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O SEMESTRE ESTÁ ANDANDO...

Sem os feriados e as datas conturbadoras presentes durante o primeiro semestre deste ano (de modo

especial, a infeliz Copa do mundo), os dias letivos com suas atividades normais e devidamente programadas

pelos professores estão seguindo neste segundo semestre.

Trata-se de aproveitar ao máximo a oportunidade de estudo que se apresenta para cada um de nós. Sempre

parece oportuno lembrar uma frase de Robert RABELAIS (que mais adiante repetimos): “Conheço muitos que

não puderam quando deviam porque não quiseram quando podiam”.

Não é desanimador registrar aqui o depoimento de ex-alunos que, anos após terem concluído seus estudos,

lamentam o tempo que não aproveitaram enquanto estudantes. Quando deviam estudar, não quiseram

estudar e, depois, quando querem ou gostariam de estudar já não podem mais.

Se houvesse cemitério de ex-estudantes, que quando poderiam ter estudado deixaram escapar a

oportunidade, e agora se lamentam, talvez esse cemitério (koimetérion = dormitório ou lugar para dormir)

estivesse relativamente ocupado. Infelizmente!

Iniciando o segundo semestre, façamos todo esforço para que não sejamos ocupantes de “cemitérios” de ex-

alunos que, quando podiam não quiseram...

Ótimos estudos a todos. O semestre já está andando! E, rapidamente...



Assim como a ESIC tem feito nos últimos anos, neste ano (2014) continua com o exercício de 

atividades em escolas da Rede Pública realizando palestras e exercendo atividades de atualização e 

formação gratuitas em escolas que manifestem interesse.

As últimas atividades realizadas são as que seguem:

CUMPRIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

LOCAL ASSUNTO PROFESSOR(A)

Secretaria de Educação de

Pinhais

A educação no contexto da

transformação da sociedade

contemporânea.

Profa. Rubiana K. Mendel Pereira

Colégio Estadual Santo

Agostinho

Afetividade e limites. Profa. Lucianita Landvoigt Machado

Colégio Estadual Nilo Brandão Conceitos e princípios de

Programação Neurolinguística.

Prof. Armando Pastore Mendes

Ribeirão

Colégio Estadual Milton Carneiro Avaliação escolar. Profa. Maria da Conceição Correa

Soares

CEEJA Profa. Maria Deon Lira A ética e as relações de trabalho. Prof. Iziquel Antonio Radvanskey



Percebe-se que, de maneira geral, o tema da “responsabilidade social” é bastante discutido,

debatido, refletido, atualmente. Parece que as pessoas, que constituem as diversas

sociedades, estão tomando consciência da dimensão social de cada pessoa. Somos

indivíduos, mas, ao mesmo tempo, somos sociais. Aristóteles (384-322 a.C.), há mais de dois

milênios, já usava a feliz expressão “zóon polítikon”, que podemos traduzir por “animal

político” ou “animal social”. Por natureza, somos seres “condenados” a viver com os outros.

Não conseguimos desenvolver nosso projeto de existência a não ser “convivendo”,

“coexistindo”. As sociedades que se formam são constituídas por seres responsáveis uns pelos

outros.

Nos dias 13 e 14 de agosto, a ESIC teve o privilégio de conviver e partilhar das ideias, das

convicções e dos conhecimentos do Prof. Jacopin TANGUY (professor da ESIC/Espanha)

tratando sobre o assunto “Responsabilidade Social”. Com sua experiência e vivência em

âmbito internacional pôde mostrar como sem a consciência da responsabilidade, em nível

mundial, o mundo terá sérias dificuldades de sobreviver e as pessoas, individualmente, terão

dificuldades de construir um mundo em condições de habitabilidade, se não for colocada muito

seriamente em prática a ideia da responsabilidade social.

CUMPRIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL



No dia 14 de agosto, em palestra com alunos da Graduação, por meio de uma dinâmica protagonizada por 

alunos, conseguiu mostrar, por exemplo, a complexidade da explosão acontecida na madrugada de 3 de 

dezembro de 1984, na cidade de Bhopal, na Índia. Houve uma explosão em uma indústria de pesticidas 

(Union Carbide Corporation), e, aproximadamente, 40 toneladas de gases tóxicos foram liberados e 

morreram entre 3.100 a 3.500 pessoas.

De quem é a responsabilidade? Como calcular os danos de semelhante desastre, resultado da ação de 

pessoas? Não foi o acaso que fez com que ocorresse semelhante explosão mortífera. 

CUMPRIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL



“Colegiado de Curso é órgão colegiado da Administração Básica, de natureza normativa, consultiva e

deliberativa no âmbito do curso ressalvada a competência do Conselho Superior. É constituído por:

I – Pelo Coordenador do Curso, seu Presidente;

II – Por três representantes docentes que participem do ensino no respectivo curso, indicados por seus

pares, para mandato de um ano, admitindo-se recondução;

III – Por um represente discente matriculado no respectivo curso, eleito por seus pares, para um

mandato de um ano, admitindo-se recondução;

Por convidados como assessores “ad hoc”, com direito a voz e voto”

(Fonte: Regimento Interno, p. 17).

Componentes dos Colegiados dos diversos cursos – 2º. Semestre/2014:

COLEGIADOS DE CURSOS



ADMINISTRAÇÃO:

Glower Lopes Kujew – Representante do Corpo Docente

Maria Cristhina de Souza Rocha – Representante do Corpo Docente

Rodrigo Chagas Lima – Representante do Corpo Docente

João Gomes da Silva Filho – Representante do Corpo Discente (Titular)

Tamaris de Lima – Representante do Corpo Discente (Suplente).

GESTÃO COMERCIAL:

Carla Cristina Alves – Representante do Corpo Docente

Kátia Regina Luizari – Representante do Corpo Docente

Luciano Madureira de Castro – Representante do Corpo Docente

Rafael Schonn – Representante do Corpo Discente (Titular)

Flávia Adriane Candido – Representante do Corpo Discente (Suplente)

GESTÃO FINANCEIRA:

Adilson Pasini – Representante do Corpo Docente

Carla Cristina Alves – Representante do Corpo Docente

Kátia Regina Luizari – Representante do Corpo Docente

Karla Alessandra da Silva – Representante do Corpo Discente (Titular)

Jane Karise – Representante do Corpo Discente (Suplente)

COLEGIADOS DE CURSOS



Com o aumento de turmas, especialmente nos cursos Superiores de Tecnologia, surge necessidade de novos
docentes. Para este semestre temos os seguintes novos profissionais no quadro:

 Eduardo Karazawa Guerra – Fundamentos de Contabilidade; Avaliação de Empresas; Finanças
Corporativas.

 Elizabeth Ribeiro M.F. de Souza – Introdução à Gestão Comercial e Marketing

 Guilherme Elias Egg Monteiro – Fundamentos de Economia

 Lauro Igor Metz – Matemática II

 José Roberto Albuquerque – Economia Empresarial

 Josué Alexandre Sander – Gestão Estratégica

 Larissa Viapiana – Marketing Estratégico

 Ricardo Luvizoto Dória – Marketing Digital; Gestão de Produtos e Serviços;

 Diego Muñoz – Direito do Trabalho

Como todos nós sabemos, início de semestre sempre faz surgir alguma surpresa (boa ou não) e em base à
colaboração e cooperação, somada à boa vontade, tudo se resolve e “se ajeita”. Foi assim o primeiro dia do
semestre (4 de agosto). Graças à compreensão de alunos e professores, estamos caminhando normalmente.

NOVOS DOCENTES ADMITIDOS



ENFRENTAR ADVERSÁRIOS COM BOM HUMOR
Mario QUINTANA (Alegrete/RS - *30/07/1906; +05/05/1994). 

