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INICIANDO NOVO ANO LETIVO

Como será o ano 2014? Melhor que 2013? Difícil. Será pior que 2015? Muito provavelmente. Há quem

diga que tudo depende de como o ano começa. E de como é levado durante seu decorrer.

O acima escrito são especulações ou até adivinhações baratas. Ou não. Basta observar a realidade que

vivemos e podemos traçar algumas tendências (que nem sempre são erradas ou falsas, nem verdadeiras

ou reais).

Sob o aspecto letivo ou acadêmico começamos com duas realidades significativas. A primeira delas foi a

reunião com corpo docente, composto pelos profissionais da educação que atuam na Business &

Marketing School – ESIC ou Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing. Dos 35 docentes atuantes

neste semestre, 31 se fizeram presentes. Os outros quatro não presentes justificaram anteriormente sua

ausência.

O espírito reinante entre os docentes é bastante positivo e otimista, mesmo que enfrentassem algumas

dificuldades, alheias à vontade de qualquer membro da ESIC. O prédio, em vista de melhorias (e boas),

está em reforma. Isso causa algum contratempo. Mas, com boa vontade tudo pode ser superado. E é isso

que está acontecendo.

A segunda realidade, razão de ânimo e disposição, é o número elevado de alunos matriculados. Ao

mesmo tempo, isso significa aumento forte de responsabilidade e compromisso.

Como será o ano acadêmico 2014? Assim como o fizermos.



Os alunos e as alunas Roni Lopes, Karine Olszewski, Guilherme Mello, Aline Peixer, José Carlos

Cossa, Vinícius Giordni e diversos familiares e amigos seus, no dia 25 de janeiro de 2014, um

sábado à tarde, fizeram uma visita para conhecer o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã. Para o grupo

“foi uma tarde de visita geral para conhecer o lar e os idosos, conversar, alegrar, cantar, servir um

lanche especial, doar e receber carinho e atenção” (Aline).

O referido lar está situado à Rua Konrad Adenauer, 576, no Tarumã, aqui em Curitiba. É uma

clínica de repouso e lar para idosos.

A data de fundação é 22 de setembro de 1962. Atualmente (2014), abriga 120 idosos, que moram

no lar. Essas pessoas idosas, ali abrigadas, sobrevivem de doações de pessoas caridosas e com

espírito filantrópico, da venda de camisetas, canecas, CDs do “Os Velhos Guris”, conjunto composto

por idosos do próprio lar. Além disso, promovem um bazar beneficente, recebem ajuda da Fundação

de Assistência Social (FAS) de Curitiba, um percentual de repasse do Imposto de Renda, doações

de grandes Empresas e Empresários. É significativo o trabalho de voluntários e voluntárias.

VISITA A UM LAR NAS FÉRIAS



Os idosos, por sua vez, aceitam doação de tempo, carinho, atenção, respeito, alegria, sorrisos, amizade, abraços, 

leitura, música, dança. Conversa e tantas coisa boas, humanas. 

Se houver interesse em conhecer melhor o lar, pode ser usado o telefone da casa: (41) 3083.4900 ou acessar: 

http://www.socorroaosnecessitados.org.br

Há um vídeo, produzido em 2010, que também traz informações sobre o abrigo. Veja-se: 

http:/www.youtube.com/watch?v=z09OpF2Buws 

VISITA A UM LAR NAS FÉRIAS



VISITA A UM LAR NAS FÉRIAS



Na edição no. 27 de nosso informativo, dizíamos que o número de pessoas que tornam a 

ESIC VIVA eram  626, entre alunos, alunas, professores, funcionários.

Nesta edição, queremos retificar os números, mesmo porque a data de encerramento da 

matrícula e rematrícula não havia sido encerrada. Tanto que hoje o total de pessoas que 

tornam a ESIC viva é:

Alunos (graduação e tecnólogos): 415 (152 matrículas são novas).

Alunos ativos na Pós-graduação: 237 (além desses, há mais de 80 alunos repondo disciplinas)

Professores (graduação e tecnólogos): 35

Pessoal técnico-administrativo: 29

Serviços terceirizados: 13 

TOTAL DE PESSOAS QUE FAZEM A ESIC: 809 pessoas. 

NÚMERO DE ALUNOS NA ESIC



Muitas pessoas, que hoje leem o informativo “VIDA NA ESIC”, foram seminaristas, professores,
funcionários no tempo em que, ao invés de “escola de negócios”, aqui funcionava um Seminário (casa de
formação em nível de Ensino Médio) dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos).

