
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.

CALENDÁRIO PREPARANDO FIM DE SEMESTRE

TROTE SOLIDÁRIO ESIC Brasil e ESIC Espanha
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Aconteceu no dia 06 de maio, às 20h, a solenidade de Colação de Grau dos 
alunos concluintes dos cursos de Graduação e Pós-graduação da ESIC 
Business&Marketing School. 

 

  

 ESIC NA MÍDIA 

 

ESIC nos jornais Tribuna do Boqueirão e Jornal do Comércio do Hauer. 

 

 

 

 
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 on-line:  

www.esic.br/informativo 
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  “CARPE DIEM”  

 

“Carpe diem”: expressão latina, que poderíamos traduzir por “aproveite o dia”, “viva o momento”, “viva 
agora” e, assim por diante. A expressão é de Horácio (65 a.C. – 8 d.C.). Por algum tempo, havia gente que 
era contra a frase, contra essa filosofia de vida, contra esse jeito de viver, de imaginar e levar a vida. Hoje, 
muita gente é simpática a ela. Trata-se do quê? 

 Trata-se de viver bem o momento de agora. Não se deve lamentar o passado. O que passou na vida, 
passou, não há mais volta. Por vezes, temos dificuldade de aceitar o que houve no passado, que há 
realidades “que se foram”, que não há mais volta... Perdas fazem parte da vida. A própria morte faz parte 
do processo de viver. Sentir falta de alguém, chorar por isso, faz parte da vida, mas deixar de viver por 
termos perdido algo ou alguém é quase desistir de viver. 

 E o futuro? 

 Podemos imaginar algumas coisas de como serão, mas nunca saberemos exatamente como serão. 
O futuro é atraente, é fascinante, é apaixonante, mas é duvidoso. Ninguém de nós tem certeza de como 
será. Ninguém adivinha o futuro. Podemos projetar algumas probabilidades, adivinhar (sem certezas) 
algumas realidades. 

 Horácio não estava longe da verdade. A vida é breve. Se há belezas da vida, e as há em imensas 
quantidades, elas são perecíveis. Duram pouco. Por isso, diz “carpe diem”. Aproveite o dia. Aproveite o 
momento presente. Viva o momento presente. Alegre-se agora. Viva bem agora. Depois, como será? 

 Mas, a frase não termia nesta expressão. A frase completa diz: “Carpe diem quam minimum credula 
postero”. A tradução seria: “Aproveite o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã”. 

 É frase dita antes do tempo de Cristo. Em nossos dias, temos um monge tibetano, o Dalai Lama, que 
diz algo no mesmo sentido. Dalai Lama é um título religioso de uma linhagem da escola do Gelug budista 
do Tibet. O atual Dalai Lama chama-se Tenzin Gyatso e nasceu no dia 06 de julho de 1935. A frase do monge 
e sábio é esta: 

 “Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama 
amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver”. 

 Nosso semestre letivo está por terminar. Nosso Calendário Acadêmico registra: dia 10 de julho – 
Término do Período Letivo. Falta ainda um mês e meio, aproximadamente. Por isso, caros estudantes: 
“Carpe diem...”. 

 Nestor Eckert – Secretário Geral. 
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 CALENDÁRIO PREPARANDO FIM DE SEMESTRE  
 

 Há momentos em que nos surpreendemos admirados com a rapidez com que o tempo passa. Há 
coisas que gostaríamos de ter feito e ficaram para trás. Mas, nem por isso o mundo acabou. Sempre há 
alternativas, há novas maneiras de levar a vida, há coragem para enfrentar novidades. Surpresas são 
saudáveis. 

 De outro lado, é verdade que o tempo passa e não nos damos conta. Com nosso Calendário 
Acadêmico está acontecendo realidade semelhante. Senão, vejamos: 

 03/junho: Prazo final para trancamento de matrícula. 
                   Entrega da Disponibilidade de Horário dos Professores – 2015/2º. semestre. 

 04/junho: Dia Santo – Corpus Christi (não há aulas). 
 05 e 06/junho: Recesso escolar . 
 08 a 12/junho: Período de reuniões (CONSUP, NDE, COLEGIADOS, CPA, PROUNI). 
 10/junho: Entrega de minuta da Prova A2. 
 12/junho: Colação de Grau em Gabinete. 
 18 a 24/j8unho: Período de Avaliação Bimestral – A2. 

As atividades previstas mostram-nos que o Semestre está caminhando para seu final. Ainda é 
tempo de aproveitar as oportunidades de construção de conhecimento que estão à frente. 

Bons estudos a todos e a todas! 

 

TROTE SOLIDÁRIO 
 

 No dia 13 de abril, representantes da ESIC estiveram presentes no “Hospital do Idoso Zilda Arns” 
para efetuar a entrega de 80 pacotes de fraldas geriátricas, que foram arrecadadas em trote solidário. Esta 
ação aconteceu nos dias 18 e 19 de março. 

