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MENSAGEM DO DIRETOR GERAL
Caros colaboradores, professores, alunos ESIC.

As festas natalinas tornam-nos mais sensíveis com as coisas simples da vida.

Tornamo-nos solidários e demostramos gestos de caridade que, normalmente, não fazemos.

É tempo oportuno de avaliar o ano que passou. Com que intensidade vivi as relações familiares, no

estudo e trabalho? O que foi bem vivido e em que posso melhorar?

Neste breve tempo que tenho, quero agradecer. Agradecer a cada um de vocês que ajudou a ESIC a

tornar-se melhor nesse ano. A instituição não existe se não houver pessoas. As pessoas é que dão alma

e vida à instituição. Por isso, muitíssimo agradecido pelo bem que você fez pela ESIC neste ano.

Desejo a todos um excelente final de ano, abençoado Natal do nascimento de Jesus Cristo e um ano de

Paz e Saúde, em 2014.

Espero contar com o entusiasmo de todos no próximo ano.

Agradeço a todos que indicaram a ESIC como instituição educacional para alguém neste ano. E peço

que continuem a fazer da ESIC uma opção para aqueles que querem estudar.

Desejo a todos um bom e merecido descanso.

Feliz Natal!

Pe. Ari – Diretor Geral



Cada ano que termina apresenta características típicas e próprias. É normal e é assim

mesmo. O que percebemos não é o tempo, propriamente dito. Percebemos intervalos

de tempo. E convencionou-se construir intervalos de tempo chamados “anos”. Estarmos

terminado o ano 2013 é pura convenção. Se 2013 fosse, de fato, o 2.013º. ano após o

nascimento de Cristo, como é a convenção, a conta seria outra e o ano que estamos

terminando seria outro.

Por quê?

Porque, conforme a convenção, Cristo teria nascido no ano menos 4, isto, quatro anos

antes do que convencionamos chamar de ano zero da Era Cristã. Estaríamos no ano

2017? É possível. Depende a convenção que seguimos.

Mas, não é por isso que 2013 é um ano quase atípico. Considerando como sempre foi a

vida na ESIC nos últimos anos, neste ano ela apresentou características de vida

diferentes e diversas.

2013 – UM ANO QUASE ATÍPICO



A Direção da ESIC, pela vez, foi assumida totalmente por brasileiros: o Diretor Geral, Pe. Ari João Erthal, já

a partir de maio de 2012 esteve à frente das atividades da ESIC, mas ainda auxiliado por espanhol, Sr.

Carmelo Sanchez. A partir de dezembro de 2012 e, especialmente, em 2013, Ari assumiu definitiva e

totalmente como Diretor Geral, dando linha própria e característica na condução da vida da ESIC.

Igualmente, em maio de 2012, Pe. Nestor Eckert assumiu definitiva e oficialmente como Secretário Geral,

sendo contratado conforme as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), passando a perceber

salário.

Em nível acadêmico, ainda, o Prof. Alexandre Weiler (Coordenador da Pós-graduação) assumiu também a

Direção Acadêmica, além de outras atividades que já exercia.

Por parte da Congregação e da ADBM, entidade mantenedora da ESIC, estão também à disposição da ESIC

o Vice-diretor Geral, Pe. Glberto Bonatto Xavier e o Tesoureiro, que sempre se faz presente, Pe. Cicero

Celeste Murara.

2013 – UM ANO QUASE ATÍPICO



Além disso, resultado de algumas tomadas de decisão da Direção Geral, os colaboradores ou o pessoal técnico-administrativo

pela primeira vez teve benefícios como o Plano de Saúde, o Plano Odontológico e o Vale Refeição. Todos os funcionários hoje

estão com seu crachá de identificação, constando nome e função. Além disso, introduziu-se o relógio-ponto para os

colaboradores.

Dois Cursos Superiores de Tecnologia iniciaram suas atividades: Gestão Comercial e Gestão Financeira. Diversos cursos em

âmbito de Pós-graduação (GESCO, MBA, MPC etc.) iniciaram suas atividades tanto em Curitiba como Brusque, Ijuí, Passo

Fundo além dos que estão em fase de estudos.

