


 

RECOMEÇANDO... 
  

Quando, na última edição de nosso boletim informativo, 
anunciávamos que a ESIC estaria em férias coletivas até o dia 04 de 
janeiro/2015, depois transferido para o dia 07 de janeiro/2015, por conta 
de um feriado “ressuscitado” (19 de dezembro) em última hora, parecia 
que esse tempo seria longo. Quando nos demos conta, já estávamos em 
pleno ano 2015, trabalhando a todo vapor e com entusiasmo desde o dia 
07/janeiro. A ESIC, que trazia consigo um silêncio e um cheiro de quase 
não-existência durante esses dias de folga, reviveu. 

O pátio, agora bem maior, iluminado, à base de energia solar, com 
gramado todo verde circundando os espaços de estacionamento, 
instalações físicas e cores novas dando brilho de vida, passou a ser 
ocupado por pessoas (alunos, pessoal técnico-administrativo, pais, 
amigos visitantes)... É a ESIC que todos queremos ver. Cheia de vida. 

Aos poucos, a vida tomou seu ritmo normal: processo seletivo em 
vista de curso em nível superior a ser frequentado, matrículas, 
rematrículas, processos de transferência sendo aceitos, professores novos 
para 2015 buscando informações, conhecendo a instituição, processos de 
entrevistas em vista dos cursos de pós-graduação, encontros de entidades 
das comunidades vizinhas aproveitando o espaço para fazer suas reuniões 
e seus encontros etc.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

05/02/2015 
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Enfim, vida plena ou quase plena na ESIC. Apenas faltava o recomeço das aulas e atividades letivas. 

No dia 07 de fevereiro, reunião pedagógica. Foi oportunidade para encontro de professores, corpo 
diretivo, pessoal técnico-administrativo, representantes de turmas dos alunos. O ritmo normal estava 
sendo iniciado. 

No dia 09 de fevereiro, segunda-feira, um fervilhar bonito e animado de alunos (razão final de ser da 
própria ESIC), professores (responsáveis por dar um toque especial de vida à instituição), enfim, presentes 
todas as pessoas responsáveis por mais um ano de vida na Escola Superior de Gestão Comercial e 
Marketing. A vida começa a marcar forte sua presença. Como será? Depende de cada um de nós! Que 
tenhamos ótimo ano de estudos, desde o primeiro dia! Recomeçamos! 

Em nome da Direção da ESIC, queremos dar as boas-vindas a todos e a todas. Que todos nos 
sintamos em casa, responsáveis pelo êxito das atividades a serem empreendidas.  

  

 

 DOIS PONTOS DE VISTA DIVERSOS 
 

 “O meu governo tem o maior orgulho por ter alcançado o recorde de ter 56 milhões de pessoas 
atendidas pelo Programa Bolsa Família” (Dilma Rousseff – presidente do Brasil). 

“Devemos medir o sucesso dos programas sociais pelo número de pessoas que deixam de recebê-
lo, e não pelo número de pessoas que são adicionadas” (Ronald Reagan – ex-presidente dos Estados Unidos 
da América do Norte). 

 

 

REFLEXÃO DE UM EUROPEU 
 

“Matamos 6 milhões de judeus em Auschwitz e os substituímos por 20 milhões de muçulmanos na 
Europa”. 

O que isso pode significar em termos sociais, políticos, econômicos, religiosos, culturais, de tendência de 
futuro do mundo? Qual é a interpretação de um europeu? 
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GILBERTO BONATO XAVIER (PE. GIL) DEIXA A ESIC 
 

  A Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (SCJ) por meio 
de sua Associação Dehoniana Brasil Meridional (ADBM) – entidade 
mantenedora – (“pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de uma 
associação sem fins econômicos, de caráter beneficente, com a finalidade 
de prestação de serviços nas áreas de assistência social e, 
preponderantemente, de educação”) (...), é responsável pela manutenção 
e administração da ESIC. 

