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O BOL ETIM
Uma Instituição de Ensino Superior (IES) como a ESIC tem, a 
seu interno, uma vida muito intensa e bastante repleta de 
dados e fatos. Periodicamente, circula o boletim informativo 
“VIDA NA ESIC”, que é enviado a alunos, professores, 
colaboradores, egressos, amigos, outras instituições etc.

NESTA EDIÇÃO

INFORM A T IV O
VIDA NA ESIC



 

05/11/2014 

CALENDÁRIO ACADÊMICO NOVEMBRO/2014. 
  Dia 03 de novembro: Entrega da disponibilidade de 

horário dos professores para aulas no Primeiro Semestre/2015. 
 Dias 03 e 04 de novembro: Requerimento por parte de alunos 

para prestarem Prova de Suficiência de Proficiência. 
 Dia 07 de novembro: Prazo final para Trancamento de 

Matrícula. 
 Dias 17 a 19 de novembro: Realização da Avaliação de 

Suficiência e Proficiência. 
 Dias 17 a 21 de novembro: Período de reuniões do CONSUP, 

NDE, COLEGIADOS, CPA e PROUNI. 
 Dias 24 a 28 de novembro: Período de Avaliação Bimestral – 

A2. 
 OBSERVAÇÃO: O dia 20 de novembro (Dia da Consciência 

Negra) não é feriado no Município de Curitiba. Haverá aula 
normal. Desconsidere-se a data, que consta, no Calendário, 
como feriado. 
A orientação e o esclarecimento a respeito de esse dia ser ou 
não ser feriado, diz ”Quanto ao dia da consciência negra, foi 
votado, foi derrubado e, no momento”, “é alvo de disputa 
judicial com decisão provisória pela sua suspensão”   

 

 

 

 

 

 

VISÃO 
Desenvolver, por meio do ensino e 
incentivo à pesquisa, o 
conhecimento e a cultura, 
promovendo a formação integral do 
ser humano e de profissionais 
comprometidos com o 
desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da sociedade. 

 

MISSÃO   
- Formar profissionais capazes de 
criar empresas e organizações e 
desempenhar nelas, com total 
responsabilidade, eficácia e 
eficiência no trabalho de gestão – 
em qualquer nível – em qualquer 
área de atividade. 
 
- Difundir, na sociedade, uma 
cultura orientada aos valores éticos 
e de racionalidade nos negócios, 
criando canais de comunicação 
entre o mundo acadêmico e 
empresarial e impulsionando a 
vocação empresarial de nossos 
alunos. 
 
- Fomentar a pesquisa científica e 
técnica na Administração de 
Empresas e no Marketing, não só 
por meio de incentivo aos trabalhos 
desenvolvidos na Escola, mas 
também por meio da difusão do 
pensamento de ações de pesquisa 
na sociedade como um todo. 
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“E LA NAVE VA...”. 
A frase acima é título de um filme dirigido por Frederico Fellini (* Rimini, 20/01/1920 - + Roma, 31/10/1993). 
O filme é de 1983. Nele são mostrados os eventos ocorridos a bordo de um navio luxuoso, onde os amigos 
de uma falecida cantora de ópera se reúnem para o funeral dela. Suas cinzas seriam espalhadas pelo 
oceano. 

 Ao mesmo tempo, o filme mostra outras faces e outras realidades do que acontece dentro do navio. 
Como acontece a vida de quem cuida das caldeiras. Mostra a vida de refugiados sérvios que haviam sido 
acolhidos pelo comandante da nave e viviam escondidos ou quase esquecidos. 

 Apesar dessas, e outras contradições, o navio continua a navegar e a música a tocar. O título do filme 
em italiano é: E la nave va. (Em linguagem brasileira, traduziríamos por “e o navio segue”). O filme, na 
versão portuguesa, intitula-se O Navio. 

