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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



 

FÉRIAS COLETIVAS NA ESIC... 
  

Procurando oportunizar momentos de descanso e encontro com 
suas famílias, para todos os colaboradores e colaboradoras da 
ESIC, a Instituição concede “férias coletivas” do dia 19 de 
dezembro (nesse dia já ninguém trabalha) até o dia 04 de janeiro 
(domingo). Portanto, no dia 05 de janeiro (segunda-feira), 
reiniciarão as atividades na Instituição. 

 As aulas do primeiro semestre/2015 iniciarão no dia 09 de 
fevereiro (segunda-feira). 

 Desde já, as boas-vindas a todos e a todas e ótimo início de 
2015. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Vida na ESIC 

Acesse também on-line:  

www.esic.br/informativo 

09/12/2014 
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2014 ESTÁ INDO 
No dia 06 de fevereiro de 2014, na 27ª. edição de nosso boletim informativo “VIDA NA ESIC”, o Diretor Geral, 
Pe. Ari Erthal escreveu, saudando a todos os membros da “família ESIC” com a expressão Saalam Aleikum” 
(Shalom) ,um cumprimento de paz. E, ao mesmo tempo, se dizia “muito feliz ao iniciarmos mais um semestre, 
mais um ano”. 

 O ano se anunciava como tempo de “transtornos bons”. Ano de Copa do Mundo (mesmo com um 
coaxante 7 a 1). Realização de eleições (com todas as acusações). Obras de reformas na estrutura física de nossa 
Escola. Transtornos à vista. Mas, o Diretor dizia: “Nada como um dia após outro”. 

 E, assim foi. Dia após dia, estamos chegando ao final do há pouco iniciado ano 2014. Apesar de 
transtornos, parece ter sido um ano muito proveitoso para todos. Mesmo que um que outro chegue, coloque a 
mão no ombro e diga: “Professor, meu amigo, o que faço? Eu preciso de nota”. E o professor responde: “Pois é. 
Eu pergunto: o que deverias ter feito para não precisar de nota? Quem sabe ter ido a todas as aulas, ter estudado 
um pouco mais, um pouquinho mais de atenção na sala... Agora é brigar contra o tempo, e vencer! E, ainda é 
tempo para estudar”. 

 Pode não parecer, mas 2014 está indo, terminando. Duas semanas de folga na ESIC e, a partir do dia 
05 de janeiro 2015, novo ano letivo começa e recomeçam as atividades de estudo, pesquisa, leitura, debates, 
aulas (para não faltar! E lamentar de que precise de nota). 

 “O tempo não passa depressa. O que passa depressa é o tempo que passou” (Vergílio Ferreira - * Melo, 
28/01/1916 - + Lisboa, 1º./03/1996). 

 O aspecto físico da ESIC sofreu fortes modificações e passou por mudanças. Segundo o parecer de todos, 
a Escola está bem melhor. Os espaços bons, bonitos e adequados. As reformas feitas deixaram a ESIC dentro 
dos melhores padrões. 

 2014 está indo embora realizado! Ao mesmo tempo, é estímulo e incentivo para começar 2015 com 
ânimo, coragem, sem tempo a perder. Será um ótimo ano, se nós o quisermos assim: ótimo! 

 

 

NATAL 
 

Em nosso hemisfério, em nossas terras, em nossos lares tempo de Natal e tempo de férias combinam-se muito 
bem. Natal e férias vêm juntos. É tempo de descanso, tempo de encontrar e reencontrar familiares e amigos. É 
tempo de encontros e reencontros. Saudades que se matam (se é que isso é possível!). É um período alegre e 
cheio de vida.   
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 A Direção da ESIC deseja a todos: professores e professoras, alunos e alunas, colaboradores e 
colaboradoras, amigos e amigas que cada um e sua família tenham ótimo e Feliz Natal. Que o tempo de paz 
cantada e ressoada na escuridão da noite em Belém, pouse, repouse e permaneça em nossos lares. 

 Quem tiver oportunidade e ocasião, saúde, visite, recorde das tantas crianças e do número imenso de 
famílias que na noite de Natal não terão motivos para alegrar-se ou festejar a vida. Recordemos das pessoas 
às quais até o sonho de sonhar está sendo negado, negado o direito de sonhar em viver, estão privando as 
pessoas da oportunidade de estender a mão e desejar Feliz Natal a alguém. 

 Infelizmente, em poucos lugares é o Natal da Verdade, da Justiça, do Direito à Dignidade, da Paz, nesta 
noite de 25 de dezembro. 

