
Informativo
Vida na ESIC

30ª edição | by: Nestor Eckert

www.esic.br



PÁSCOA CHEIA DE VIDA!

Certamente, muitos de nós, senão todos nós, já temos ouvido esta exclamação neste ano: “Como está passando 

depressa este ano”. E, de fato, já estamos às vésperas da Grande Festa da Vida Plena. A Páscoa já está aí.

A Páscoa, com suas clássicas contradições, já está às portas. A VIDA PLENA surge e ressurge depois de haver 

passado o tempo de flagelação, sofrimento, dor, menosprezo, cruz e morte cruel. Paradoxal: da morte nasce a 

vida. Do túmulo vem o ressuscitado. Da cruz desce a vitória, a vida e a alegria.

Vivemos em um mundo que espera, e tem direito de esperar, que tenhamos coragem de dar testemunho desta 

VIDA PLENA. A ressurreição é no Universo o grande grito de que nascemos para viver e viver dignamente. O grito 

de que vida digna somente acontece e existe se há gente com coragem e disposição de trabalhar, de agir, de 

transformar para que as sementes de vida possam germinar, florescer e produzir frutos.

Somos as grandes testemunhas de que a vida digna e plena é possível, de que “a Paz é possível!”, como 

escreveu e dizia o papa Paulo VI.

Em nome da ESIC, desejamos a todos os membros da grande família ESIC (alunos e alunas, professores e 

professoras, funcionários e funcionárias, colaboradores e colaboradoras, amigos e amigas e todas as pessoas 

que conosco colaboram) uma celebração de Páscoa cheia de vida e alegria, paz e harmonia, luz e vontade de 

viver intensamente.

FELIZ E ALEGRE CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA A TODOS!

SHALOM! SALAAM ALEIKUM!



Estão por acontecer possibilidades importantes e significativas e eventos grandiosos e quase imperdíveis na vida da 
ESIC. Alunos e professores, atentos para datas que se aproximam:

 06 a 12 de abril: MÓDULO INTERNACIONAL EUROPA. Inscrições encerradas. Formou-se um grupo de 20 
alunos. Há possibilidade de acompanhar um dos eventos deste Módulo que é o “Hoy es Marketing”, no dia 10 de 
abril, pela internet, das 9h às 19h, horário de Espanha. O endereço eletrônico para acompanhar é: 
http://www.hoyesmarketing.com E, conforme o Diretor Acadêmico da ESIC/Curitiba, Prof. Alexandre Weiler: 
“Quem não se inscreveu para participar deste Módulo já pode se preparar para o próximo que ocorrerá em abril 
de 2015”.

 MÓDULO INTERNACIONAL CHINA: este ocorrerá de 14 a 22 de junho/2014 e  consiste em viver uma semana 
na China e conhecer suas peculiaridades. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 10 de abril. Como 
inscrever-se? http://www.esic.br/modulo-internacional-study-tour-china

 GLOBAL BUSINESS COMPETITION (GBC): as inscrições para participar desta competição internacional 
encerram-se no dia 24 de abril/2014. A final acontece em Madrid. A premiação é em Euros e as inscrições para 
alunos da ESIC são gratuitas. Como proceder para inscrever-se na GBC? Entrar no endereço a seguir: 
http://www.esic.br/inscreva-se-na-maior-competicao-universitaria-de-marketing-do-mundo/

 MÓDULO INTERNACIONAL BRASIL: a ESIC/Curitiba receberá estudantes e profissionais europeus e 
asiáticos, que estarão no Brasil do dia 24 a 31 de maio/2014 para conhecer o modo brasileiro de fazer negócios.

Quem puder, não perca a oportunidade de participar desses eventos porque isso agrega muito valor ao currículo e 
posicionam a cada com excelência frente ao mercado de trabalho.

VIDA INTENSA E INTERNACIONAL NA ESIC.

http://www.hoyesmarketing.com/
http://www.esic.br/modulo-internacional-study-tour-china
http://www.esic.br/inscreva-se-na-maior-competicao-universitaria-de-marketing-do-mundo/


A Faculdade Internacional ESIC Business e Marketing School realiza há 25 anos na Europa o Prêmio Áster. Esta premiação tem como objetivo

valorizar empresas e profissionais bem sucedidos que se destacam no mercado. A denominação ÁSTER corresponde às estatuetas que são

entregues aos premiados em forma de estrelas, desenhadas especialmente para o evento.

Aqui no Brasil, a unidade brasileira da escola de negócios instalada em Curitiba, passou a realizar o evento em 2006 e neste ano está organizando

os preparativos para a 9ª edição do prêmio, que será entregue no dia 23 de abril a partir das 20h no Atrio Hall da FIEP (Federação das Indústrias do

Estado do Paraná) e já se tornou tradição no entre os executivos paranaenses.

Os prêmios Áster são concedidos para pessoas físicas e jurídicas, que se destacam no meio empresarial e acadêmico. Os concorrentes são

indicados por alunos, professores, parceiros, profissionais liberais e comunidades. Após a indicação, os currículos são analisados por uma

comissão, composta por jornalistas, professores e empresários do setor, que se reúnem para definir o ganhador. Cada comissão é composta por

três membros.