 Feito um navio é nossa vida, é nossa sociedade, é nossa ESIC. Há fatos que nos animam e nos 
estimulam a ir em frente. Há casos que nos questionam e parecem querer dizer que estamos em rota falsa. 
Há muitas razões e diversos motivos que nos levam a fazer festa e continuar indo à frente. Temos o que 
festejar. E já estamos chegando a um período em que o cheirinho de final de ano se faz sentir... Mas, ainda 
é hora de tocar o navio para frente e festejar e vibrar e rir e gostar da vida e ajudar a quem pudermos e 
estudar e pesquisar para tornar a vida melhor. E chegar ao porto definido como final de nossa rota. 

 Nós sabemos aonde chegar. Nossa viagem terá um fim. Chegaremos ao nosso objetivo, traçado ao 
entrarmos na instituição. Somos discentes, docentes, profissionais da educação, colaboradores em todos 
os sentidos. Estamos todos na mesma nave. Ela tem destino traçado. Por isso, nossa vida faz e encontra 
sentido. 

 Certamente, conosco não acontecerá o que diz Brant: “Nossas viagens não têm fim, porque 
ninguém sabe onde aportar”.  

 

 

REALIZAÇÃO DA FEIRA DE EMPREGOS, ESTÁGIOS E NEGÓCIOS 
 

Na 36ª. edição de nosso informativo, falávamos da intenção e da programação de realizar-se a Feira 
de Empregos, Estágios e Negócios na ESIC. A feira aconteceu em consequência e como resultado e esforço 
conjunto de todos os colaboradores da ESIC. Todos tiveram oportunidade de perceber como uma atividade 
bastante grande, movimentada e complexa, como foi a feira, é possível de ser realizada bem e com sucesso 
com a colaboração de cada um e cada uma e de todos. Foi o exemplo de uma atividade sistêmica e conjunta. 

 A Feira aconteceu no dia 8 de outubro, das 16h às 22h. O objetivo traçado e alcançado: “Estreitar o 
relacionamento entre as Empresas de Recursos Humanos (RH) e os candidatos que procuram por 
oportunidades no mercado de trabalho”. 
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 Houve a parceria significativa e profissionalmente muito positiva do Banco Nacional de Empregos 
(BNE), além da grande e excelente participação de 23 Empresas de Recursos Humanos. 

 A Feira de Negócios, especificamente, contou também com a valiosa participação de diversas 
empresas de alunos de cursos da ESIC. Ao final, aconteceu o sorteio de 41 brindes por parte das Empregas 
de Negócios. 

 Em números, tivemos o seguinte quadro: 

Empresas Expositoras      64 
Escolas Visitantes        7 
Participação de Alunos do Ensino Médio    400 
Participantes da Feira 1.500 
Inscrições para o Vestibular de Graduação      38 
Contatos para Cursos de Pós-graduação      10 
Palestras realizadas durante o dia        9 

   

 A realização e o sucesso desta feira trouxeram muitas ideias novas, maneiras de trabalhar, 
estratégias a usar, pessoas a envolver para a feira do próximo ano. A registrar com gosto e alegria temos o 
protagonismo de colaboradores da ESIC, de alunos da instituição e os prestígio por parte dos professores e 
das professoras. Muito compensador foi o número de profissionais de negócios que se fizeram presentes  
prestigiando e admirando os trabalhos dos envolvidos e a criatividade e o trabalho conjunto realizado pelos 
colaboradores esiquianos. 

 A ESIC pretende ser uma Escola de Negócios com ética e estética. Uma escola do bem e com beleza. 
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PRESENÇA DE COMISSÃO AVALIADORA DO MEC NA ESIC 
 

 Nos dias 30 e 31 de outubro, em decorrência de designação CGACGIES/DAES/INEP de 25 de setembro de 
2014, por parte do Ministério da Educação, esteve na ESIC a Comissão de Avaliação para o Curso Superior 
de Tecnologia em GESTÃO COMERCIAL da ESIC. 

 Foi uma presença muito profissional, ética, agradável e estimuladora para o Curso. As principais 
atividades concentraram-se no dia 30 de outubro (quinta-feira). Todos os documentos solicitados foram 
postos à disposição para serem analisados, avaliados e receberem sugestões e orientações, caso fosse 
necessário ou útil. 