Considerado, pela crítica literária, um dos maiores escritores brasileiros. Teve o “azar” de morrer na mesma semana em que os

fanáticos pelo automobilismo estavam ocupados lamentando a morte de Airton Senna, ocorrida no dia 1º. de maio de 1994. A 

morte de Quintana passou quase despercebida naquela semana de lamentosas agitações. Assim como sua vida. Morou em 

hotel. No final de sua vida, ele foi acolhido por Paulo Roberto Falcão, em hotel de propriedade do ex-jogador. O quarto 

permanece até hoje assim como Mário Quintana o deixou no dia 05 de maio de 1994. 

Mário, por três vezes, foi candidato a membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Por três vezes foi não aceito.

Logo após a terceira “derrota”, ele escreveu este bem-humorado POEMINHO:

“Contra todos esses que aí estão

atravancando meu caminho:

Eles passarão...

Eu passarinho!”.

Em seu túmulo, Quintana mandou escrever o seguinte epitáfio:

EU NÃO ESTOU AQUI!

Isto faz refletir. Onde estará? Haverá lugar onde estar? (...).

ROBERT RABELAIS (Chinon, *4/2/1494; Paris, +9/4/1553)

Este pensador e filósofo da Renascença faz-nos pensar:

“Se  não  queres  ver  tolos, deves  primeiro  quebrar  o  teu  espelho”.

“Conheço  muitos  que  não  puderam  quando   deviam  porque  não  quiseram  quando   podiam”. 

Pensando na ética do trabalho, da convivência, do coexistir, do construir o mundo e deixar um mundo melhor para as gerações 

vindouras, queremos fazer o que devemos quando podemos?



“CONTRADIÇÕES” DE NOSSA ÉPOCA:

 Hoje, as famílias saem de casa para comer comida caseira. E a comida que é feita em casa como
deveria ser chamada?

 O preço de um tênis equivale ao preço de dois pneumáticos para carro ou ao de um televisor de 25
polegadas. E há pais que compram! A economia lembra-nos que o preço é a medida do valor de um
bem. Como medir, como julgar e definir o valor de um bem? Como encontrar o valor objetivo de um
bem? Por que dizemos: “Isto não vendo por preço nenhum”; ou “Isto não tem preço”. Isto é, não há
como mensurar o valor do bem... Economia com Filosofia, que delícia, que manjar de deuses! E há
quem não queira pensar...

 Quando um sábio e um idiota discutem, quem aprende alguma coisa é o sábio.

 A cidade de São Paulo nasceu em uma escola. Mas, parece que nessa escola não se ensinou como
viver bem (eticamente) e de maneira bonita (esteticamente). Por que os paulistanos, em época de
feriado, (levando um longo tempo), fogem da cidade? E quando estão experimentando (por pouco
tempo) a alegria do bem viver – ar puro, água limpa, ausência de barulho –, cinicamente, todos voltam
para casa correndo...

 Parece que, quanto mais corremos atrás de informações, mais fugimos da sabedoria, que exige tempo,
silêncio e reflexão. Não haverá, por acaso, um excesso de informações em detrimento da construção
de sabedoria?



Nos anos 2011, 2012, 2013 e 2014, a Secretaria Municipal de Educação de Pinhais/PR e a
Universidade Federal Tecnológica do Paraná – UFTPR organizaram e deram continuidade às
discussões envolvendo as áreas temáticas: “Formação de Educadores e Processos de Ensino e
Aprendizagem”.

O IV Seminário Internacional de Educação tratou de ”A Educação no Século XXI: repensando os
saberes, as práticas e a cultura escolar”. Esta edição aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de
agosto/2014.

No dia 14 de agosto, das 8h às 12h, a palestra foi do Prof. Tanguy Jacopin, da ESIC/Espanha, que
depois, por três conviveu conosco, na ESIC/Curitiba. Em Pinhais, o Prof. Tanguy tratou do tema
muito atual: “Educação para a Sustentabilidade”.