A Congregação SCJ, no mundo, hoje é composta por 2.166 
membros (dados de 30.04.2014). A Congregação, por sua vez, é dividida 

em Províncias (são regiões geográfico-culturais semelhantes e próximas). Por exemplo: a Província 
Brasileira Meridional (BRM), compreendendo regiões do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, 
é constituída por 124 membros. Essas pessoas são responsáveis por grandes paróquias como Brusque – 
SC, Jaraguá do Sul – SC, São Bento do Sul – SC, pela catedral da Diocese de Rio do Sul – SC e por muitas 
paróquias de menor porte, pelos Santuários Santa Rita de Cássia (Curitiba), Santuário São Judas Tadeu 
(Curitiba) Santuário Sagrado Coração de Jesus (Joinville), Santuário Santa Paulina (Nova Trento – SC), 
Fraternidade Dehoniana (Nereu Ramos – SC). 

 Além disso, se responsabilizam por obras educacionais como a ESIC (Curitiba), o Colégio São Luiz 
e a Faculdade São Luiz (Brusque – SC), a Casa Padre Dehon – grande casa de encontros e retiros (Brusque – 
SC), Seminário São Miguel (Crissiumal – RS), Seminário Sagrado Coração de Jesus (Corupá – SC), Seminário 
São José (Rio Negrinho – SC), Noviciado Nossa Senhora de Fátima (Jaraguá do Sul – SC). Em termos 
organizacionais, podemos dizer que é uma organização grande, complexa e muito diversificada em suas 
atividades, que exige presença de muitas pessoas. Somos, relativamente, poucos membros para muitas e 
diversificadas atividades. Além disso, na Província BRM há mais de dez religiosos que estão em atividades 
missionárias na Rondônia, no Paraguai, e, outros, trabalhando na Alemanha.  

A Congregação é administrada por um religioso que é o Superior Geral, coadjuvado pelo Conselho 
Geral, composto de quatro membros. Assim também, as Províncias têm seu Superior Provincial e um 
Conselho Provincial. Todos os religiosos de votos perpétuos (isto é, que definitivamente pertencem à 
Congregação, em sua Província) indicam nomes de religiosos que pensam poderem exercer o mandato de 
Superior Provincial. O Governo Geral, após essa indicação, nomeia um dos indicados (normalmente, aquele 
com maior número de indicações) como Superior Provincial. 

Desta vez, o religioso nomeado para ser o Provincial da BRM é Pe. Gilberto Bonato Xavier, 
conhecido como Pe. Gil, que assume a função de animar e administrar a vida na BRM. Até o momento, Pe. 
Gil era pároco e reitor do Santuário São Judas Tadeu, à Rua Carlos Laet, no Hauer. Ao mesmo tempo, 
exercia o mandato de Vice-diretor da ESIC. 

A partir de 1º. de fevereiro, Pe. Gil fará seu período de férias e no dia 14 de março será empossado 
como Superior Provincial da BRM e morará na sede do Provincialado, em Corupá, SC. 
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Como pároco e reitor do Santuário São Judas Tadeu (Curitiba) foi nomeado Pe. Kleber Ferreira de 
Oliveira, que, inclusive, já foi professor de Matemática, na ESIC, em seus primeiros anos de funcionamento. 
Ele fixará residência junto com os padres Ari e Nestor, na residência dehoniana da ESIC, junto à ESIC. 

Nossos sinceros agradecimentos à colaboração do Pe. Gil junto à ESIC e as boas vindas ao Pe. Kleber.  

 

 

 CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA (CONSEG) REUNIDO NA ESIC 
Aconteceu no dia 26 de janeiro, a cerimônia de posse dos membros do Conselho Comunitário de 

Segurança (CONSEG), do Hauer, no auditório da ESIC. Ao mesmo tempo, ficou decidido que a ESIC sempre 
cederá espaço para reuniões da Diretoria do CONSEG ou mesmo para outras atividades promovidas pelo 
CONSEG.   

O que é um CONSEG? 

O CONSEG surge em decorrência do Art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 
1988. Este artigo diz que a preservação da ordem pública é dever do Estado, porém, direito e 
responsabilidade de todos. A ideia do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) surgiu para criar um 
espaço onde todos poderiam se reunir e pensar estratégias de enfrentamento dos problemas de segurança, 
tranquilidade e insalubridade da comunidade, orientados pela FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA. 

