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JUNHO: UM MÊS CONTURBADO.

Como todos nós já imaginávamos, este ano letivo parece que passará mais rapidamente que outros. O

final do primeiro semestre já se aproxima. Estamos sentindo, e sentiremos ainda mais, o quanto uma

bola, e os interesses em torno da mesma, podem atrapalhar nossos ritmos de vida. E, a que custo...

Em nossos dias, parece que em cada conversa temos de usar a palavra “focar”. Na verdade,

parece que seria mais interessante falar em “centrar a atenção”. E, é exatamente isso que se nos pede

ao final de um semestre conturbado: centrar a atenção em nossos interesses de estudo e de construção

de conhecimento.

Sabemos que em clima conturbado não é fácil viver concentrado. O desafio de concentrar-se

torna-se maior. Mas, os estudos exigem muita concentração e clima de estudo, pesquisa, construção de

conhecimento.

Seria interessante fixar como objetivo que o semestre, que já está terminando, seja o mais

bem aproveitado por todos os acadêmicos e as acadêmicas de nossa Instituição.



Continuando o desenvolvimento do Programa de Responsabilidade Social por parte da ESIC,
aconteceram os seguintes eventos:

• 20 de maio: Secretaria de Educação de Pinhais – PR – Escola Municipal José Brunetti
Gugelmin: Palestra para Professores: Gestão de Pessoas. Palestrante: Profa. Jully Fabíola
Nunes Roque.

• 22 de maio: Secretaria de Educação de Pinhais – PR – Palestra: Ser Pedagogo no Contexto
do Século XX. Palestrante: Profa. Rubiana K. Mendel Pereira.

• 27 de maio: Col. Estadual Prof. Máximo Atílio Asinelli – Palestra: Palestra em Roda.
Palestrante: Prof. Sérgio Naguel.

O Programa de Responsabilidade Social, desenvolvido pela ESIC, por meio do Departamento de
Relações Institucionais, consiste, primordialmente, em fornecer oportunidades de formação
permanente e continuada, de forma gratuita, aos professores e às professoras da Rede Estadual e
da Rede Municipal de Educação de Curitiba e dos 29 (vinte e nove) municípios da Região
Metropolitana de Curitiba.

No momento, a ESIC mantém parceria no desenvolvimento deste programa com 203 (duzentos e
três) unidades escolares da Rede Estadual de Educação. Além do trabalho com professores,
realizam-se, também, atividades com os alunos das diversas unidades escolares, tendo sido
beneficiados, até o momento, 4.405 alunos.

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL.



O Ministério da Educação criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), pela Lei no. 10.861,

de 14 de abril de 2004. A finalidade principal do SINAES é desenvolver uma cultura de avaliação, no sentido positivo e

construtivo. Os diversos processos de avaliação procuram envolver toda a comunidade acadêmica, podendo esta dar

sugestões, fazer apreciações, emitir juízos sobre a entidade como um todo etc.

Este processo acontece por meio da Avaliação Institucional. É a avaliação interna ou autoavaliação. Há, em cada

instituição, um organismo próprio, que se encarrega de todo esse processo. É a Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Ela é responsável pela “condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação

das informações solicitadas pelo INEP” [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira].

Por vezes, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) de uma instituição pode ser mal entendida. A CPA é organismo de

representação dos estudantes e professores. Tanto assim que ninguém da Administração da ESIC participa da CPA.

Não é o Diretor Geral, nem o Coordenador de Curso, nem o Diretor Acadêmico, nem o Secretário Geral que elabora

instrumentos de avaliação, vai até as salas tentar sensibilizar os alunos a participarem da Avaliação Institucional porque

ela interessa, em primeiro lugar, aos alunos e aos professores.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.



As respostas ao processo de Avaliação Institucional tiveram seu início no dia 25 de maio e vão

até o dia 23 de junho. A pesquisa realizada é totalmente sigilosa e sem possibilidade de

identificação de quem responde. As respostas são dadas por três segmentos da comunidade

ESIC:

• COLABORADORES: www.remoit.com.br/cpa2014-1_colab.htm

• DISCENTES: www.remoit.com.br/cpa2014-1_disc.htm

• DOCENTES: www.remoit.com.br/cpa2014-1_doc.htm

Em nosso caso, se, por acaso, alguém tiver dúvidas ou necessitar de maiores informações,

pode dirigir-se ao Prof. Roberto Remonato, Coordenador da CPA e responsável pela

organização e realização da Avaliação Institucional, no Primeiro Semestre-2014.