No último dia do IV Seminário, o Prof. Alexandre Weiler, Diretor Acadêmico da ESIC/Curitiba,
conduziu a mesa redonda sobre o tema: “Novas Metodologias de Educação”.

Participaram do evento mais de 790 Professores e Diretores de escolas. A tendência é de que no
próximo ano (2015) aconteça a quinta edição do evento.

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO –
PINHAIS/PR.



Diogo del Corso, Graduado em Administração pela ESIC/Curitiba, em 2009; fez o International MBA (IMBA) na

ESIC/Espanha, em 2013 e o International MBA (IMBA), em Shangai, na China, em 2014.

Residiu por seis anos na Espanha (Madrid e Barcelona) e, em 2014, morou por seis meses na China (Shangai) e, por dois

meses, na Irlanda (Dublin). Conhece países como Andorra, Argentina, Chile, China, Cuba, Dinamarca, Espanha, França,

Inglaterra, Irlanda, Itália, Portugal e Uruguai.

Diogo acaba de retornar do exterior e partilha suas experiências pessoais e profissionais de brasileiro estudando no exterior.

BRASILEIRO RETORNA DA ESPANHA E CHINA



- Quais são os procedimentos que um estudante interessado em estudar fora do Brasil deve realizar, por exemplo: emissão de
passaporte, visto, reserva de moradia etc.?

Primeiramente, um estudante que queira estudar fora do Brasil deve decidir o que ele espera trazer dessa experiência. Existem muitas
escolas de negócios que oferecem cursos excelentes no exterior. É importante também refletir sobre o lado cultural que se pretende
conhecer. Cada país tem algo diferente e uma cultura única.

Para operacionalizar esta viagem, existem alguns pré-requisitos básicos como: passaporte e necessidade de visto. O Brasil tem boas
relações com diversos países e em muitos deles não precisamos de visto para entrar como turistas, mas como estudante é necessário
tirá-lo e realizar todos os procedimentos exigidos pelo país escolhido. No meu caso, foram a Espanha e a China. Com a Espanha foi um
pouco mais difícil cumprir com toda a burocracia, mas o consulado em São Paulo tem todas as informações necessárias para completar
este procedimento, e em Curitiba tivemos o apoio do consulado local. No caso da China, quem tramitou os vistos foi a própria ESIC,
sendo assim, não tive maiores problemas.

Quando se escolhe um país para estudar é importante levar em consideração os custos de se viver neste local. Eu me informei bastante
sobre a Espanha e a China e comecei a me planejar financeiramente com antecedência, aproximadamente um ano e meio antes.

Cheguei a Espanha aproximadamente um mês antes de meu curso começar, o que me daria tempo para me acostumar com o local e
procurar moradia. Minha estratégia foi alugar um hotel por uma semana e neste tempo procurar um apartamento para morar. Na
Espanha, as pessoas estão bastante acostumadas em alugar apartamentos ou quartos para estudantes. Nas próprias Universidades
existem departamentos que auxiliam os alunos a buscar moradia.

BRASILEIRO RETORNA DA ESPANHA E CHINA



Quanto tempo demorou entre o período em que você decidiu estudar fora do país até o dia que chegou a Madrid?

Demorou mais ou menos dois anos. Decidi estudar fora em 2011, quando percebi que necessitava dar um upgrade na minha
carreira profissional. Meu primeiro passo foi verificar quais escolas me ofereceriam o que estava procurando e ver quanto
gastaria aproximadamente. Logo, foi planejar-me financeiramente. Mudei de emprego, pois necessitava ter rendimentos mais
altos para este planejamento e economizei durante este tempo para conseguir pagar minha estadia. Entrei em contato com a
escola de negócios que havia escolhido. Algumas delas têm programas de bolsa para estudantes que vale a pena verificar.
No meu caso, a ESIC tinha uma boa proposta o que facilitou minha situação.

- Como foi o processo de escolha do país? O que você levou em conta na hora de optar pela Espanha e pela China?

Escolhi países que me oferecessem um grande aprendizado cultural e escolas que me oferecessem um sólido aprendizado
técnico.