Fez-se um estudo muito sério e profundo sobre as instalações físicas em vista de uma ampla e grande reforma, chegando a

oferecer 47 (quarenta e sete) salas de aula. Aliás, foi uma das primeiras, senão a primeira decisão, do novo governo provincial:

investir e acreditar no futuro da ESIC. Por isso, foi colocada à disposição da ESIC toda a área onde se encontrava o governo

provincial: terreno e instalações físicas. Além disso, no início do ano o Sr. Cleverson Borges (aluno da ESIC) fez uma reforma

na Cantina da ESIC e incrementou as refeições, vindo ao encontro de anseios dos usuários.

O contrato da grande reforma e adaptação das instalações físicas está assinado e as obras estão em pleno andamento. O ano

2014 iniciará de maneira bem diferente de como começou 2013. Mesmo sendo 2013 um ano quase atípico...

2013 – UM ANO QUASE ATÍPICO



No dia 21 de novembro, à noite, na Residência Dehoniana (a casa onde moram os padres da

ESIC), aconteceu uma confraternização dos funcionários técnico-administrativos. Para celebrar,

Pe. Ari caprichou em churrasco, que deixou todos e todas alegres e com disposição redobrada

para enfrentar as atividades do final do ano.

Esses momentos informais são significativos para descobrir e revelar talentos ocultos ou

escondidos, que são descobertos em ocasiões próprias. Cada participante da confraternização

trouxe alguma coisa e, com isso, ninguém sentiu custos. Quem administra sabe partilhar e dividir.

É o milagre da repartição e distribuição de bens e dons.

FUNCIONÁRIOS EM CONFRATERNIZAÇÃO



Encerrar um ano significa preparar-se para dar início a um novo ano acadêmico. 

É o que está acontecendo no momento.

Calendário final referente a 2013:

 Dos dias 02 a 06 de dezembro ocorreu a devolução das provas referentes à segunda avaliação bimestral (A2).

No dia 06 de dezembro aconteceu a divulgação da composição das bancas avaliadoras dos Trabalhos de Conclusão 

do Curso (TCC).

 Dos dias 09 a 13 de dezembro: Período de Avaliação (A3) para quem necessita de nota.

 Dia 13 de dezembro: Término do Período Letivo relativo a 2013.

 Dias 16 a 18 de dezembro: Defesa de TCC perante a Banca Avaliadora.

 Dia 17 de dezembro: Último prazo para entrega de notas A3.

 Dia 18 de dezembro: Publicação geral de notas do 2º. Semestre/2013.

 Dia 20 de dezembro: Divulgação provisória dos resultados das Bancas de TCC (inclusos ajustes, correções, 

acréscimos sugeridos pela Banca Avaliadora).

 Do dia 21 de dezembro ao dia 05 de janeiro/2014: Férias Coletivas na ESIC. Não haverá expediente de tipo 

algum.

FINAL E INÍCIO DE CALENDÁRIO ACADÊMICO



Calendário inicial referente a 2014:

 1º. de janeiro: Confraternização Universal.

 Dias 02 a 05 de janeiro: continuação das Férias Coletivas.

 Dia 06 de janeiro: Início das atividades relativas ao ano 2014.

 Dias 13 a 17 de janeiro: Matrícula, Rematrícula de alunos PERIODIZADOS.

 Dias 20 a 24 de janeiro: Matrícula, Reabertura de matrícula e rematrícula de ALUNOS DESPERIODIZADOS – GRADE 

2011/2012.

 Dias 27 a 31 de janeiro: Matrícula, Reabertura de matrícula e Rematrícula de ALUNOS DESPERIODIZADOS – GRADE 

2007.

 Dia 03 de fevereiro: Data limite para o orientador formalizar junto à Secretaria a aprovação definitiva do TCC.

 Dias 03 a 07 de fevereiro: Entrega dos Planos de Aula 2014 – 1º. Semestre.