Ao todo, são seis categorias homenageadas:

Categoria Trajetória Profissional: entregue ao profissional de destaque em qualquer setor, que tenha realizado feitos importantes ligados à sua

profissão, que tenham refletido nas empresas nas quais trabalhou, em sua classe profissional, na comunidade em geral, contribuindo

significativamente para o progresso e valorização do mercado de trabalho, dentro da ética, profissionalismo e responsabilidade;

Categoria Trajetória Empresarial: entregue à empresa que tenha realizado uma trajetória de destaque, com crescimento e sustentabilidade, solidez,

valores éticos e inovação, cumprindo da melhor forma sua função sócio-econômica;

Prêmio Áster: Uma das maiores premiações do 
mercado executivo



Categoria Empreendedorismo: entregue à empresa que em curto espaço de tempo, tenha cumprido sua missão, tenha alcançado sua visão e ampliado seus

horizontes com sucesso e determinação, inovação e sustentabilidade e que continua se expandindo em novos negócios sempre pautados pela ética e

profissionalismo;

Categoria Responsabilidade Social: entregue à empresa, instituição, associação ou órgão não governamental que tenha desenvolvido projeto de

responsabilidade social de elevado valor para a comunidade, longo alcance e repercussão;

Categoria Comunicação: entregue às empresas que tenham desenvolvido trabalhos na área de comunicação (campanhas), de fundo educacional e formativo,

que tenha atingido a comunidade de forma a influenciar seus hábitos e costumes para melhoramentos e crescimento, com profissionalismo e fixação de

valores éticos.

Categoria Pe. Dehon de Excelência Acadêmica: concedido a alunos ou alunas da ESIC que durante o ano acadêmico tiveram excelente aproveitamento.

Prêmio Áster: Uma das maiores premiações do 
mercado executivo



“Rostificação” foi um trabalho proposto e desenvolvido por alunos da turma de Administração 701, na disciplina de Pensamento Social Cristão, no segundo

semestre de 2013. Esse título foi inspirado na obra Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia de Gilles Deleuze e Féliz Guattari, onde apresentam uma sociedade

“rostificada” por uma máquina abstrata e sem rosto. O termo usado pelos autores é rostidade e caracteriza esse novo rosto nascido em um mundo novo, sem

mais territórios, sem delimitações claras de fronteiras, de identidades e afins. Uma humanidade correndo atrás de aportes de entendimento dentro de um

sistema que precisa sobreviver e criar rostos que o façam sobreviver.

O objetivo do trabalho proposto, da rostificação, foi buscar rostos esquecidos ou ignorados pela grande maioria da sociedade, ou pessoas que vivem em meio a

cidade como invisíveis. Estes rostos invisíveis podem ser prestadores de serviço, podem ser moradores de ruas ou ainda qualquer pessoa que cause

desconforto a dita “normalidade” dos dias. Foram vários trabalhos bem conduzidos e contextualizados, sobretudo, norteados por uma discussão atual e

provocativa.

DELEUZE, Gilles; GATTARI, Félix. Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia. Tradução de Vol. 3. Tradução Aurélio Guerra Neto, Ana Lúcia de Oliveira, Lúcia

Cláudia Leão e Suely Rolnik. V.3. São Paulo: Editora 34, 1996, p.28.

Os alunos encontraram pessoas morando em veículos abandonados nas áreas centrais da cidade, interagiram com grafiteiros e suas mensagens contundentes

e contestadoras, bem como, visitaram atividades de pouco impacto nos meio de comunicação, mas que dão sentido a ações de centenas de pessoas na cidade.

Os retratos trouxeram histórias, as narrativas tiraram do anonimato ações e revelaram rostos verdadeiros, talvez pouco relevantes para “máquina” produtora de

significados e sentidos.

Rostificação

Dilma Akiyama

Leandro Kranz dos Santos

Iziquel Radvanskei



A rostificação dos alunos Leandro Kranz dos Santos e Dilma Akiyama, foi chamada de “A Senhorinha”. Essa senhora tem um parada

fixa em uma das esquinas centrais e movimentadas de Curitiba. O processo começou quando, em sala de aula, foram questionados os

medos que a cidade produz no cotidiano das pessoas. O cotidiano de Leandro era provocado pelos moradores de ruas, especificamente

por uma senhora que todos os dias ele encontrava a caminho do trabalho. A senhorinha também fazia de um caixa eletrônico o seu

quarto e proteção nas noites curitibanas. A partir desta constatação, Leandro convida a colega Dilma para conhecerem essa senhora e

também toda a história que se passava desconhecida dele e de milhares de transeuntes por aquela esquina todos os dias. Em seguida,

estão as reflexões apresentadas em sala de aula.

Rostificação – As pessoas invisíveis

As provocações dos temas do Pensamento Social Cristão nos levaram até uma esquina da cidade de Curitiba. A esquina barulhenta da

Comendador Araújo esconde a senhora distintamente sentada a lado da entrada de uma grande farmácia. O pequeno espaço ocupado

estorvava mais do que a presença cotidiana daquela grisalha mulher de roupas bem limpinhas e um olhar perdido na multidão ruidosa e

apressada.