Optei pela Espanha, pois admiro a diversidade cultural espanhola, sua culinária e alguns costumes. Acredito ser importante o
estudante procurar por países nos quais se sente identificado de alguma forma.

Já a China foi escolhida pelo momento em que os chineses estão passando. Hoje, é o país que mais cresce
economicamente, em detrimento de diversos outros aspectos, com uma grande variedade de oportunidades. A China é um
país totalmente diferente do que estamos acostumados e que nos ensina outra forma de ver as coisas.

O aprendizado se intensifica quando a realidade que você vive constantemente o tira da zona de conforto.



Houve algum tipo de processo seletivo? Como é o processo seletivo da ESIC e quais as vantagens? E de outras faculdades no exterior, você sabe?

Para entrar neste curso tive de realizar um processo seletivo composto de diversas etapas. Primeiro, tive de realizar análises de alguns business cases para medir

meu conhecimento técnico. Logo, entrevistas em português e em inglês para medir meu conhecimento da língua. E, ao chegar à Espanha, uma última etapa

vocacional onde eles analisam o seu perfil e aderência ao curso.

Muitas escolas de negócios utilizam o Graduate Management Admission Test (GMAT) como processo seletivo, este exame mede o raciocínio lógico e o nível de

inglês do candidato. O processo da ESIC, a meu ver, é mais abrangente e permite medir competências dos candidatos que o GMAT não alcança.

- Chegando à Europa, começando a viver em outro ritmo educacional, o dia-a-dia em outra cultura, aspectos práticos do dia-a-dia fora da universidade

(alimentação, deslocamento, aluguel, relacionamento interpessoal), fale um pouco sobre isso.

Cheguei à Europa em pleno agosto. Tempo de férias e calor. Madrid é uma das cidades mais charmosas de todo o velho continente, mas no verão é de um calor

quase insuportável. A primeira coisa que fiz foi procurar lugar para morar. Encontrei uma imobiliária, que me auxiliou no processo de locação do imóvel. Depois disso,

tive umas semanas para ambientar-me com a cidade, conhecer os caminhos e adaptar-me. As aulas iniciaram em setembro. No começo foi difícil adaptar-me ao

ritmo exigido pelo curso. Eu estava havia mais de cinco anos sem estudar. O clima na sala de aula é de ajuda mútua, mas a exigência e a expectativa são bastante

altas tanto por parte dos professores quanto dos próprios alunos. Após este primeiro impacto e as primeiras avaliações, foi possível mensurar a quantidade de

estudo diário necessário, no meu caso bastante alta.

Eu optei por morar no centro de Madrid, em um bairro chamado, Las Letras, bem localizado e perto das estações de metro e trem. Um fator importante para quem

vai morar fora é este: a proximidade dos meios de transporte público. Na Espanha, a estrutura do transporte público é excelente e a abrangência do sistema deles é

muito grande. Você consegue com facilidade chegar a qualquer lugar da cidade. Na cidade, a oferta cultural não deixa a desejar nada em comparação com qualquer

metrópole mundial. Teatros, cinemas e bares são sempre uma boa distração nas horas de ócio.

Viver em Madrid não é muito caro, mas devido à taxa de câmbio e impostos que pagamos para mandar dinheiro do Brasil para outros países os gastos podem

aumentar consideravelmente. Neste caso, um bom controle e planejamento são necessários para não passar aperto. O gasto médio de um estudante é de mil euros

por mês.



Aspectos práticos dos estudos, características do professorado, disciplinas do curso, metodologia de ensino.

O curso que estou terminando chama-se IMBA – International Master in Business Administration.

Tanto os professores como os alunos tem um nível alto. Tive aula com diretores de grandes empresas mundiais e empreendedores de sucesso.
Cada um com vasta experiência e profundo conhecimento para conseguir juntar a prática com a teoria e proporcionar uma experiência de estudo
completa.