Fazia parte do paradigma de formação seminarística o cultivo de uma extensa horta. Sempre havia alguém
dos padres que se destacava nessa tarefa, e como caprichava!

Em 1972, começaram as aulas e as atividades seminarísticas, no então, Instituto Dehonista (Colégio).
Sempre em torno de cem ou mais seminaristas. De tempos em tempos, surgiram “expoentes” da horta.
Eram aqueles moços que vinham do interior, tinham timbre de colono, fibra de agricultor, cuidado de
cultivador etc. Eram os períodos em que a horta produzia muito. Ninguém tem condições de calcular de
quantas toneladas de verdura foram ali colhidas.

O espaço, aos poucos, foi mudando de função. Tornou-se postulantado. Espaços diversos para formação
seminarística foram tomando conta. Sede do Governo Provincial. Em 2013, o então escolhido Superior
Provincial, Pe. Donizeti Queiroz decidiu que todo o espaço situado à Rua Pe. Dehon, 814, seria destinado à
ESIC. O governo provincial mudar-se-ia para Corupá/SC. E assim foi feito.

ERA UMA VEZ UMA HORTA...



Mas, a horta continuou em seu espaço. E produzindo verduras de todas as espécies, legumes, plantaram-se

pés de fruta, plantou-se milho etc.

Finalmente, em novembro de 2013, pelas 15h, chegou uma máquina carregadeira e o manobrista disse-me

que sua missão era tirar a horta. Aquele espaço seria transformado em canteiro de obras. Em menos de

duas horas já não mais havia sinal de horta. E os contêineres tomaram conta do terreno... E o que era horta

tornou-se canteiro de obras. E, agora, há uma pressão surda para que depois de feitas as reformas, aquele

espaço torne-se campo de futebol sete.

Além dessa mudança, verificam-se também modificações na estrutura física dos prédios: sapataria torna-se

sala de aula, os dormitórios todos viraram salas de aula, quartos de visita, hoje são salas de aulas.

Refeitório vira biblioteca. Cozinha torna-se laboratório de informática. Lavanderia, rouparia, padaria,

garagem tudo vira cantina...

Era uma vez aquela horta...

ERA UMA VEZ UMA HORTA...



Ao final do Curso de Administração, cada aluno e cada aluna, em

trabalho de equipe, elabora o chamado Trabalho de Conclusão do

Curso (TCC). É um trabalho acadêmico, acompanhado por um

professor ou uma professora, que atua como orientador(a) e, ao final,

esse trabalho é apresentado perante uma banca composta por

professores e professoras da Instituição. Assim, em dezembro/2013,

os seguintes alunos apresentaram seus TCCs.

BANCAS DE TCC



TCC II - Título ALUNOS COMPOSIÇÃO DA BANCA

BRASIL MOTOTORS Andrei Gemin

Fabiane Duarte Chuchene

Heidy Goossen

Kelly Cristina Vojciechovski

Prof. Gerson Gantzel (orientador)

Prof. Iron Lemos

Profa. Maria Crhistina S. Rocha

RE-TIRE Eduardo de Oliveira Pereira

Marilin Fritzke

Ricardo Rigoni Neto

Prof. Evandro Aresi (orientador)

Prof. Adilson Pasini

Prof. Gustavo Pipolo

FAMOUS CHEF Cassiana d’Oliveira Pissaia

Cleverson S. Fernandes

Cristiane Daneluk

Jacqueline do Rocio Garrett

Rosangela Aparecida Schmoller

Prof. Roberto Remonato (orientador)

Prof. Luciano Castro

Prof. Rogério Nascimento

SINGOLARE Caroline Pauli Balan Prereira

Mary Clélia Coelho

Priscila Gomes Chacharski

Prof. Luciano Castro (orientador)

Prof. Gustavo Pipolo

Prof. Marcelo Neiva

IMPÉRIO DA CERVEJA Bruno Custódio de Lima

Carlos Pankratz

Chris Amanda Horevitch

William Fernando Pinto Verona

Prof. Rodrigo Lima (orientador)

Prof. Adilson Pasini

Prof. Marceleo neiva

BANCAS DE TCC

Em nome da ESIC, os sinceros

cumprimentos aos que encerraram seus

estudos e esperamos a Colação de Grau no

dia 23 de abril/2014. De outro lado, todo o

nosso incentivo e estímulo para que

continuem no aperfeiçoamento profissional,

buscando um curso de pós-graduação. Este

foi o primeiro passo. Muitos passos ainda

poderão e deverão ser dados. E, por que

não pensar em dar aula na ESIC? Estamos

de portas abertas. Basta competência e

vontade.