 De outro lado, também todas as instalações físicas foram visitadas e avaliadas, bem como a 
biblioteca e seu acervo e instalações, os laboratórios de informática e as máquinas disponíveis foram 
vistoriadas. 

 Na sexta-feira (dia 31 de outubro), a comissão elaborou seu relatório da visita realizada e, por último, 
os avaliadores fizeram a reunião final com os dirigentes da ESIC e o Coordenador do Curso. 

 De nossa parte, aguardamos agora o resultado definitivo da Comissão expresso em forma de 
relatório e nota atribuída.  

 

ESIC CONTA COM BRIGADA DE EMERGÊNCIA 
 

A ESIC segue o preceito de que a segurança no ambiente é de fundamental importância para a qualidade 
do trabalho. Um local com grande número de pessoas, como é o caso da ESIC, é importante que exista um 
equipe atenta, habilitada e qualificada para agir e prestar os primeiros atendimentos até que equipes 
especializadas cheguem ao ambiente. 

 Neste sentido, no dia 27/10/2014, das 8h30min às 17h30min, oito colaboradores participaram do 
Curso de Brigada de Emergência no Centro de Treinamento Cadenas, situado à Rua Frei Orlando, 1582 – 
Jardim Social (www.cadenas.com.br), ministrado pelo Bombeiro Fernando Barros, atendendo a 
regulamentação NPT 017, de 06/06/1983, a NR-23, de dezembro/1977 e a NBR 14276, de dezembro/2006. 

 Participaram do Curso os funcionários: Marlon França, Edna Besciak, Leni Gomes e Milton Paulo 
Antero (Administração Geral), Aliete Isabel Michalski (Secretaria de Pós-graduação), Cleomar de Carvalho 
(Oportunidades Profissionais), Maurício Riiter Mallmann (Coordenador de Relações Institucionais) e Rosana 
Nielsen (Departamento Financeiro). 

 Na primeira parte do Curso, foi ministrada a teoria e prática de Primeiros Socorros com esses 
conteúdos: 

 Abordagem primária à vítima de trauma, observando avaliação da cena e segurança do local; 
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 Manobras de desobstrução de vias aéreas com as situações mais comuns de engasgo; 
 RCP – Reanimação Cardiopulmonar, passo a passo; 
 Ruptura de vasos sanguíneos devido a trauma – sangramento; 
 Queimaduras; 
 Crises convulsivas; 
 Desmaios; 
 Fraturas e presença de Animais Peçonhentos. 

O horário da tarde foi destinado à prevenção e ao combate a incêndio, abordando a teoria básica do 
fogo e os pontos de segurança. Conteúdos desenvolvidos: 

 Classificação dos combustíveis e produtos de combustão; 
 Formas de propagação do fogo e métodos de extinção; 
 Proteção passiva e ativa contra incêndio; 
 Classes de incêndio e o uso correto do extintor e hidrante; 
 Saídas de emergência, sugestões de prevenção, planos de fuga e como tratar uma vítima em 

chama.  

Na prática do combate a incêndio, todos os participantes entraram na Casa de Fumaça, local onde é 
simulado um princípio ou um incêndio já em ocorrência. Uma densa fumaça é lançada em um local escuro 
com portas, corredores e obstáculos. A ideia é encontrar a saída o mais rápido possível evitando a inalação 
de gases tóxicos gerados em um incêndio. 

Foram utilizados os extintores, dispositivos manuais de combate a pequenos focos de incêndio. Eles 
possuem classificações distintas, que informam em que tipo de ocorrência eles devem ser usados. Há 
extintores de água pressurizada, CO2 (dióxido de carbono – um gás inodoro, incolor, sufocante, não 
inflamável e mais pesado que o ar) e pó químico. Cada um com sua aplicação específica. 