 Fica a inquietante pergunta: o que eu poderia fazer para que fosse Natal no mundo todo, em todas as 
famílias, para todas as crianças? Nós temos direito de festejar a vida nascida na pobreza e no esquecimento, 
mas é VIDA. E como estarão as tantas pessoas a quem é negado o direito de viver? 

 A você, que está lendo agora, FELIZ NATAL e toda a PAZ! Não nos esquecendo de quem não tem 
condições de acesso a Natal e Paz. São nossos irmãos e nossas irmãs, com todo o direito à vida plena e cheia 
de paz. Quando tê-la-ão?  

 Natal de alegria, de paz em sua família! 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE REDAÇÕES 
 

 O exame seletivo para ingresso em cursos da ESIC contempla também uma redação. Haja vista a possibilidade 
de subjetividade forte por parte de quem avalia e tendo em  consideração as perguntas feitas por diversos alunos 
e diferentes alunas, queremos deixar bem claros os critérios considerados na avaliação de uma redação. Não se 
trata de “corrigir” uma redação, mas trata-se de fazer uma avaliação do texto escrito. 

 Para efeitos de praticidade e de justiça, especialmente com alunos procedentes do Ensino Médio, são 
utilizados os critérios utilizados pelo Ministério da Educação (MEC) no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). Esses critérios são: 

1. Domínio da norma padrão da língua escrita. (O texto a ser avaliado não será escrito em linguagem 
de gírias, serão usados os vocábulos mais adequados etc.). 

2. Compreensão da proposta e escrita de um texto dissertativo. (No caso, sempre é dado um pequeno 
texto sobre determinado assunto – proposta – e o candidato escreve um texto dissertativo, 
argumentativo a partir da proposta oferecida). 

3. Defender um ponto de vista e argumentar bem. (O texto dissertativo se caracteriza exatamente por 
isso: definição de um ponto de vista do candidato e a devida argumentação). 
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4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. (Isto é, conhecer a ortografia e o uso correto 
de verbos, pontuação, acentuação etc.). 

5.  Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. (Uma vez definido o ponto de vista, 
feita a devida argumentação com relação ao problema abordado, para finalizar o candidato 
apresenta seu ponto de vista bem fundamentado e de que maneira intervir à busca de solução). 

 

 

1ª. FEIRA DE EMPREENDEDORISMO 
 

No dia 08 de novembro/2014, num sábado, pela manhã, foi realizada a “1ª. Feira de 
Empreendedorismo”, organizada pelos alunos da disciplina de Empreendedorismo do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Comercial e em Gestão Financeira, sob orientação do Prof. Josué Alexandre Sander. 

No evento, os empreendedores Israel Valério (da empresa Casa Forte, do setor da construção civil), 
Paulo Eduardo de Souza (empresa Lamibrás, do setor de indústria de móveis) e Fernanda Silveira (acadêmica 
do Curso e dona da Ágata Rosa Joias – bijuterias) compartilharam suas experiências.  

O empreendedor Paulo afirmou que “para aproveitar todo o nosso potencial é preciso empreender”, pois 
na empresa sempre encontramos alguma limitação. Ao compartilhar a experiência com diferentes sócios, ele 
apresentou quatro fatores, que devem orientar a escolha de um sócio para um empreendimento; 

 a) – Princípios; 
 b) – Respeito mútuo; 
 c) – Consideração; 
 d) – Lealdade. 

O empreendedor Israel, por sua vez, chamou à atenção os participantes de que todo setor “apresenta 
negócio que dá certo e negócio que dá errado” e que, em sua visão, os negócios que dão errado são mal 
administrados. Assim, se bem administrado, o negócio pode dar certo em qualquer setor. Ao compartilhar sua 
experiência, destacou a importância da poupança para iniciar o negócio próprio e frisou que qualquer pessoa 
pode começar a poupar, citando exemplos práticos de como é possível poupar. Assim, como o Paulo já havia 
destacado, Israel reforçou que o sucesso do negócio depende de grande dedicação e comprometimento do 
empreendedor. 

O envolvimento em todo o negócio também enfatizado pela Fernanda (aluna da ESIC) ao relatar que no 
momento de reforma do ponto em que ela atuava, não bastou apenas coordenar as obras. Foi preciso também 
“colocar a mão na massa”, pintando, limpando e trabalhando madrugada dentro para garantir que a 
inauguração ocorresse na data planejada. Fernanda destacou também o aprendizado que teve em experiências 
anteriores de trabalho, que são fundamentais para o sucesso do negócio. 