De vez em quando era percebida por um sorriso, um cumprimento, um toque tímido no seu ombro. Ao longo do dia ganhava

doces, trocados e ainda almoço e jantar. Alguém lavava sua roupa, podia ser ela mesma, mas onde? Também estava sempre

asseada e cheirosa.

Rostificação



Suas noites eram protegidas por grossas portas de vidro de um caixa eletrônico ali próximo. Quando a cidade silenciava e poucos vultos 

perambulavam pelo velho centro, ela apanhava seus poucos pertences e ocupava um cantinho. E tornava-se um manequim da vitrine da vida. 

Um vulto existente, mas não tão querido.

A vida de muitos se cruza com a Senhorinha quase todos os dias. Ela sentadinha não estorva os passantes, mas incomoda pela sua presença 

silenciosa. Por vezes é possível encontrá-la se preparando para dormir no cantinho do caixa eletrônico.  Quase sempre ela está lá, mas entre 

os fazeres urgentes da cidade ela não existe.

Depois de tomarmos consciência, mais que um incomodo ela tinha uma história e poderíamos contá-la, assim buscamos uma aproximação, 

com cautela e curiosidade. A Senhorinha não tinha mudado, mas nosso olhar sim, esse tinha um novo jeito de enxergá-la, aquele vulto agora 

incomodava, questionava e provocava a conhecermos sua história. Ao longo dos dias descobrimos que nem sempre ela ficava por ali, de vez 

em quando era levada para abrigos da cidade, mas voltava sempre. Segundo relatos, ela acredita que um dos filhos mora no prédio acima da 

farmácia. As refeições são oferecidas por comerciantes e pessoas que interagem com a senhorinha ao longo dos dias, bem como utiliza 

abrigos públicos para tomar banho e lavar suas roupas. Neste primeiro momento do nosso conhecimento optamos por não fazermos uma

abordagem direta, mas a conhecermos pelos relatos dos que convivem com ela todos os dias, ou a ajudam.

Rostificação



Podemos dizer que aquela senhora invisível agora tira nosso sossego. O medo de um bom dia, de um sorriso se perdeu, quando ela
deixou de ser uma senhora sentada numa beirada de janela e passou a ter vida, histórias e esperas. Essa simples narrativa tem a
intenção de trazer um rosto entre tantos rostos escondidos na nossa cidade e para nossos cotidianos.

Então, o que enxergamos a nossa volta? Todos os dias cruzamos, ou usamos serviços de pessoas que são essenciais, mas que nem
por isso são notados por grande parte dos usuários destes serviços. Os “catadores de lixo” ou coletores de resíduos prestam um
serviço importante para o cotidiano da cidade, mas para muitas pessoas são invisíveis ou inexistentes. Qual a importância de um Gari
ou de um motorista de ônibus na minha rotina? Esse debate é feito em situações limite de greves ou acidentes, fora disso, normalmente
passam despercebidos para grande maioria da população.

Os personagens invisíveis, curiosamente são aqueles mais “visíveis”, por estarem presentes, na maioria das vezes, em
serviços externos e de significativa aparição pública. Eles estão ali trabalhando, e não importa sua ocupação, muitas pessoas passam
por eles e não os enxergam. Mas por que não conseguimos enxergá-los? Podemos apontar entre tantas respostas uma política. É um
fenômeno político porque está relacionado, na maioria das vezes, com a desigualdade social. Aquele que é diferente da minha classe
social não é visto, ou muitas vezes ignorado. Um sistema que afirma o mérito e a competição acima da vida pode ser apontado como
causador de cegueiras coletivas. Os ícones de ostentação e consumismo falam muito mais forte que a resistência de milhões de
brasileiros em jornadas estafantes, salários rebaixados e uma dezena de desigualdades com que convivem diariamente. A grande
diferença entre classes sociais são um cenário propício para discriminação e para humilhação. Não temos a pretensão de apontar
soluções simplistas para um problema tão complexo e que foi construído ao longo de anos de colonialismo e ainda vivemos sobre a
égide de grupos de poder que manipulam politicamente e economicamente o país.

Rostificação



Para sanar o problema da invisibilidade, seria preciso um estudo sobre a população brasileira,

costumes e a forma como as pessoas lidam com as diferenças, entre outros. Mas vamos deixar

isso para um segundo momento.

Rostificação



EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE 
INVERNO 2014.

O Edital no. 28, de 25 de março de 2014, publicado no Diário Oficial da União, em o no. 61, segunda-feira, dia 31 de março de

2014, faz saber a todos que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Inverno de 2014 da ESIC para os seguintes

cursos e nas devidas condições:

 Cursos de Administração – turno diurno – 30 vagas; turno noturno: 98 vagas.

 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira – turno noturno: 140 vagas.

 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial – turno noturno: 108 vagas.

O período para as inscrições inicia-se no dia 05/05/2014 e termina no dia 19/05/2014, via Internet http://www.esic.br

e na Secretaria da Faculdade, com funcionamento das 9h às 21h e, aos sábados, das 8h às 12h.

http://www.esic.br/