As mangueiras são equipamentos utilizados em combate a incêndio de grandes proporções com a 
emissão de fortes jatos de água direcionados pela equipe de brigadistas. Para toda essa operação, o Curso 
de Brigada de Incêndio torna-se indispensável, pois é onde se aprende ou aprimora as técnicas de combate. 

Por isso, é sempre importante lembrar que a segurança no ambiente de trabalho é um dos itens 
fundamentais para melhor qualidade de produção e prestação de serviços. Em um local onde grade 
contingente de pessoas, é essencial a existência de uma equipe capacitada e qualificada para agir nos 
primeiros minutos de uma situação de uma situação emergencial, evitando assim, o caos e minimizando 
danos. 

Os alunos e funcionários da ESIC podem sentir-se ainda mais seguros sabendo da existência de uma 
equipe bem treinada, trabalhando na prevenção de qualquer acidente ou sinistro.   

 (Texto escrito por: ROSANA NIELSEN – Departamento Financeiro). 
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ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
  

Dia 16/out: A convite da Direção do Colégio Estadual Jayme Canet, os funcionários Cleomar Lopes e 
Gustavo Basso, do DAAC, participaram da Feira Cultural do Colégio, com um estande apresentando a ESIC 
e seus cursos. 

Dia 20/out: A ESIC cedeu seu auditório para a realização do Aulão da Escola Social do Varejo, iniciativa do 
Grupo Walmart e do Instituto Aliança. A Escola Social do Varejo está sediada no Colégio Estadual Euzébio 
da Mota, no Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva (ambos de Curitiba) e no Colégio Estadual Campo Magro 
(em Campo Magro). 

Dia 22/out: O Departamento de Relações Institucionais organizou palestra para os alunos do Ensino Médio, 
do Colégio Estadual Jayme Canet, sobre “Mercado de Trabalho e Empregabilidade”. Ministrantes: Sra. 
Aline Cristina Siqueira, da empresa Employer e Sra. Eliane Regina Nogueira Silva, da empresa Webestágios. 

Dia 22/out: Palestra aos alunos de Educação de Jovens e Adultos, no Colégio Estadual Euzébio da Mota, 
sobre “Biotecnologia”. Ministrante: Dr. Leonardo Foti, pesquisador da Fiocruz. 

Dia 29/out: Palestra para os alunos dos cursos técnicos do Colégio Estadual Júlio Mesquita, sobre “O Capital 
Humano nas Organizações”. Ministrante: Sra. Jaqueline Becker, Superintendente de Recursos Humanos da 
empresa Interteche. 

 Ressalte-se que todas essas atividades são realizadas sem custo para as Unidades Escolares, fazendo 
parte do Programa de Responsabilidade Social, da ESIC. 
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FEIRA DE EMPREENDEDORISMO 
 

O Prof. Josué Alexandre Sander, que leciona as disciplinas “Gestão Estratégica” e “Empreendedorismo” nos 
cursos de Gestão Comercial e Gestão Financeira, está organizando, junto com os alunos das Turmas GF 401 
e GC 401, o “Fórum de Empreendedorismo”. 

 Data deste Fórum: 08 de novembro, entre as 9h e 12h. 

 Haverá a presença de empreendedores, que compartilharão suas experiências no evento, e 
palestrantes para tratar de temas relacionados ao desafio de empreender. 

 Importante é ressaltar o protagonismo dos discentes neste evento. Está sendo um verdadeiro e real 
exercício de empreendedorismo. Como muitos alunos e diversas alunas já exercem cargos de gerência ou 
são donos de suas empresas, a sua prática do dia a dia é um enriquecimento e uma significativa contribuição 
para todos os colegas estudantes. 

 Os alunos das duas turmas (Gestão Financeira – GF 401 e Gestão Comercial – GC 401) realizaram 
visitas técnicas a diversas empresas. Após a visita, elaboraram um relatório no qual descreveram o modelo 
de negócios da organização e os principais desafios vividos pelo empreendedor no processo de abertura e 
consolidação da empresa. 