Para finalizar o evento, o Prof. Luciano Minghini (doutorando na UFPR) proferiu uma palestra sobre o 
tema de empreendedorismo. Iniciou resgatando experiências empreendedoras e, ao comparar com a teoria 
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sobre o tema, descreveu competências gerenciais, valores individuais e práticas de gestão e estratégia, que 
auxiliam o trabalho do empreendedor.  

Para facilitar resgatou um dilema que empreendedores da área de inovação vivem, que é uma falsa 
escolha entre “inovar ou vender”? e outra entre “inovar ou crescer”? Apresentou a conclusão de que inovação 
ocorre para vender e crescer. 

Participaram do evento 21 alunos da ESIC e três alunos de outras instituições. Também estiveram 
presentes o professor da disciplina “Empreendedorismo”, Prof. Josué Alexandre Sander, o Coordenador dos 
Cursos de Graduação da ESIC, Prof. Jacir Adolfo Erthal e o Secretário geral da ESIC, Nestor Eckert. 

[Texto do Prof. Josué Alexandre Sander]. 

DEPOIMENTOS DE ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO. 

Os cursos de MBA são uma opção cada vez mais procurada por profissionais que querem melhorar as 
perspectivas de carreira. Na ESIC Business & Marketing School, sede de Curitiba, a procura por este tipo de 
capacitação vem crescendo. Essa tendência comprova que os profissionais estão reconhecendo que, no 
mercado atual, é imprescindível ter um diferencial competitivo. É o caso do aluno Joaquim Pacheco Santos, que 
hoje atua como development team leader (líder de equipe de desenvolvimento) no HSBC Bank Brasil. Ele 
concluiu o curso Executivo em Gestão de Projetos – EMBAP em dezembro de 2013 e só tece elogios a estrutura 
da ESIC e ao seu corpo docente.  

“Antes de ingressar na ESIC, realizei uma pesquisa de mercado e constatei que a instituição possuía a melhor 
estrutura, um excelente corpo docente e oferece muitas oportunidades de experiências internacionais. O curso 
me preparou para os desafios profissionais, não apenas na área de Gerenciamento de Projetos, que era meu 
objetivo ao ingressar no curso, mas me proporcionou aprendizado, que me levou a conquistar o cargo de 
coordenador de equipe de uma das áreas de Tecnologia da Informação e responsável por manter sistemas 
críticos da instituição. Agora estou mais preparado para planejamento de carreira e crescimento profissional”, 
comentou. 

Joaquim cita ainda a acessibilidade oferecida pela ESIC, que possui uma infra-estrutura arquitetônica 
preparada para a inclusão social. “A instituição está muito bem preparada para atender pessoas com deficiência 
física e outras diferenças”, acrescentou.  

Indicação aprovada 

No caso do aluno Hamilton Bertassoni Alves, que é coordenador pedagógico e consultor em Tecnologias 
Educacionais no Colégio Erasto Gaertner, a escolha pela ESIC veio por indicação do diretor da instituição onde 
ele trabalha. Ele enumerou os principais pontos positivos da instituição, que são o quadro de professores, a 
grade curricular dos cursos, o trabalho feito em sala atrelado ao mercado empresarial e ao mercado de trabalho.  

“Acredito que o curso ajudou no meu lado profissional, pois atuo na área da Educação, onde são poucos os 
profissionais que tem uma visão da área de negócios”, pontuou. 
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Hamilton conclui no final de 2014 seu o curso Executivo em Gestão de Empresarial – EMBA. Seu TCC já foi 
aprovado e publicado na Biblioteca. 

Para o aluno, a ESIC é uma instituição que tem muita credibilidade no mercado e atende muito bem os alunos 
de Pós-graduação. “As instalações são ótimas, com salas de aula que oferecem conforto e bem estar, além de 
uma biblioteca espaçosa, conectada e completa. O quadro de professores é excelente, pois todos já atuam no 
mercado de trabalho, em suas respectivas áreas. O MBA em Gestão Empresarial é muito bem elaborado, com 
equilíbrio entre as áreas da gestão. Enfim, a ESIC passa confiança aos seus alunos”, elogia. 

O pedagogo destaca ainda que o MBA mudou sua forma de entender o trabalho, de fazer análise de cenários, 
de planejar e de executar as atividades de forma mais técnica e precisa. “Aprendi muito sobre Gestão, nos dois 
anos de curso. Além das disciplinas ofertadas, o TCC, que é a elaboração de um completo Plano de Negócios, 
fez com que os conhecimentos adquiridos durante o curso fossem aplicados na criação de uma empresa. O fato 
de ter colocado o MBA em meu currículo, mesmo não tendo concluído ainda, fez com que empresas me 
procurassem, oferecendo contatos para palestras e consultoria. Estou muito contente com o retorno 
profissional que o curso proporcionou”, concluiu.  

