os acadêmicos, por sua vez, trouxeram alimentos não perecíveis a serem encaminhados a pessoas ou 
comunidades carentes e necessitadas. 

ENCONTRO ACADÊMICO SOLIDÁRIO



Novo Site ESIC Brasil

Site responsivo, ou também conhecido como

site flexível é quando o site automaticamente

se encaixa no dispositivo do usuário (PC,

celular, tablet, etc).

Um site responsivo muda a sua aparência e

disposição com base no tamanho da tela em

que o site é exibido.

Então, se o usuário tem uma tela pequena,

os elementos se reorganizam para lhe

mostrar as coisas principais em primeiro

lugar.

Site foi reformulado 
para atender da

melhor maneira seus 
usuários

www.esic.br