 Dias 06 e 07 de fevereiro: Requerimento para Enriquecimento Curricular.

 Dia 07 de fevereiro: Prazo final para requerer cancelamento de matrícula – calouros.

 Dia 08 de fevereiro (sábado): Reunião Pedagógica, com presença de todos os professores e todas as 

professoras.

 Dia 10 de fevereiro: INÍCIO DAS AULAS/2014 – 1º. semestre.

FINAL E INÍCIO DE CALENDÁRIO ACADÊMICO



A Bibliotecária da ESIC, Sra. Karin Gellerth, agradece muito e com honestidade e

sinceridade a doação de livros feita pela Sra. MARIA ALVINA KJELLIN, moradora do bairro

Xaxim, e à aluna da ESIC, LIVIA PEREIRA SOUZA. Doaram muitos exemplares de livros e

revistas.

Alguns livros doados agora são parte do acervo da Biblioteca da ESIC. Outros foram

retirados e levados pelo Prof. GILMAR BORNATTO e entregues na biblioteca Comunitária

Vila Torres.

É interessante ver reportagem sobre a comunidade feita pelo Jornal Gazeta do Povo, in:

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1158508

SINCERO AGRADECIMENTO

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1158508


Por “certificação” entende-se a emissão de um documento, de uma certidão com validade oficial.

No dia 1º. de novembro/2013, durante o XIII Fórum Internacional de Administração (FIA), o Conselho Federal de

Administração (CFA) lançou o Programa de Certificação Profissional do Sistema CFA/CRAs. A proposta da iniciativa é

contribuir para o fortalecimento da imagem e credibilidade da profissão de Administrador e Tecnólogo perante a

sociedade.

Para o desenvolvimento do projeto o CFA instituiu comissão composta por conselheiros que representam o sistema

CFA/CRAs. A Comissão trabalha em parceria com o Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social

(ICSS) e com o Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) e, juntos, fizeram amplo e detalhado

estudo sobre a certificação profissional.

A Certificação será voluntária e, nesta primeira fase, a avaliação será na área de Recursos Humanos – RH. Para o

Presidente do CFA, a Certificação agregará mais valor ao currículo profissional do Administrador e do Tecnólogo. “A

Certificação permitirá a realização do processo por área, bastante adequado para a profissão que tem muitas áreas

específicas de atuação, como é o caso da Administração. Além disso, a Certificação será periódica, permitindo assim um

processo de educação e capacitação permanente”, diz o presidente do CFA, Adm. Sebastião Luiz de Mello.

ADMINISTRAÇÃO – CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL



De acordo como Presidente do CFA, a escolha da área de Recursos Humanos para a estreia do projeto não 

aconteceu por acaso. “O RH é, hoje, o campo de atuação que congrega a maior parte dos profissionais de 

administração do país”, explica.

No próximo ano, o CFA espera estender a certificação para as outras áreas. “Assim será possível beneficiar todos os 

profissionais de Administração”, diz o presidente.

Para obter a Certificação é preciso atentar para alguns requisitos. O principal deles é estar registrado no Conselho 

Regional de Administração (CRA) e possuir 5 (cinco) anos de experiência em Administração de Recursos Humanos. 

Em seguida, o interessado deverá fazer a inscrição no site http://certificacao.cfa.org.br.   

Nesta primeira fase, os Administradores com Registro Profissional e 5 (cinco) anos de experiência na área de RH –

contados retroativamente no momento da inscrição – poderão solicitar a Certificação. O objetivo dessa modalidade é 

avaliar a capacidade do candidato, a partir das competências profissionais observadas por meio da análise de 

informações de sua trajetória profissional. Esta análise será procedida tendo como base a avaliação documental e, 

quando necessário, por meio de entrevistas.