 
 

MÓDULO INTERNACIONAL + HOY ES MARKETING 
 

A cada ano, durante o mês de abril, acontece o “Módulo Internacional Europa” e, simultaneamente, o 
Evento Empresarial “Hoy Es Marketing”.  O evento Hoy Es Marketing é o encontro de referência para todos 
os profissionais do mundo do Marketing, das Empresas e da Comunicação. O evento é realizado em Madri 
com ênfase em Estratégia, Marketing, Comunicação, Gestão e Negócios. Os alunos da ESIC Unidade 
Curitiba têm participado desses eventos e sempre têm retornado muito satisfeitos, estimulando e 
incentivando seus colegas a participarem. 

 Neste ano (abril de 2015), o evento apresenta uma programação carregada de experts, que 
apresentarão os segredos das novas dimensões do Marketing e do universo ao seu qual se encaminha o 
mercado internacional. 

 Alguns diferenciais, que convém ser ressaltados: 

 Master Class com Professores exclusivos; 
 Networking e experiência internacional (fortemente valorizados pelo mercado); 
 Dupla certificação (Módulo Internacional e Evento Hoy Es Marketing); 
 Nos custos estão inclusos: Passagens Aéreas, Traslados, Hospedagem, realização do Módulo e a 

Certificação. 
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A Certificação “Módulo Internacional” é exclusiva para alunos Master e MBA ESIC. Os demais 
participantes receberão certificação “Curso de Formação Executiva ESIC”, de igual peso perante o mercado. 

O evento “Hoy Es Marketing” é um dos maiores eventos internacionais da União Europeia e está 
com a atenção centrada em estratégia, gestão, tecnologia, comunicação e Marketing. 

Para quem tiver interesse em participar e quiser preparar-se para o evento, adiantamos aqui a 
programação de viagem e eventos: 

 Dia 19/abr: saída de Curitiba com destino a Madri; 
 Dia 20/abr: chegada em Madri. Traslado aeroporto/hotel/aeroporto. Neste dia, também haverá 

uma City Tour Panorâmica em Madri; 
 Dia 21/abr: traslado Hotel/ESIC/Hotel para o Curso; 
 Dia 22/abr: traslado Hotel/ESIC/para o Curso e pela tarde City Tour pela Cidade Histórica. 

Traslado Cidade Histórica/Hotel; 
 Dia 23/abr: traslado Hotel/IFEMA-Hotel para o evento ”Hoy Es Marketing” (confirmar data do 

evento); 
  Dia 24/abr: traslado Hotel/ESIC para o Curso. À tarde, visita a uma empresa. Traslado 

empresa/hotel; 
 Dia 25/abr: dia livre; 
 Dia 26/abr: traslado Hotel/Aeroporto para embarque com destino ao Brasil. Chegada prevista 

para a noite. Traslado privado de chegada e saída com assistência espanhola. 

 

CORAGEM DE BUSCAR O NOVO 
“Arrisca teus passos por caminhos 
pelos quais ninguém passou; 
arrisca tua cabeça pensando 
o que ninguém pensou”. 

 Este texto é um convite feito por um militante anônimo, em maio de 1968, pintado nas paredes do teatro 
Odéon, em Paris (Fonte: Instituto Humanitas UNISINOS – www.ihu.unisinos.br/sobre-ihu/genese-missao-rotas 
). 

 Em períodos de incertezas, dúvidas, decepções, surpresas, expectativas, esperanças é preciso, com 
coragem e ousadia, pôr mãos à obra e agir, buscando e construindo mudanças. Como dizia Pe. Dehon, fundador 
da Congregação dos Padres Dehonianos: 

 “Quem quiser mudar a sociedade não pode ter ideias tímidas”. 

G. Mazzini, embora não muito aceito por diversos pensadores, dizia que “As ideias regem o mundo”. 
Estamos em um ambiente em que o cultivo das ideias e, principalmente, ideias novas e “revolucionárias” é de 
fundamental importância. É preciso a coragem de buscar e pensar o novo. O presente parece que já nos 
cansou...  
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