 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO   
 2014: 

 Dia 12/dez: Término do Período Letivo. 
 Dia 13/dez: Defesa perante a Banca Avaliadora TCC. 
 Dia 15/dez: Avaliação A3 das disciplinas On-line. 
 Dia 15/dez: Último Prazo para entrega de Notas A3. 
 Dia 16/dez; Publicação de Notas 2014/2 (segundo semestre). 
 Dia 18/dez: Último Dia de Atividades na ESIC em 2014. 
 Dia 19/dez: Não haverá expediente. Início das Férias Coletivas até 04/jan/2015. 

2015: 

 Dia 1º. a 04/jan: Férias Coletivas. 
 Dia 05/jan: Início das atividades na ESIC em 2015, em três turnos. 
 Dias 12 a 16/jan: Matrículas e Rematrículas para Alunos Periodizados. 
 Dias 19 a 23/jan: Matrículas, Rematrículas e Reabertura de Matrículas para Alunos Desperiodizados. 
 Dias 02 a 06/fev: Entrega dos Planos de Aula 2015/1 (primeiro semestre). 
 Dias 02 a 06/fev: Requerimento para Enriquecimento Curricular. 
 Dia 06/fev: Prazo Final para requerer Cancelamento de Matrícula – Calouros. 
 Dia 07/fev: Reunião Pedagógica – Professores, Colaboradores e Representantes de Turmas. 
 Dia 09/fev: Início das Aulas do Primeiro Semestre/2015. 
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VISITA DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MEC 
 

Esteve na ESIC, nos dias 29 de outubro a 1º. de novembro/2014, a Comissão do MEC para avaliação de 
regulação “in loco” do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. A avaliação consiste, 
primordialmente, em verificar se o que consta no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e em outros documentos 
pertinentes, efetivamente, existe e se constata no local onde o curso é ministrado. 

Conforme relatório da comissão, o Curso está muito bem. Houve elogios ao corpo docente, ao corpo 
discente, à infraestrutura, à biblioteca, às salas de aula etc. 

Excetuando alguns detalhes técnicos e algumas exigências que, praticamente, são impossíveis de serem 
atendidas por instituições de ensino menores e particulares, a Comissão atribuiu Nota 4,0 em uma escala de 
Nota 1,0 até Nota 5,0. As notas mais baixas aconteceram levando em consideração titulação do corpo docente 
(o percentual de doutores é relativamente baixo) ao passo que sua experiência profissional foi avaliada como 
excelente, recebendo Nota 5,0. 

Quanto à produção científica, também deixamos a desejar. Entende-se: se os professores têm excelente 
experiência profissional, eles devem trabalhar durante o dia inteiro e, à noite, virem para lecionar. Não temos 
condições de manter um esquema como mantêm as unidades de nível federal, em que os professores recebem 
e têm tempo para produzir cientificamente. 

O conceito final 4,0 é excelente, dadas as nossas condições. É um estímulo para melhorar e crescer no 
que somos bons e nem tão bons. 

Ressalte-se a ótima participação dos professores, dos alunos e dos colaboradores da ESIC. O clima 
reinante, sob o aspecto humano, foi muito elogiado e positivamente apreciado pelos avaliadores. Isso resulta 
dos valores que são praticados, da visão que a ESIC tem, da filosofia de educação que fundamenta as atividades 
didático-pedagógicas. Deixamos claro de que não há somente pontos positivos e coisas boas na ESIC. Somos 
conscientes de que há muito em que melhorar. Com a colaboração e participação de todos, certamente 
conseguiremos atingir nossos objetivos. 

Vamos em frente! 
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 REFORMAS E AMPLIAÇÕES 
 

A partir do momento em que a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, por meio da 
Província Brasileira Meridional, cedeu toda a área que há em Curitiba para a ESIC, o Diretor Geral, Pe. Ari Erthal, 
juntamente com engenheiro e arquiteta, elaborou um plano diretor, que incluía obras de reformas do antes 
chamado Instituto Dehonista, que mantinha e ministrava o Ensino Médio. Essas reformas seriam para ampliar 
as instalações físicas da Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing – ESIC.  