Embora a participação não seja obrigatória (é opcional) ela é muito importante para os alunos

e para a Instituição.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.

http://www.remoit.com.br/cpa2014-1_colab.htm
http://www.remoit.com.br/cpa2014-1_disc.htm
http://www.remoit.com.br/cpa2014-1_doc.htm


Quem está em uma faculdade, sabe que a Biblioteca ainda é a fonte de informações mais fidedigna e segura 

da qual podemos dispor para construir conhecimento.

A biblioteca da ESIC/Curitiba apresenta um diferencial. Possui muitos livros escritos por grandes 

catedráticos da Europa e publicados pela Editora da própria EISC sediada na Espanha. Conforme a 

bibliotecária da ESIC/Curitiba, Karin Gellerth, a biblioteca conta com aproximadamente 1.400 exemplares de 

mais de 600 títulos publicados pela Editora ESIC. Karin confirma que “nós recebemos, periodicamente, 

esses materiais e, por isso, estamos sempre atualizados com o que há de melhor e mais moderno nas áreas 

de Marketing e Negócios”. 

Embora os livros sejam escritos em espanhol, “eles têm leitura facilitada e, mesmo que quem 

esteja lendo não tenha o domínio do espanhol, conseguirá compreender e interpretar o que está escrito sem 

nenhuma dificuldade”.

No que se refere a publicações, a ESIC, com ajuda dos professores, vai à busca das melhores e 

mais atualizadas obras existentes no mercado mundial. Como a ESIC é um Centro Universitário Privado, 

com sede em diversas filiais na Europa, e no Brasil, em Curitiba, desde 2011, a aquisição se torna 

relativamente fácil e muito ágil.

A ESIC/CURITBA POSSUI LIVROS DA 
EDITORA ESIC/ESPANHA.



No dia 07 de junho, das 8h às 18h, na Sala Pamplona e na Sala no. 9, com organização

do Prof. Armando Pastore e sob responsabilidade da Aline Peixer (Coordenadora do

DAAC -ESIC) acontecerá o II Encontro Nacional da Escola de Autoconhecimento – A

Filosofia do Amor, da Harmonia e da Beleza.

O Coffee-Break acontecerá na Cantina Premium, da ESIC, e há previsão da participação

de 40 pessoas.

AUTOCONHECIMENTO.



Segundo estudo de Ângela Cássia Rodrigues, da Universidade de São Paulo (USP), estima-se que somente na
cidade de São Paulo sejam enviadas ao lixo cerca de 3.400 toneladas de Equipamentos eletroeletrônicos em
retenção (Eeer).

A associação brasileira da indústria elétrica e eletrônica informou que no primeiro semestre de 2013 foram vendidos
no país 10,4 milhões de unidades de desktops, notebooks e tablets. Isso sem contar televisores e celulares.
Devemos levar em conta que quando compramos um novo descartamos o usado.

Esse processo tornou o Brasil campeão mundial entre os países em desenvolvimento na geração de lixo de
informática. E, para onde vai todo esse lixo? É destinado de forma correta? É aí que inicia o problema: se
começarmos a olhar ao redor, acharemos esses lixos à beira da rua, nos rios e nos lixões (aterros sanitários). E o
que isso provoca ao meio ambiente? As pessoas que descartam não se importam. Na verdade, nem noção da
nocividade que esse ato causa ao meio ambiente elas têm.

Agora, em 2014, vigorou a lei de resíduos sólidos onde fabricantes, lojistas e assistência técnica são responsáveis
pela destinação desse material chamado de logística reversa.

