
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.
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INÍCIO DO ANO LETIVO ANIMADOR! 

Sabe-se que em cada Instituição de Ensino, a cada ano, o início é surpreendente, 
fascinante e diferente. Sempre há expectativas: como será? Não haverá falta ou ausência 
de professores? Os alunos virão nos primeiros dias? Haverá gente com matrícula 
atrasada? Todos estarão com a documentação em dia? Os planos de aula estarão 
devidamente preenchidos e entregues na Secretaria? Quais as desculpas que os “fora da 
lei” apresentarão para justificar eventuais falhas? E outras preocupações típicas e 
próprias de quem está por iniciar mais um ano letivo. 

 É até possível que algumas falhas tenham ocorrido. É possível que nem tudo 
estivesse como poderia estar. Mas, acima de tudo, parece que tudo indica que o ano 
começou muito bem. Um ano animador! 

 O ano escolar, envolvendo profissionais da educação e discentes 
(representantes das turmas), começou no dia 07 de fevereiro com a primeira Reunião 
Pedagógica do ano 2015. Verificaram-se apenas duas ou três ausências de professores 
nesta reunião, que foram devidamente justificadas. 

 Nesta reunião pedagógica percebeu-se um senso de profissionalismo e de 
comprometimento significativamente alto por parte dos professores e das professoras. 
Além disso, todos mostraram-se animados para recomeçar. 

 Professores e professoras que iniciaram suas atividades na Instituição apenas 
neste ano, foram acolhidos, apresentados e expressaram ânimo e vontade de trabalhar. 

 O mesmo espírito de ânimo e vontade de estudar percebeu-se, e continua a ser 
percebido no comportamento dos discentes. 

 E é importante que seja assim: aproveitar todos os momentos para estudar e 
construir conhecimento. O ano 2015 será repleto de feriados e feriadões, além de greves 
com todos matizes... Passará rapidamente. Não teremos direito de lamentar pelo tempo 
que não tivermos aproveitado. E bem aproveitado! 

 

 

 

 

  

 

 

 
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. 

 

 

 

Acesse também on-line:  

www.esic.br/informativo 
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 COLAÇÃO DE GRAU EM GABINETE 

 

Houve solicitação de quatro alunos para que sua colação pudesse ser realizada em gabinete. Para que isso seja 
possível, os solicitantes devem apresentar requerimento devidamente fundamentado e justificado para que a 
colação possa ocorrer. 

 No dia 24 de fevereiro, às 16h, na Sala do Diretor Geral, Ari João Erthal, contando também com a 
presença do Diretor Acadêmico, do Coordenador de Graduação, da Secretária Acadêmica e do Secretário Geral, 
colaram grau em gabinete os acadêmicos: 

 Karina Akemi Kadowaki 
 Kelly Janneck Braga 
 Paulo Roberto Alves Duarte 
 Rodolfo Takeo Tatibana 

Cada um deles fez pessoalmente seu juramento e recebeu a imposição do grau por parte do Diretor 
Geral, conforme rito formal que se deve seguir nesta ocasião. 

A Direção cumprimenta esses discentes e deseja-lhes sucesso nas atividades que empreenderão daqui 
para frente, inclusive, viajando a trabalho para o exterior já no dia seguinte ou assumindo atividades 
profissionais fora de Curitiba. 
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VISITA DE COMISSÃO DO MEC/INEP  

 

No dia 22 de março, está agendada chegada de Comissão do MEC/INEP para avaliação e 
reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira.    

 Quando uma Instituição encaminha projeto e processo, pedindo autorização para o funcionamento de 
novo curso, o Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), realiza uma visita “in loco” isto é, no local onde funciona este curso para 
verificar se o que consta nos projetos efetivamente está acontecendo e sendo realizado com a manutenção do 
referido curso. 

 Além de exercer a função de fiscalizar, os membros da Comissão designada pelo MEC/INEP orientam 
alguns procedimentos que devem ser corrigidos, se for o caso. 

