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1. AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO. 
A ESIC situa-se à Rua Pe. Dehon, 814. Terreno de propriedade dos padres dehonianos, 
cuja Congregação é a Entidade Mantenedora da ESIC. Neste endereço também situa-
se a sede do Governo Provincial, a Secretaria, a Tesouraria, o Serviço de Animação 
Vocacional etc. 
A partir deste ano, com a mudança do Governo Provincial, todo o espaço físico é posto 
à disposição da ESIC para ampliações, adequações, transformações necessárias para 
abrigar aproximadamente 50 salas de aula e outras instalações físicas. A sede do 
Governo Provincial muda. Em uma fase de transição, funcionará em Corupá, até que se 
encontre espaço apropriado e adequado para sediar-se definitivamente.  
O novo Diretor, Pe. Ari, faz questão (e ele está certo) de definir um plano diretor de 
médio e longo prazo de reformas e adequações. O projeto inicial já está pronto. Estão 
sendo feitos, no momento, os estudos dos detalhes e as previsões de mais longo 
prazo. No Bloco B, as obras já começaram. 
Toda a área situada entre o Santuário Santa Rita e a Rua Alcino Guanabara e entre a 
Rua Pe. Dehon e a Rua Maj. Theolindo Ferreira Ribas passará à ESIC. É espaço 
suficiente para as ampliações necessárias em vista de novos cursos pedidos ao MEC, 
que estão incluídos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2010-2014. 
O projeto todo estará pronto em setembro, a partir de quando se iniciará o processo 
de reformas e adequações. 
A cessão do terreno é um indicador claro do apoio que a Congregação dos Padres do 
Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), aqui no Brasil, está dando às atividades 
desenvolvidas pela ESIC. Além disso, a Congregação destinou dois de seus membros 
para atuarem permanentemente na educação, junto à ESIC: Diretor Geral (Pe. Ari 
Erthal) e Secretário Geral (Pe. Nestor Eckert). 
 

2. CENTRAL DE CASES ESIC. 
No dia 07 de agosto, no Auditório da ESIC, das 19h30min às 21h30min, acontecerá 
uma exposição feita pelo Prof. Denis Alcides Rezende com o tema: Planejamento 
Estratégico para Organizações Inteligentes.  
O Prof. Denis é Doutor e Pós-doutor em Administração (USP), Mestre em Informática 
(UFPR) e Graduado em Processamento de Dados e Administração. Autor e coautor de 
18 livros de Planejamento Estratégico. 
O Professor é Consultor de Planejamento Estratégico em diversas organizações 
públicas e privadas e, desde 1995, é Consultor de Gestão da Tecnologia de Informação 
pela 9D Consultoria em Informação e Estratégia.  
O público alvo dessa exposição são os alunos dos Cursos de Pós-graduação da ESIC, 
professores e é aberta a todas as pessoas interessadas no assunto. 
A exposição do tema é gratuita e a Editora Atlas estará presente expondo os livros do 
autor. 
 

3. REINÍCIO DAS AULAS. 
A Direção da ESIC, seus coordenadores, seus professores e professoras, funcionárias e 
funcionários dão as boas vindas a todos os alunos e alunas, veteranos e veteranas, 
neste início do 2º. semestre/2012, no dia de hoje, 18 de julho. 
Ao mesmo tempo, estamos nos preparando para recepcionar com alegria os alunos e 
as alunas calouros e calouras no dia 23 de julho. 
Recebemos com entusiasmo os professores e as professoras que neste semestre 
iniciam, na ESIC, suas atividades profissionais. Todas e todos são muito bem vindos e 
sabemos que vêm somar forças à equipe de profissionais que já se encontra aqui.  



Todos percebemos que o 1º. semestre deste ano “passou” rapidamente. Como o 2º. 
semestre, normalmente, é mais “carregado” e exigente, passará mais depressa ainda. 
Por isso, a importância fundamental de começar bem e aproveitar muito bem tudo, 
desde o primeiro dia. Especialmente importante é aproveitar os dias de aula.  
Dalai LAMA diz que “apenas dois dias não existem: ontem e amanhã”, e os romanos 
diziam “carpe diem” (aproveite bem o dia de hoje). Deixar para amanhã pode ser 
tarde... 
 

4. LEMBRETE AOS CONCLUINTES DA GRADUAÇÃO. 
O dia 25 de julho é a data limite para que sejam entregues, pelos alunos concluintes, 
na Secretaria Acadêmica, os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC II), corrigidos e 
encadernados em capa dura e em CD. 
Lembramos que datas e prazos estabelecidos devem ser rigorosamente observados. É 
questão de organização acadêmica em vista da formatura e da conclusão do ano. 
 

5. ALMOÇO VOCACIONAL. 
Os Amigos Dehonianos, que sempre às quintas-feiras, à noite, e, aos sábados, à tarde, 
usam o campo de esportes da ESIC, promovem o 2º. Almoço Vocacional, no dia 5 de 
agosto, no Salão do Santuário Santa Rita de Cássia. Eles fazem um convite especial aos 
alunos e professores da ESIC. Quem participou do Primeiro Almoço garante que vale à 
pena. 
O custo para adultos é de R$ 15,00 e para crianças é de R$ 10,00. O Sr. Maurício 
Mallmann, do Setor de Relações Institucionais da ESIC, está com 60 (sessenta) 
convites. 
 

6. REALIZAÇÃO DE PALESTRAS. 
A ESIC desenvolve diversas ações que revelam sua função social e sua 
responsabilidade social. Uma delas é a realização de palestras para professores e 
alunos em diversas escolas, sem custo para as escolas. Os conteúdos são variados, mas 
sempre tratam sobre a pessoa humana, sobre os relacionamentos interpessoais, sobre 
formação profissional, motivação, planejamento etc.  
Nos dias 19 e 20 de julho, acontecerão 15 palestras, em 12 Colégios da Rede Estadual. 
Desde o dia 14 de abril até o dia 20 de julho, são 70 horas de palestras (24 palestras 
para professores e 15 para alunos). Além dessas, há palestras agendadas até final de 
outubro. 
Nossos cumprimentos ao Sr. Maurício Mallmann, responsável pela organização dessas 
palestras e Coordenador do Departamento de Relações Institucionais da ESIC. 