LIXÃO DE EEER

Texto de Franciele Ramos – 8º. Período ADM – ESIC



Apesar de o cenário ser bem preocupante, algumas instituições trabalham para diminuir o impacto desse lixo. A Coordenadoria
de Tecnologia da Informação (CTI) da USP é referência em reaproveitamento desse material. A CTI possui uma área de 2.000
metros quadrados onde ficam armazenados os equipamentos doados. Ali é feita toda a separação de material e enviado
novamente para a indústria ou para empresas de reciclagem de plásticos e ferro. Alguns equipamentos são reparados e
enviados à universidade e aos projetos de inclusão digital, para prefeituras e escolas públicas, ou seja, eles conseguem
transformar aquilo que ninguém mais quer em algo reaproveitado e com valor.

A instituição consegue trabalhar com cerca 12 toneladas/mês, ou seja, 144 toneladas ao ano. Fazendo um cálculo rápido,
descobre-se que isso não chega a 5% das 3.400 toneladas somente na cidade de São Paulo. Então, como mudar essa
realidade? Acredito que com a nova lei e as empresas se responsabilizando pelo ônus do seu negócio, atrairá empreendedores
para o setor. Por que todas as universidades do país não podem ter um projeto como o da USP? Ainda assim, haveria trabalho
de sobra para empresas que desejam atuar nesse ramo. Mas, a principal questão é fazer com que esses equipamentos
cheguem a esses locais. Que incentivos nossos coletores de material reciclável recebem para trabalhar com isso? O problema
é muito mais amplo do que pesamos. A exclusão social começa com os “carrinheiros”, tratados como lixo, vistos como a
encarnação total da pobreza e do fracasso. Enquanto isso, em países desenvolvidos, são tratados como ocupantes de uma das
profissões mais honrosas e respeitadas.

LIXÃO DE EEER



LIXÃO DE EEER

Acredito que ponta solta para uma nova destinação esteja no consumidor. As empresas precisarão ensinar seus

consumidores a descartar de forma correta seu lixo eletrônico. Os “carrinheiros” também precisam de incentivo e orientação. A

logística para todo esse trabalho deve ser bem desenhada e deve ter vários participantes. Somente assim haverá garantia para

eficiência na transformação de sucata em valor.

A Suécia tem um exemplo muito interessante de logística reversa. Lá, 1550 fabricantes e importadores aceitam depositar

em uma conta do governo (não estatal) um valor que garantirá no futuro a destinação correta dos resíduos dos seus produtos e o

valor financeiro serve para cobrir despesas de coletas e reciclagem, além de ajudar a manter uma rede de 600 metros quadrados de

reciclagem e 200 estações de coleta para pequenos eletrônicos, baterias e lâmpadas e 10.000 recipientes de lixo para baterias

espalhados por todo o país. Lá, eles comemoram a adesão dos suecos à causa. Em 2012, foram recolhidos e ganharam novo destino

147.684 toneladas de Eeer’s.

Claro que comparar Brasil e Suécia, seria muita inocência. Somos em nada parecidos. Não temos a mesma cultura, nem

o nível de educação e extensão territorial. Mas, acredito que poderia ser criado um projeto por Estado, centrando atenção,

principalmente, nas capitais e nas grandes cidades onde o lixo se concentra mais. Os projetos seriam gerenciados por empresas

privadas. Quem sabe não passe a surgir uma Parceria Público Privada (PPP). Afinal, o que, de fato, importa é o bem comum!



Aconteceu no dia três de junho, a visita à ESIC do Coronel Ávila, do Major Borba, da Sra. Giliane

(APM) e da Profa. Cristina. Todos profissionais atuantes no Colégio Militar de Curitiba. Por meio da

CONFENEN, a ESIC tem parceria de atividades com o Colégio Militar. Além de ser uma visita de

cortesia, foi uma vista para troca de ideias sobre atividades educativas. De modo especial, tratou-

se de ver possibilidades de implementar atividades de parcerias com o Colégio Militar.

Tanto os representantes do Colégio Militar como da ESIC falaram sobre o modo como ambas as

instituições trabalham e de como agilizar atividades de parceria, que enriqueçam as escolas.

VISITA ENRIQUECEDORA.



No dia 02 de junho, os alunos, representantes das turmas, reuniram-se para efetuar escolha de seus representantes no Colegiado de Curso (Bacharelado em 
Administração, Superior de Tecnologia em Gestão Comercial e Superior de Tecnologia em Gestão Financeira) e representantes na CPA e no CONSUP.