Até março de 2015, o plano concebido e elaborado, estará realizado. Levando em consideração todos 
os espaços existentes e pertencentes à ESIC, temos, no momento, as seguintes instalações, a ressaltar: 

 40 salas de aula (medindo entre 48 e 60 metros quadrados, cada espaço); 
 16 salas de estudo (medindo entre 12 e 20 metros quadrados, cada); 
  Pátio de estacionamento, medindo 11.058 metros quadrados, com espaço para, aproximadamente, 

350 veículos estacionarem. O pátio é totalmente iluminado tendo como fonte a energia solar. 

Todas as reformas, adaptações e ampliações feitas seguem, rigorosamente, as orientações legais. 
Membros do Corpo de Bombeiros fizeram toda a vistoria e aprovaram as instalações. 

De todo o Plano traçado faltam agora ainda as reformas para transferir e instalar a Biblioteca em espaço 
maior, mais um Laboratório de Informática, novo e maior espaço para a Cantina e a construção de um pequeno 
auditório (60  assentos). 
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CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES 
Por iniciativa dos professores e das professoras que atuam na ESIC, aconteceu no dia 05 de dezembro, 

após entrega, análise e avaliação das Provas (A2) aos alunos, um churrasco na Residência Dehoniana 
(“residência dos padres” Ari, Gil e Nestor). Éramos 25 presentes. 

Foi um momento muito rico de troca de ideias, sugestões e avaliações das atividades realizadas durante 
o ano letivo 2014. Cada participante deu a sua contribuição para cobrir os custos. 

Nesses momentos de informalidade percebem-se melhor os dons particulares para contar piadas, para 
cantar, para assar carne, para contar histórias de viagens e de vida. Sempre surgem os famosos “causos” de 
cada um. Percebe-se o lado “mais humano” e não tanto se vê apenas o “profissional da educação”. 

Parabéns aos organizadores! 

 

 ESIC: 50 ANOS DE VIDA! 

 

 

Na Espanha, em 1965, nascia a Escuela Superior de Ingenieros Comerciales – ESIC. Anos mais tarde, introduziu-
se a terminologia na língua inglesa: Business & Marketing School. Baseados nisso, os introdutores da ESIC no 
Brasil, em Curitiba, passaram a usar o termo Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing – ESIC. A sigla 
original conservou-se. 

Agora, no dia 04 de dezembro, na Espanha, a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus 
(Dehonianos) celebrou os 50 anos de existência da ESIC. O Diretor Geral do campus de Curitiba, Pe. Ari João 
Erthal participou das solenidades, representando colaboradores, professores, discentes do campus de Curitiba. 
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De nossa parte, queremos saudar a todos os religiosos da Espanha que, com ousadia, coragem e visão 
de futuro investiram muito de suas vidas na construção de conhecimento, na formação de um mundo de 
negócios com justiça e ética, na construção de um mundo mais humano e com condições de viver dignamente. 

Saludos a los amigos españoles!  

 

PALESTRA EM ESCOLA PÚBLICA 
Encerrando o ciclo das palestras que constavam no Programa de Responsabilidade Social para o ano 

2014, a Profa. Rubiana Mendel Pereira falou sobre “Gestão Escolar Democrática”, na Secretaria de Educação 
de Pinhais. 

Os participantes, ao final, fizeram sua avaliação e atribuíram a média 9,92 à palestrante. Nos quesitos 
abaixo os participantes atribuíram Nota 10 (dez) à professora. 

 Atualidade das informações apresentadas 
 Relevância para sua realidade 
 Aplicabilidade ao seu dia-a-dia profissional 
 Avaliação da palestra como um todo 

Alguns comentários, que foram feitos; 

“Espero que para o ano 2015 tenhamos outras formações para que possamos melhorar a qualidade em 
gestão”. 

“Essas formações (palestras) deveriam ser direcionadas a todas as professoras, educadoras da Rede de 
Pinhais. Parabéns”. 

“Ótima. Gratificante. Amei. Parabéns”. 

“Parabéns, Dra. Rubiana. É um prazer ouvi-la. Aprendi muito com você”. 

Terminado 2014, o Departamento de Relações Institucionais já está recebendo solicitações de escolas e 
gestores e gestoras solicitando que em 2015 esse serviço que a ESIC presta gratuitamente às escolas da rede 
pública continue. 

Por parte da Instituição está sendo concluída, com auxílio de professores e professoras, a redação da 
sistematização do “Programa de Responsabilidade Social,  Sustentabilidade e Empreendedorismo”, que será 
desenvolvido e concretizado por meio de dois tipos de projetos: Projetos Institucionais e Projetos Acadêmicos, 
envolvendo todo o corpo diretivo, corpo técnico-administrativo da ESIC, juntamente com os maiores 
protagonistas, que são os discentes e os docentes. 
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