O curso é totalmente em inglês, na Espanha e na China. No começo, tive alguma dificuldade com isso, pois os sotaques mudam dependendo da
origem de cada professor. Mas, depois de alguns meses isso já não era um problema. A confiança com a língua é algo que o estudante deve
desenvolver rapidamente. Nos MBAs em geral existem muitas apresentações em grupo e fazer-se entender é crucial no momento de comunicar
suas ideias.

As aulas são de segunda a sexta, e alguns sábados. Normalmente, as aulas são pela parte da manhã e a tarde é reservada para trabalhos e
estudos.

As origens assim como as experiências de cada colega de sala são diversas. Minha sala era composta por espanhóis, colombianos,
equatorianos, mexicanos, nicaraguenses, brasileiros, peruanos e sérvios. Uma grande mescla de nacionalidades. O contato com cada um deles
e as diversas formas de ver o mundo intensifica o aprendizado e amplia a sua própria concepção de globalização.

A experiência é válida em todos os sentidos, claro que existem dias mais difíceis que a gente se pergunta porque decidiu realizar esta
empreitada, ainda mais para quem tem família no Brasil, mas com certeza cada esforço tem sua recompensa.



Chegando à China, começando a viver em outro ritmo educacional, o dia-a-dia em outra cultura, aspectos práticos do dia-a-dia fora da universidade
(alimentação, deslocamento, aluguel, relacionamento interpessoal). Fale um pouco sobre isso.

A China é impactante em todos os sentidos. Qualquer um que vier a este país deve estar com a cabeça aberta para ver uma diferente concepção de mundo. Quem espera
encontrar um país comunista e enraizado em antigas políticas e crenças marxista/Maoísta irá decepcionar-se, a China é um gigante mercado, aberto e competitivo.

A cultura Chinesa é riquíssima em todos os sentidos e deve ser explorada intensamente. Infelizmente, para nós, ocidentais, a língua deles é de difícil aprendizagem, mas
com o devido tempo e esforço é possível comunicar-se com os chineses. Uma parte importante da cultura chinesa é a sua culinária, completamente diferente da brasileira.
Ali os sabores e cheiros fazem parte do dia a dia de uma forma especial. Os chineses estão muito orgulhosos de sua complexa e elaborada culinária e gostam quando
alguém de fora se arrisca a provar seus pratos. Para mim, a comida chinesa é muito apimentada, mas fora este fato encontro a culinária deste pais bastante atrativa.

O curso que fiz foi em Shanghai. Esta cidade, uma das maiores do mundo, está composta de aproximadamente 20 milhões de pessoas. É a cidade mais ocidentalizada da
China mas que conserva a tradição chinesa em várias formas. Ali a diversidade é percebida dia-a-dia, seja nas diferentes culturas e etnias que se pode encontrar nas ruas
ou pela impressionante arquitetura.

Morar ali não é excessivamente caro, mas nunca subestime uma cidade como esta. Existe padrão para todos os gostos e preços também. A cidade nunca para. Para o
brasileiro, que for a Shanghai, é importante entender isso: os finais de semana são somente dois dias a mais na semana e não necessariamente dias de descanso. Nesta
cidade, como em muitas metrópoles mundiais, o tempo passa rápido e as 24 horas do dia são valiosas. Então, é possível encontrar qualquer serviço que você necessite
durante as 24 horas do dia.

A oferta cultural é vasta e as opções de ócio também.

Relacionado à segurança pública, esta cidade é a mais segura que conheço. Sem muitos problemas relacionados a roubos, mas como toda cidade grande deve-se tomar
cuidado principalmente com golpes a turistas que acabam pagando por serviços mais do que eles realmente valem.

Os Chineses são um povo amigável e pacífico, que tem extrema dificuldade em dizer não. Às vezes, eles são um pouco desconfiados com estrangeiros, mas quase sempre
nos recebem com um sorriso no rosto. Tanto nos negócios como na vida pessoal o Chinês dá extrema importância aos relacionamentos. Este é um fato tão especial em sua
cultura que eles têm uma palavra específica para designar isso: “Guanxi”. Pode ser difícil ganhar a confiança de um chinês, mas quando isso acontece você ganha um
grande aliado.