TCC I – Título ALUNOS CAMPOSIÇÃO DA BANCA

DONUT’S &CAFÉ Bruno de Souza e Silva

Juliane Fernandes Serrano

Saulo Gemin

Prof. Roberto Remonato (orientador)

Prof. Marcio Amaral

Prof. Adilson Pasini

BAZAARE COMÉRCIO

SECOND HAND

Eduardo Augusto B. Rocha

Franciele Batista L. Ramos

Prof. Luciano Castro (orientador)

Prof. Iron Lemos

Prof. Vicente Keller

360o. COMPLEXO DE

SAKATE

Fernando Fco. Da Silva

Raphael Alberti Tavares

Weslem Sanches Oliveira

Prof. Marcio Amaral (orientador)

Prof. Roberto Remonato

Profa. Carla Cristina Alves

SENSAÇÕES LINGERIES

NÚPCIAS

Francieli do Rocio Mocelin

Glaucia S. A. B. da Silveira

Karina Regina Mann

Lorena Pecazevicz

Rosimeri Dingueleski

Prof. Márcio Amaral (orientador)

Prof. Roberto Remonato

Profa. Carla Cristina Alves

ASSESSORIA

EMPRESARIAL BB

MAMPFRE

Livia Pereira Souza Prof. Márcio Amaral (orientador)

Prof. Marcelo Neiva

CENTRO DE BELEZA E

ESTÉTICA STYLE MEN’S

Antonio Soares da Silva

Dilma Akiyama

Leandro Kranz dos Santos

Prof. Roberto Remonato (orientador)

Profa. Carla Cristina Alves

BANCAS DE TCC

Além desses acadêmicos, há os que estão 

iniciando suas pesquisas em vista da 

elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso (primeira fase) – TCC I. Eis o 

quadro:

Manifestamos aqui todo o incentivo e 

estímulo aos acadêmicos e às acadêmicas 

no sentido de levarem adiante suas 

pesquisas e seus estudos. Falta pouco...



Na ESIC, as aulas tiveram início no dia 10 de fevereiro. Uma semana após, no dia 17 de

fevereiro, professores, alunos, funcionários, ex-alunos fizeram uma recepção aos novos alunos,

os calouros. O encontro reuniu cerca de 150 pessoas do Curso de Administração e dos Cursos

Superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e Gestão Financeira.

O Prof. Iron Lemes ponderou sobre a importância de os alunos conhecerem a Instituição e, de

modo especial, conhecerem o curso que escolheram. O Prof. Richard Richter falou sobre o

mercado de trabalho e a empregabilidade.

Thiago Burbela, ex-aluno do Curso de Administração e do MBA da ESIC falou do seu

conhecimento, construído nos tempos de faculdade e da experiência profissional confrontados

hoje. Atualmente, sua empresa conta com três escritórios: Curitiba, Paranaguá e Hong Kong.

AULA INAUGURAL COM 
PROFESSORES E ALUNOS EGRESSOS



“Estudar e procurar conhecimento é muito importante. A ESIC contribuiu muito para meu

sucesso profissional. Os professores sempre nos incentivaram a buscar contatos profissionais e

relacionamentos dentro da própria instituição e isso realmente é fundamental. Só tenho a

agradecer a ESIC pelo suporte e pela excelente educação”, disse.

Rui Guissoni, atualmente atua como diretor operacional. Também foi aluno da instituição.

Também expressou sua alegria por ter sido aluno e manifestou todo o seu apoio àqueles que

agora estão iniciando. Não se pode desperdiçar nenhum instante sequer.

Desejamos a todos os novos alunos da ESIC que o tempo em que passarmos juntos, sejamos

construtores do conhecimento. É a razão de ser da ESIC.

AULA INAUGURAL COM 
PROFESSORES E ALUNOS EGRESSOS



É POSSÍVEL REFLETIR?

“Por que levar a vida tão a sério se ela é uma incansável batalha da qual jamais sairemos vivos?” 

(Bob Marley).
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