A representação ficou assim constituída:

1. REPRESENTANTES DO COLEGIADO DE CURSO:

 Administração – Titular: João Gomes da Silva Junior (ADM 301)

- Suplente: Tamaris de Lima (ADM 201)

 Gestão Comercial – Titular: Rafael Schon (GC 301)

- Suplente: Flávia Adriane Candido (GC 301)

 Gestão Financeira – Titular: Karla Alessandra da Silva (GF 101)

- Suplente: Jane Karise (GF 301)

2. REPRESENTANTES NA COMSSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA):

 Titular: Karla Alessandra da Silva (GF 101)

 Suplente: João Gomes da Silva Junior ADM 301)

3. REPRESENTANTES NO CONSELHO SUPERIOR (CONSUP):

 Titular: Rafael Schon (GC 301)

 Suplente: Flávia Adriane Candido (GC 301)

ESCOLHA DE REPRESENTANTES DISCENTES NO 
COLEGIADO DE CURSO, CPA E CONSUP

Esses representantes são, de certo modo, os porta-vozes

oficias do Corpo Discente junto à Instituição. Ressalte-se que é

importante que os discentes participem da vida da ESIC,

expressando suas expectativas, seus desejos e anseios,

manifestando suas satisfações e insatisfações, trazendo suas

reclamações até os responsáveis diretos à busca das melhores

soluções para problemas que, eventualmente, surgirem.





Para muitos profissionais que já estão atuando em suas carreiras, um dos maiores impedimentos para realizar um curso no
exterior é a falta de tempo. Porém, a ESIC Business e Marketing School oferece aos seus alunos e parceiros um curso com
formato bastante diferenciado em que as atividades são realizadas em apenas uma semana. O Módulo Internacional da
Europa, com dupla certificação, já é realizado há muitos anos pela instituição e a última edição aconteceu recentemente no
mês de abril na sede da ESIC em Madrid na Espanha.

Os estudantes que tiveram a oportunidade de participar do módulo retornaram ao Brasil fascinados com o aprendizado. “Voltei
com uma mentalidade mais aberta, com novas idéias e novos projetos pessoais e profissionais”, diz a consultora comercial,
Isabel Ione Martins. Para Bruna Botolozzo, o módulo internacional é uma forma de aprendizado única. “A experiência de
aprender na teoria e na prática e ainda desenvolver o relacionamento é uma grande oportunidade que recomendo a todos”.

Uma das participantes, Giseli Gabardo Fachinetto afirma que todas as palestras realizadas ao longo da programação marcaram
os participantes de alguma maneira. “De cada uma delas pude extrair lições e conselhos práticos que irão me ajudar no dia a
dia de minha empresa, focando principalmente em resultados, com os objetivos mais claros”, conta. Giseli ainda comenta que
com um dos palestrantes, Loreto Martorell, que ministrou uma palestra interativa, os alunos puderam participar ativamente na
busca das principais características que um líder deve ter para dirigir uma equipe com êxito. “Com Javier Rovira fomos capazes
de entender as constantes e velozes mudanças, tendências para um futuro que inicia hoje”, destaca.

Estudantes avaliam experiência de participar 
de Módulo Internacional na Europa



Visitas

Além das palestras, debates e máster class, os estudantes também tiveram a oportunidade de visitar empresas e conhecer de
perto como funciona o mercado europeu. Uma das empresas visitadas pelo grupo foi a Mahou/San Miguel. “Além de possuir
uma fábrica excelente em vários aspectos como qualidade, organização, inovação, reconhecimento de pessoal interno a
empresa decidiu posicionar sua marca em outras regiões e países, mas com uma estratégia de aquisições e parcerias. Foi uma
experiência e um aprendizado fantásticos”, relata Fernando Fachinetto, diretor da Import Ibérica.

Também estava previsto na programação um passeio ao Las Rozas Village, um espaço com mais de 100 boutiques e lojas de
várias marcas, onde os alunos puderam aproveitar para analisar as estratégias seguidas pelas empresas a fim de agregar valor
aos produtos comercializados. “Pudemos observar a diferenciação de atendimento, apresentação de produtos e o foco dado
em um tipo específico de mercadoria”, diz Giuliano Farion, gerente de operações da Instalo Engenharia e Construções.