O CONSEG é uma entidade de apoio à polícia estadual. São, na verdade, grupos de pessoas de uma 
mesma comunidade que se reúnem para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções de seus 
problemas, que se refletem na segurança pública. São meios de estreitar a relação entre comunidade e 
polícia, e fazer com que estas cooperem entre si. 

Cada CONSEG realiza reuniões ordinárias mensais, em espaços comunitários, conforme uma 
agenda definida por período anual. 

Objetivos do CONSEG. 

 Integrar a comunidade com as autoridades policiais, com ações que resultem na melhoria da 
qualidade de vida da população; 

  A comunidade propor às autoridades as definições de prioridade na Segurança Pública na sua 
região; 

 Articular a comunidade visando à prevenção e à solução de problemas ambientais e sociais; 
 Fazer com que a comunidade interaja com as unidades policiais tendo em vista a resolução de 

seus problemas. 

CONSEG no Paraná. 

O Paraná foi o precursor de todos os Conselhos Comunitários de Segurança no Brasil, sendo as 
primeiras experiências nas cidades de Londrina (com registro em 02 de abril de 1982) e Maringá (em 03 de 
junho de 1983). Apesar da criação desses conselhos locais, somente em setembro de 2003, por meio do 
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decreto 1790, o Governo do Estado do Paraná criou os CONSEGs e, em dezembro de 2003, promoveu, 
através do Decreto 2332, a sua Regulamentação. 

CONSEG no Hauer. 

Conforme ata da reunião do dia 26 de janeiro, na sede da ESIC, reuniram-se membros da 
comunidade “com a finalidade de promover a reativação do Conselho Comunitário de Segurança local” e 
proceder à eleição de nova gestão do CONSEG do Hauer, que exercerá suas atividades até o dia 25 de 
janeiro de 2017. Foi elaborado ofício, encaminhado ao Sr. Coordenador Estadual para Assuntos dos 
CONSEGs, solicitando a homologação da Diretoria. 

Estiveram presentes, além de pessoas da comunidade, o Comandante da Polícia Militar da área e o 
Delegado de Polícia, que são membros natos do CONSEG e conduziram a reunião.  

A Diretoria eleita ficou assim constituída: 

 Presidente: Paulina Hildebrant 
 Vice-presidente: José Maria Augustinho 
 1º. Secretário: Marcelo de Paiva 
 2º. Secretário: Elton Joni Borba Delmonte 
 1º. Tesoureiro: José Querino de Paula 
 Membros do Conselho de Ética e Disciplina: 

• Anísio Schwirkowski 
• Willson Batista Júnior 
• Paulo Schmidt 

 Membros do Conselho Deliberativo: 
• Olga Clea Stankewice Schmidt 
• Cesar Luiz Schmidt 
• Artemio João Kreuz 

 Membros do Conselho Fiscal: 
• Roberto José Wal 
• Eliana Oliveira de Abreu 
• Gilson Sant’Ana de Oliveira 
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PROFESSOR DA ESIC VAI PARA O VALE DO SILÍCIO 
 

O Prof. Luciano Castro, da ESIC, do dia 09 de fevereiro até o dia 19 de fevereiro, estará participando 
de um grande evento (StartUP Grind 2015 – dias 09/fev a 11/fev) e fazendo visitas a diversas empresas nos 
Estados Unidos da América do Norte, mais precisamente, no Vale do Silício. O Professor Luciano, viaja no 
intuito de saber das grandes novidades e tendências que marcam a produção no campo da tecnologia, do 
empreendedorismo e do desenvolvimento nessa área tão especial, que é o Vale do Silício. 

O Vale do Silício (Silicon Valley) está situado na Califórnia. É uma região que é um grande polo 
industrial e que concentra diversas empresas de tecnologia da informação, computação, entre outras. O 
local começou a se desenvolver no ano de 1950. O objetivo era gerar e fomentar inovações no campo 
científico e tecnológico. A maioria das empresas instaladas na região é do ramo de eletrônica, informática 
e componentes eletrônicos. O nome Silício é utilizado como homenagem ao próprio elemento químico (Si), 
que é a matéria-prima básica e de fundamental importância na produção dos circuitos e chips eletrônicos. 