 Os membros da Comissão são os Professores João Fernando Marar e Ivo Elesbão, que chegarão dia 22 
de março e partirão de Curitiba no dia 25 de março. Ao final da visita, esses profissionais farão uma avaliação 
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com os dirigentes e atribuirão ao Curso uma nota, que varia entre 1,0 (um) e 5,0 (cinco), com suas devidas 
observações.  

MÁSTER EM DRHO 

 

Máster é um curso em nível de Pós-graduação. No caso, é um Máster em Direção de Recursos Humanos e 
Organizações (DRHO). 

 O presente curso divide-se em três grandes linhas: 

 Gestão, integração e desenvolvimento de Recursos Humanos. 
As operações em recursos humanos são fundamentais para o bom e eficiente funcionamento das 

organizações. A primeira tarefa do gestor de recursos humanos é a de recrutar e desenvolver as pessoas de que 
a empresa necessita em função de suas estratégias de atuação. A segunda tarefa, não menos importante, é a 
de integrar as pessoas em um projeto empresarial através de suas capacidades individuais. 

 
 A Gestão de Recursos Humanos como ferramenta estratégica. 

O diretor de Recursos Humanos (RH) tem de ser capaz de contribuir para a formação e articulação 
das políticas estratégicas da empresa, de forma a assegurar a congruência entre o foco estratégico do negócio 
e as capacidades reais das equipes com as quais ela conta. 

 
 Ferramentas de gestão para novos cenários. 

O objetivo dessa parte é duplo: por um lado, pretende-se desenvolver no gestor de recursos humanos 
os valores atuais da moderna gestão empresarial. Por outro, mostrar as novas realidades, tanto sociais como 
econômicas que as tecnologias da informação e da comunicação têm introduzido nas organizações. 

As disciplinas, que compõem o conteúdo programático do curso são: 
1. Estratégia e Organizações. 
2. Marketing e Recursos Humanos. 
3. Direção de Operações e Qualidade. 
4. Aspectos Financeiros e Econômicos em Gestão. 
5. Planejamento em Recursos Humanos. 
6. Integração e Desenvolvimento. 
7. Relações Sociotrabalhistas: Modelo Brasileiro de Relações Trabalhistas. 
8. Desenvolvimento Organizacional. 
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9. Comportamento Organizacional. 
10. Gestão do Conhecimento. 
11. Higiene e Segurança no Trabalho. 
12.  Ferramentas de Gestão. 
13. Integração e Desenvolvimento. 
14. Projeto Aplicado TCC. 

As aulas do Curso de DRHO iniciam no dia 09 de março, acontecendo desde esse dia em diante, 
sempre às segundas e terças-feiras, das 19h às 23h, totalizando uma Carga Horária de 460 horas. 

 

 ALUNO DA ESIC DÁ SEU DEPOIMENTO 
 

Andrei Gemin, aluno concluinte do Curso de 
Administração da ESIC, sempre teve gosto pela área de 
Auditoria. Antes de encerrar definitivamente o curso, ele já 
distribuiu currículo buscando colocação no mercado. 

Andrei começou seus contatos com a BDO (Binder 
Dijker Otte e Co.). A BDO é a quinta maior rede de contabilidade 
do mundo, prestando serviços para empresas de contabilidade 
pública, atendendo clientes nacionais e internacionais em todo o 
mundo. 

Passo seguinte, Andrei foi selecionado pela KPMG, 
que é uma das empresas líderes na prestação de serviços profissionais, que incluem Auditoria, Impostos e 
Consultoria de Gestão e Estratégia, Assessoria Financeira etc. A KPMG é empresa de tipo Auditoria e 
Consultoria, fundada em 1897, tem sede em 155 países, conta 155.000 empregados. O Presidente da KPMG no 
Brasil é Pedro Melo. 

Em Curitiba, a KPMG do Brasil está situada à Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417, no Centro. 

Por que a sigla KPMG? 

A rede, como está hoje, formou-se em 1987, quando a Peat Marwick International e a Klynveld Main 
Goerdeler realizaram sua fusão com as respectivas firmas-membro. Nos três últimos séculos, a história da 
organização foi marcada por nomes de seus principais membros-fundadores. As iniciais dos nomes desses 
homens formam a KPMG. 