Visitas culturais também foram realizadas e uma das cidades escolhidas como destino foi Toledo, na Espanha. “O turismo
vinculado a história de uma cidade berço da civilização foi algo muito positivo. Acompanhando a cultura local e da valorização
do patrimônio, percebe-se que a história se une ao contemporâneo sem denegrir ou haver desvalorização ao passado ou ao
futuro”, pontua Vitor Hugo Bego, analista de marketing.

Estudantes avaliam experiência de participar 
de Módulo Internacional na Europa



Evento

Paralelo ao Módulo Internacional, foi realizado um dos maiores eventos de Marketing de toda a União Européia, o Hoy És

Marketing que foi um dos principais destaques da viagem. “Das palestras deste evento a mesa redonda com os grandes

desafios de gerenciamento da atualidade com Fernando Uaides, Gonzalo Antonanzas e Carlos Rodriguez Alemany foi a que

mais teve relevância na minha vida profissional. Afinal, não é todo dia que se tem grandes diretores debatendo questões

estratégicas e importantes para as empresas como liderança, inovação, globalização, competitividade, desenvolvimento

humano, estratégias, o resultado para os expectadores são novas experiências e idéias”, comenta Paulo Santos, coordenador

de contas da Coca-Cola/Heineken.

A maioria das atividades do Módulo Internacional foram realizadas na sede ESIC na Espanha. “A estrutura da ESIC na

Espanha é fantástica. Superou minhas expectativas”, diz a aluna Isabel Ione Martins. “Saber que a faculdade onde estudo é

referência lá fora me faz ter a certeza que escolhi a melhor instituição para estudar”, finaliza Bruna Botolozzo.

No mês de junho a ESIC, em parceria com as melhores escolas de negócios chinesas, irá realizar a primeira edição do Módulo

Internacional na China, uma das maiores economias mundiais.

Estudantes avaliam experiência de participar 
de Módulo Internacional na Europa





Certamente, conquistar uma vaga em uma grande empresa multinacional e com excelente conceito no mercado é o sonho e o
principal objetivo de grande parte dos profissionais que atuam na área de negócios. Porém, para chegar até lá é necessário muita
preparação, por isso, é uma conquista de poucos, restrita somente aos melhores. O paranaense Elias Tardivo Franchin está entre
este seleto grupo. Recentemente, foi convidado a integrar o corpo de colaboradores de uma das melhores empresas do mundo, a
BMW do Brasil.

O jovem executivo aceitou o desafio, arrumou as malas e seguiu rumo a Joinvile, em Santa Catarina, onde está atuando como
Supervisor de Logística. Elias é aluno do curso de MBA Executivo em Gestão Empresarial em uma das melhores escolas de
negócios do mundo, a Faculdade Internacional ESIC Business e Marketing School. Para ele, a sua formação foi imprescindível para
conquistar a vaga. “A ESIC contribuiu para meu crescimento profissional proporcionando uma visão mais ampla e sistêmica. Penso
que para tomada de decisão, considerando o grau de prioridade e a assertividade em um cenário de constantes mudanças, o gestor
precisa identificar o impacto nos processos e pessoas. Com a metodologia empregada pela instituição, pude agregar conhecimento e
experiência aplicáveis no ambiente de corporativo”, destaca.

O profissional ainda completa: “acredito que na vida, temos inúmeras oportunidades de escolhas, sendo assim, tenho a plena
convicção de que este feito somente foi possível por ter buscado subsídio de qualidade em uma instituição como a ESIC”.

O diretor de formação executiva da escola de negócios, Alexandre Weiler, diz que a instituição também se sente muito feliz com a
conquista profissional do seu aluno. “Seguramente, ele merece. Ser selecionado para trabalhar em uma empresa como a BMW é um
grande passo e sabemos que ele foi muito bem preparado para isso”.