O Silício é o segundo elemento químico mais abundante na crosta terrestre, com 25% em massa e 
número atômico 14. O Silício é usado em aços de grande dureza, tenacidade e resistência a ácidos e outros 
reagentes e também em semicondutores. 

A data de início do Vale do Silício seria 1950, em função da Segunda Mundial e a Guerra Fria. Havia 
necessidade de produção de armas e construção de aviões de caça. Na época, as indústrias eletrônicas 
instaladas no Vale do Silício foram as fornecedoras de todo material necessário, especialmente, o Silício. 

A região é composta por várias cidades do Estado da Califórnia, como Palo Alto, Santa Clara, San 
José, Campbell, Cupertino, e tantas outras. Empresas que iniciaram seus negócios e possuem sedes na 
região são Apple, Facebook, Google, NVidia, Eletronic Arts, Symantec, Ebay, Yahoo!, HP, Intel, Microsoft e 
outras. 

O Vale do Silício é uma das maiores aglomerações de empresas com domínio de tecnologia de ponta 
do mundo. Em grande parte, deve-se isso aos modelos acessíveis de financiamento para projetos de 
tecnologia, as chamadas Startups Companies. Ressalte-se que nesta região existe uma preocupação 
especial com a sustentabilidade e o meio ambiente, questões como crescimento de maneira sustentável e 
responsável. Além disso, o vale não poupa esforços nos quesitos de invenção e viabilização de novas ideias. 
Essas exigem muito conhecimento e investimento. 

Em nosso caso, temos o Vale do Silício Brasileiro: termo que indica regiões no Brasil que se 
destacam pela inovação tecnológica. A expressão se refere aos parques tecnológicos Porto Digital (Recife), 
Parque Tecnológico do Rio (Rio de Janeiro), Sapiens Parque (Florianópolis) e o polo tecnológico de 
Campinas, que conta com empresas de alta tecnologia e universidade, como a Universidade Estadual de 
Campinas. 

STARTUP. 
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Em conversa com o Prof. Luciano sobre seus objetivos e sobre as intenções, que o levam ao Vale do 
Silício, ele falava da importância da tecnologia, do empreendedorismo e do desenvolvimento. Há, hoje, 
possibilidade de trabalhar, ao mesmo tempo, com competitividade e colaboração. De outro lado, dizia da 
importância que se dá ao surgimento de uma ideia e a execução e colocação em prática dessa ideia. Surge 
o conceito de “startup”. Como autor de referência, não podemos esquecer de Eric Ries. 

O que é uma startup? 

Servimo-nos de matéria publicada pela revista Exame, em 20 de outubro de 2010. As informações 
são fornecidas por Yuri Gitahy, especialista em Startups. Segundo o autor, Startup significa “um grupo de 
pessoas trabalhando com uma ideia diferente que, aparentemente, poderia fazer dinheiro. Além disso, 
startup sempre foi sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento”. 

“Startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, 
trabalhando em condições de extrema incerteza”. 

Ao final de nossa conversa, o Prof. Luciano comprometeu-se a trazer o máximo possível de 
informações sobre tendências atuais no campo de informática, eletrônica, empreendedorismo, 
desenvolvimento, campos de pesquisa etc. 

Desde já, somos muito gratos ao Prof. Luciano pela colaboração e pelo acréscimo em conhecimento 
que sua viagem significará para a ESIC e os alunos e colegas professores. 

 
 
 

 APENAS PARA REFLETIR E DISCUTIR 
 

 “Por trás do problema da raça e da cor há um problema maior que o obscurece e o estimula; é o fato de 
tantas pessoas civilizadas estarem dispostas a viver no conforto, mesmo que o preço desse conforto seja a 
pobreza, a ignorância e a doença da maioria dos seus compatriotas” (W. E. B. DU BOIS). 

“No capitalismo, o homem explora o homem. No comunismo, a situação se inverte” (John Robert STOTT 
– Teólogo, escritor e evangelista inglês – 1921 – 2011). 

“Para superar o racismo, precisamos antes refletir sobre a raça... e, para tratar certas pessoas com 
igualdade, devemos tratá-las de modo diferente” (Juiz Harry A. BLACKMUN -1978). 