KLYNVELD – Piet Klynveld fundou, em 1917, a firma de contabilidade Klynveld Kraayenhof & Com, 
em Amsterdã. 

PEAT – William Barclay Peat fundou a firma de contabilidade Peat & Co, em  Londres. 
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MARWICK – James Marwick estabeleceu, em 1897, a firma de contabilidade Marwick, Mitchell & 
Com, na Cidade de Nova Iorque. 

GOERDELER – Dr. Reinhard Goerdeler foi o primeiro presidente da Federação Internacional de 
Contadores e um presidente da KPMG. A ele se credita o estabelecimento dos alicerces da fusão da Klynveld 
Main Goerdeler. 

Andrei, em conversa informal, diz que sempre teve “queda” por auditoria ou serviços semelhantes. 
Os estudos na ESIC foram de importância fundamental para seguir carreira e poder exercer as atividades que 
auxiliarão em sua realização pessoal e profissional. 

Andrei agradece, de modo todo particular, aos professores e às professoras que, com seu 
profissionalismo e sua dedicação e seriedade, como profissionais da educação, o incentivaram nos estudos e 
nas pesquisas. 

O serviço que desenvolverá será de “Due Diligence”, que em português podemos traduzir por 
“Diligência prévia”. A Diligência Prévia refere-se ao processo de investigação de uma oportunidade de negócio 
que o investidor deverá encetar, ou avaliação de riscos. 

O termo “Diligência Prévia” (“Due Diligence”) primeiramente entrou em uso geral com o US 
Securities Act de 1933. Este ato incluía uma defesa referida no próprio texto com a defesa “Due Diligence”, que 
poderia ser usada pelos brokers (Broker = derivado do francês “broceur”, significa “pequeno comerciante”) se 
acusados de insuficiente divulgação de informação relevante aos investidores, quando estes se apresentavam 
a comprar instrumentos financeiros. 

Desde que o broker tivesse feito a sua investigação de “diligência prévia” em relação à companhia 
cujas ações estavam a vender, e tivesse divulgado aos investidores o que tinha apurado, o borker não poderia 
ser acusado de não divulgação prévia de qualquer OPV na qual se envolvessem. 

Originalmente, o termo limitava-se a ofertas públicas de ações, mas ao longo do tempo também 
passou a ser associado a investigações de fusões e aquisições e, também, traduzido como “avaliação de risco” 
(cf. http://pt.wikipedia.org ). 
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PROF. ROBERTO REMONATO É DOUTOR! 
 

No dia 02 de março, uma segunda-feira, o Prof. Roberto Luiz 
Custódio Remonato apresentou, perante uma banca examinadora, o texto de 
sua tese de doutoramento para exame. 

O título da tese: INOVAÇÃO E DESEMPENHO: A RELAÇÃO 
ENTRE EMPRESAS INOVADORAS E DESEMPENHO ECONÔMICO-
FINANCEIRO. 

O termo de aprovação vem nos seguintes dizeres: “Tese aprovada 
como requisito parcial para obtenção do Grau de DOUTOR no Programa de 
Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Paraná, pela 

seguinte Banca Examinadora”: 

 Profa. Dra. Ana Paula Mussi Szabo Cherobim (Orientadora/UFPR) 
 Prof. Dr. Sieglinde Kindl da Cunha (Examinador/UP) 
 Prof. Dr. Walter Tadahiro Shima (Examinador/PPPP-UFPR) 
 Prof. Dr. Marcos Wagner da Fonseca (Examinador/PPGCONT-UFPR) 
 Prof. Dr. José Augusto Giesbrecht da Silveira (Examinador/USP) 

Todos nós somos testemunhas de quanto Prof. Remonato se dedicou ao trabalho de elaboração da tese. 
Estamos felizes e sentimo-nos realizados juntamente com ele por esta conquista. 

Sem dúvida, ouvir seu testemunho é um estímulo para mais professores e professoras enfrentarem a 
aventura, o trabalho, a pesquisa, mas acima de tudo, a realização pessoal e profissional, elaborando uma tese 
de doutorado. Quem já passou pela experiência sabe que vale a pena. 

Nossas sinceras prolfaças, DR. ROBERTO REMONATO! 
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