ADMINISTRAÇÃO – CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

http://certificacao.cfa.org.br/


Numa próxima fase, será implantada a certificação na modalidade por Prova, onde

Administradores e Tecnólogos registrados nos CRAs poderão se inscrever. Nesse caso, será

obrigatório alcançar a pontuação necessária na prova objetiva, que avaliará o conjunto harmonioso

de conhecimentos (domínio do saber), habilidades (domínio do fazer) e atitudes (domínio do

comportamento). Os detalhes dos pré-requistos para a inscrição na modalidade Por Provão serão

amplamente divulgados pelo Sistema CFA/CRAs.

ADMINISTRAÇÃO – CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL



Dentre as atividades exercidas e desenvolvidas pela ESIC, não há apenas o Ensino de Graduação e
Pós-graduação e cursos de Extensão. Está tomando força cada vez maior a atividade chamada “In
Company” = Em Parceria.

A atividade In Company significa que se trata de atividades realizadas pela faculdade, no caso, a ESIC,
dentro das empresas. A ESIC programa atividades e estudos conforme solicitação da empresa em vista
da qualificação de seus colaboradores. Os professores da ESIC ou contratados pela ESIC vão até a
empresa e no local, ou, se for o caso, na própria ESIC, administram e desenvolvem as atividades.

Vale dizer que, ultimamente, a ESIC tem recebido diversas solicitações para trabalhos In Company e os
tem realizado. É uma maneira muito prática e bastante concreta de estender à sociedade e ao mundo
do trabalho os conhecimentos construídos e desenvolvidos ao interno da faculdade por alunos e
professores.

ATIVIDADES IN COMPANY



Os programas Máster e MBA da ESIC passarão a contar com coordenadores técnicos

especializados em suas respectivas áreas de atuação. A medida mostrou-se necessária dado o

expressivo crescimento experimentado nos últimos quatro anos.

Os alunos passarão a contar com mais um canal de atendimento e espera-se potencializar ainda

mais o crescimento da área, bem dos programas de formação executiva.

Prof. Alexandre Weiler continua como Coordenador geral da área de Pós-graduação, atuando

também mais fortemente na Direção Acadêmica, na rede de parcerias formada no Brasil, bem

como nas iniciativas internacionais que a ESIC Europa estará promovendo nos próximos anos.

PÓS-GRADUAÇÃO 
COORDENADORES TÉCNICOS



Ao final do curso de Administração cada acadêmico e acadêmica, em grupos ou
individualmente, deve desenvolver e apresentar um Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). O
trabalho acontece sob a orientação de um professor ou de uma professora do Curso de
Administração.

Uma vez concluído o trabalho, ele deve ser apresentado perante uma banca avaliadora,
especialmente constituída para apreciar, julgar e avaliar cada trabalho.

Neste ano, as bancas avaliadoras acontecerão do dia 16 ao dia 18 de dezembro, das 19h às
22h. A banca pode sugerir eventuais correções, acréscimos, modificações etc. O dia 03 de
fevereiro de 2014 é a data limite para que o Professor Orientador formalize oficialmente junto à
Secretaria da Faculdade o resultado definitivo do TCC.

Ressalte-se que a apresentação do TCC, perante a banca avaliadora, é aberta ao público.
Público, no caso, não são apenas alunos e professores, mas também podem estar presentes
membros da comunidade (pais, irmãos e irmãs, namorados e namoradas, membros de
empresas em que formandos e formandas das empresas atuam etc.).

BANCAS DE AVALIAÇÃO DE TCC



Embora as obras de reforma e adaptação das instalações físicas da ESIC continuem acontecendo

e não serão interrompidas, lembramos que do dia 21 de dezembro/2013 ao dia 05 de

janeiro/2014, a ESIC ESTARÁ EM FÉRIAS COLETIVAS. Isto significa, não haverá expediente

nem atividade acadêmica alguma neste período.

LEMBRETE



VESTIBULAR VERÃO 2014 ESIC

www.esic.br

Curso de Administração

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão Comercial

CURSOS OFERECIDOS

FAÇA SUA MATRÍCULA JUNTO COM UM 
AMIGO E GANHE 50% DE DESCONTO NA 

PRIMEIRA MENSALIDADE.
VALIDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO.