A etapa chinesa do curso, aspectos práticos dos estudos, características do professorado, disciplinas do curso, metodologia de ensino

etc.

Estudei em duas universidades: SISU “Shanghai International Studies University”, e SHU “Shanghai University”. Assim como na Espanha, ali o curso

é em inglês. Nas Universidades é possível encontrar gente que tem grande domínio de outras línguas, mas fora delas a comunicação é realmente

uma barreira diária. A metodologia dos cursos segue a de muitos MBA’s: aulas baseadas em análise de casos e trabalhos em grupo. O principal

aspecto desta etapa chinesa é conciliar o conhecimento técnico aprendido na sala de aula com o conhecimento cultural adquirido dia-a-dia. O desafio

ali é o mesmo que muitas organizações sofrem todos os dias: saber lidar com pessoas de diferentes culturas e entender um ambiente multicultural,

tirando o máximo de proveito dele.

- A realidade educacional brasileira é muito diferente da que você encontrou nestes dois países? Por quê?

Sim. Ainda que eu tenha desfrutado de uma excelente educação no Brasil esta não é a realidade da maioria. Na Espanha, a educação é de extrema

qualidade, seja ela pública ou não, as escolas têm uma estrutura planejada e idealizada para este propósito. O acesso à educação é amplo e fácil e

os professores são bem preparados.

Na China, não conheci a realidade da educação básica, primária e secundária deles. Somente tive contato com o ensino superior. Estudei em uma

instituição pública onde o ativo mais valioso é o professor. Ali eles são valorizados e desfrutam de grande prestigio social, ao contrário do Brasil. Ser

professor na China é uma profissão muito desejada.

Acredito que a maior diferença é essa: a valorização do pessoal envolvido na educação e o acesso à educação de qualidade. Infelizmente, ainda

temos muito que caminhar neste sentido.



Na sua opinião, toda esta bagagem de conhecimento e estes diplomas internacionais, irão agregar de que forma em sua carreira

profissional?

O conhecimento adquirido nesta viagem tornou-me um profissional mais completo. Acredito que agora estou apto a trabalhar em ambientes

complexos entendendo os possíveis problemas culturais e de comunicação que são inerentes a qualquer grande empresa. Os cursos de MBA

desenvolvem uma visão ampla da gestão, que permite visualizar soluções para problemas complicados do dia-a-dia de uma empresa de forma

mais assertiva.

Quanto aos diplomas, eu espero que eles me tornem uma pessoa mais competitiva no mercado e aumentem minha empregabilidade nacional e

internacionalmente.

- Em quanto tempo pretende ter o retorno financeiro do investimento neste curso?

Espero recuperar o investimento em aproximadamente um ano e meio. Mas eu acredito que o principal retorno com este experiência é intangível e

imediato.

Um MBA ou qualquer curso fora de sua cidade ou de seu entorno acaba transformando o aluno de forma muito mais profunda. Quando cada um se

vê na posição de aluno 24 horas por dia, tanto dentro quanto fora da sala, os ensinamentos e conhecimentos adquiridos transcendem a esfera

acadêmica tornando-se rapidamente parte do seu eu. Sei que com a realidade brasileira é difícil poder optar por deixar de trabalhar um ano

somente para estudar, mas se alguém pode programar-se para uma experiência assim deveria tentar.

Ainda que o principal objetivo de uma ação como essa é transformação profissional, a natureza fatigante do curso e as vivências intensas acabam

moldando também o lado pessoal, fazendo com que a experiência seja completamente singular e extremamente válida.



Para finalizar, gostaria de citar Almyr Klink, que, em um de seus livros, colocou

estas palavras que plasmam exatamente o que quero dizer aqui.

“Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa

arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente

como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos,

quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver”.

Diogo del Corso
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