“A verdadeira República: homens, seus direitos e nada mais; mulheres, seus direitos e  nada menos” 
(Susan B. ANTHONY – Revolution). 

“O Senhor criou a todos de modo que, seja qual for nossa cor, precisamos da mesma quantidade de 
nutrição” (Will ROGERS, Autobiografia, 1949). 
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PROFESSORES NOVOS NA INSTITUIÇÃO 
 

Como acontece a cada início de semestre, surgem necessidade e possibilidade de contratar novos 
profissionais da educação para completar o quadro e atuar como professores e professoras. Por vezes, é o 
número de turmas que aumenta, outras são professores que pedem diminuição da carga horária; há casos de 
conflitos de horário etc. 

Neste semestre, começam como profissionais novos na ESIC os docentes: 

 Prof. FÁBIO KURIBARA – Jogo de Empresas (Adm 801), Marketing Digital (Adm 701) 
                                            e Pesquisa e Análise de Mercado (Adm 701). 

 Prof. MÁRCIO TAKEO FUNAI – Fundamentos de Marketing (Adm 701). 
 Profa. KESSY NOVAES – Mercado Financeiro e de Capitais (Adm 801). 
 Prof. MARCOS AUGUSTO MENDES MARQUES – Pesquisa Operacional (Adm 501). 

Em nome da Instituição e, de modo especial, em nome dos discentes damos as boas vindas a esses novos 
profissionais, agradecendo, desde já pela contribuição que darão à ESIC por meio de suas atuações. 

Caros professores e professora: vocês são muito bem vindos à ESIC! Sintam-se em casa. 

 

 MAIS AMPLIAÇÕES 
 

Durante o período de férias coletivas na ESIC e de férias escolares, continuaram os trabalhos de 
adaptação, adequação e ampliação das instalações físicas na escola. Após os trabalhos, surgiram mais três 
boas salas de aula, quatro salas de estudo e três salas para arquivo. Além disso, foi ampliada a sala dos 
professores. Também, foram lavadas as paredes externas de todo o Bloco no. 1, tendo em vista a beleza e a 
conservação do imóvel.  

Além disso, o responsável pela Cantina Premium, da ESIC, Sr. Cleverson Borges dos Santos, fez novas 
adaptações e adequações tornando mais ágil e agradável o ambiente para alimentação e convivência. 
Queremos manifestar todo o nosso apoio ao trabalho responsável e ético que o Sr. Cleverson vem realizando 
na administração da cantina. 

Ressalte-se que Cleverson era aluno da graduação do Curso de Administração e fez o seu Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) estudando a cantina, seus condicionantes, suas deficiências e suas potencialidades, 
o que resultou na nota máxima (Nota 10,0) em seu trabalho acadêmico. Atualmente, ele está com o Curso de 
Administração concluído. Parabéns!   
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DATAS DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 
 DATAS DO CALENDÁRIO ACADÊMICO. 

Embora todos nós saibamos que, provavelmente, o início do ano letivo seja um tanto conturbado, tendo 
em vista a data do Carnaval, as datas fixadas no Calendário Acadêmico serão rigorosamente seguidas. As 
primeiras datas são: 

 Dia 06/fev: prazo final para requerer Cancelamento de Matrícula – Calouros. 
 Dia 07/fev: Reunião Pedagógica participando todos os professores, alunos representantes de 

turmas, pessoal técnico-administrativo. Horário de início: 08h30min 
 Dia 09/fev: INÍCIO DAS AULAS DO PRIMEIRO SEMESTRE. 
 Dia 13/fev: Data limite para o Orientador de TCC formalizar junto à Secretaria a aprovação da versão 

corrigida, com sugestões da Banca 2014/2. 
 Dias 14 a 18/fev: Recesso Escolar. 
 Dia 20/fev: Último prazo para Inclusão e Exclusão de Disciplinas. 
 Dia 23/fev: TCC I e PROJETO INTEGRADOR I de 2015 – Data limite para entrega na Secretaria 

Acadêmica da versão corrigida e encadernada. 
 
Ótimo início de atividades a todos e a todas! 
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