Paranaense é o novo executivo da 
BMW Motors do Brasil

Elias Tardivo Franchin assumiu o cargo recentemente na cidade de Joinvile, em 
Santa Catarina, e está bastante motivado com os novos desafios profissionais



Preparar os melhores profissionais do mercado é, sem dúvida, o grande desafio das instituições de ensino brasileiras, afinal,

uma boa formação faz toda a diferença na carreira. Com o aumento da oferta de cursos de graduação e pós-graduação e, por

consequência, da competitividade entre as faculdades, as instituições estão correndo atrás de diferenciais para capacitar

melhor seus alunos e, principalmente, ter o reconhecimento do mercado.

Mas, para realmente oferecer uma formação diferenciada e de excelente qualidade, é necessário ir muito além de investir

somente na infraestrutura do campus e na qualidade do corpo docente, por exemplo. O diretor de formação executiva de uma

das melhores universidades do mundo, a ESIC Business e Marketing School, Alexandre Weiler, revela que a instituição faz a

diferença por acreditar que a formação baseada em padrões internacionais é o segredo para preparar grandes executivos.

Para Weiler, um diploma somente até pode abrir portas e permitir que o candidato seja selecionado para uma entrevista de

emprego, porém a única coisa que fará com que ele se mantenha na vaga que conquistou e que consiga progredir na carreira

será justamente a sua performance. “Essa performance está diretamente ligada à quantidade e à qualidade de conhecimento

que o profissional acumulou, somado à sua capacidade de transformar esse conhecimento em práticas de resultado para a

empresa ou para organização na qual trabalha”.

Formação baseada em padrões internacionais 
é a chave do sucesso na carreira executiva

O mercado está exigindo cada vez mais dos seus profissionais, por isso, as instituições se 
veem obrigadas a oferecer diferenciais para capacitar melhor os seus alunos



Diante deste pensamento, a ESIC é uma instituição que tem o foco em uma formação diferenciada para o mercado brasileiro,
com qualidade acadêmica de nível internacional por um preço bastante acessível. A instituição oferece diversas disciplinas que,
efetivamente, resultam no perfil de um profissional preparado para os mais complexos desafios do mercado de trabalho. “Na
ESIC nós buscamos preparar os alunos desde o primeiro dia, não só para uma boa interação entre teoria e prática, mas para
os níveis mais elevados de gestão. Não é por acaso que os nossos alunos trabalham em empresas como a Volvo, Electrolux,
Nokia, Bosch, Siemens, O Boticário, Audi, BMW, Coca-Cola, Mormaii e também fora do Brasil na Alemanha, Suécia, Holanda,
França, Espanha, China, nos EUA entre tantos outros países”, destaca o diretor de formação executiva.

A instituição consolida seu projeto de formação de alta qualidade, disponibilizando para o mercado uma formação no padrão
das grandes escolas de negócios do mundo. A matriz da ESIC fica em Madrid, na Espanha e na unidade brasileira, instalada
em Curitiba, é mantida a mesma excelência de ensino da escola de negócios da Europa.

O executivo da BMW do Brasil, Elias Franchin, é aluno da instituição e destaca que a ESIC tem credibilidade nos cursos
ofertados. “A grade curricular apresentou um grande diferencial por abordar disciplinas que são a base para uma gestão
sustentável de qualquer negócio. A formação e a experiência dos professores, aliado ao material de apoio e a infraestrutura,
que são de elevada qualidade, fizeram toda a diferença na minha formação”, afirma.

Formação baseada em padrões internacionais 
é a chave do sucesso na carreira executiva



Aumente o faturamento e vendas de sua empresa com capacitação profissional de seus vendedores. Desenvolvimento de 

habilidades e competências.

A ESIC Business & Marketing School em parceria com a D@D Desenvolvimento à Distância, oferece o programa de 

Atendimento e Vendas online, baseado nas metodologias mais efetivas e de maior sucesso nos EUA e no mundo, 

como o PSS (Professional Sales Services) e o SPIN (Situation, Problem, Implication, and Need-payoff).

Sua equipe pode aprender técnicas avançadas em Vendas e Estratégias de Atendimento diretamente no computador.

Para mais informações, ou acessar o curso, clique em: http://www.esic.br/o-caminho-para-decolar-com-as-vendas/

Mais informações com o Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato através do E-mail: dac@esic.br

O caminho para "decolar" com as vendas!

http://www.esic.br/o-caminho-para-decolar-com-as-vendas/
mailto:dac@esic.br
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