Conforme a Profa. Sônia Wawrzyniak, “ficamos sabendo pelo noticiário que o hospital estava 
arrecadando e precisando de fraldas geriátricas”. A ESIC promove constantemente ações sociais buscando 
a sensibilização dos estudantes. Ainda, conforme a Profa. Sônia, “grande parte dos nossos alunos serão 
administradores e como gestores esperamos que levem para suas empresas esses valores”. 

O Diretor Executivo do Hospital do Idoso, Sr. Raymjundo Machado destacou a importância de 
iniciativas como esta e acrescentou que “mais de 500 fraldas são utilizadas por dia no Hospital em pacientes 
das Unidades de Internamento e no Centro de Terapia Intensiva”. 

Em nome dos idosos e do Hospital Zilda Arns agradecemos a todos os estudantes e, especialmente, 
à Profa. Sônia, pelo envolvimento nesta ação em prol da saúde de pessoas idosas. 
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 REFORMAS E ADEQUAÇÕES – ESIC 
 

 Alunos, professores e todas as pessoas que passaram pela ESIC nos últimos dois anos têm percebido 
amplas reformas e adequações na estrutura física da unidade. Muitas pessoas perguntaram e perguntam: 
“Como aconteceu este processo de modificações em relativamente pouco tempo e como tudo ficou tão 
bem?”.   

Damos a palavra ao Diretor Geral, Ari João Erthal, para traçar rapidamente o histórico desta 
iniciativa. Assim ele se expressa: 

No dia 05 de maio de 2012, reunidos P. Léo Heck (então superior provincial), P.Donizeti Queiroz, 
(provincial recentemente eleito) juntamente com a Equipe Diretiva da ESIC (Ari, Nestor, Alexandre, 
Carmelo, Gilberto) ficou decidido, por vontade expressa e clara do novo provincial, que a sede do 
Provincialado da Província Brasil Meridional (BRM), até então sediado em Curitiba, no mesmo terreno onde 
está sediada a ESIC, seria transferido para a cidade de Corupá/SC, no Seminário Sagrado Coração de Jesus. 
Toda a área (espaço físico, terreno, construções, instalações, campos de esporte, área livre etc.) situada à 
Rua Padre Dehon, 814, no Hauer, ficaria à disposição para projetos de ampliação e expansão da Escola 
Superior de Gestão Comercial e Marketing – ESIC (Business & Marketing School). 
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A ESIC, por sua vez, comprometeu-se a elaborar e apresentar ao Governo Provincial até setembro 
de 2012, um Plano Diretor em vista das reformas, adequações e ampliações necessárias. Levando isso em 
consideração, contratou-se a Arquiteta Adriana Sarneli, que já havia trabalhado nas reformulações 
arquitetônicas do Colégio São Luiz e da Faculdade São Luiz, em Brusque/SC. A profissional comprometeu-
se a elaborar um projeto arquitetônico de ampliação e adequação do espaço e das instalações de ex-
Instituto Dehonista, em conformidade às necessidades da ESIC. 

Elaborado o Plano Diretor, ele foi submetido ao Governo Provincial que, na pessoa do P. Donizeti, o 
aprovou. A partir daí, deu-se início à elaboração dos projetos executivos: estrutural, hidráulico e elétrico. 
Passo seguinte foi elaborar um memorial descritivo da obra e fazer a licitação com quatro empresas 
construtoras. Tudo feito, houve retorno por parte de três empresas. 

Com o Orçamento em mãos, elaborou-se um Plano de Negócio visando captar recursos para 
execução desse investimento. Foram procurados o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, 
o BRDE e BNDS. A melhor proposta apresentada foi do BNDS via BRDE. 

As negociações e a coleta de documentos estavam sendo iniciadas para captar os recursos quando, 
em fevereiro de 2013, o Superior Geral da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, P. José 
Ornelas de Carvalho e o Conselheiro Geral. P. Cláudio Weber, estiveram em vista à ESIC. O Projeto e o 
Orçamento foram apresentados ao Superior Geral. Ele aprovou o Plano Diretor e os projetos e solicitou que 
fossem apresentados ao Ecônomo Geral, P. Aquilino Mielgo. O Governo Geral aprovou que o financiamento 
da obra fosse feito pela Congregação. E, assim foi feito. Os dois milhões de Euros necessários foram 
depositados na conta da Província BRM em novembro e dezembro de 2013. 

A obra foi iniciada em novembro de 2013 e concluída em fevereiro de 2015. 

O Plano Diretor foi executado no Bloco A, Bloco B, Bloco C (ginásio de esportes) e Capela/Auditório. 
Faltam ainda executar obras no Bloco D (atual residência dehoniana). 

Antes das obras de ampliação e adequação, a ESIC estava com 20 salas de aula. Atualmente, está 
com 35 salas prontas e mobiliadas e cinco salas não mobiliadas nem usadas (portanto, 40 salas de aula). Dez 
salas do Bloco C estão alugadas, em tempo integral (manhã, tarde e noite) ao SESI e ao SENAI, que mantêm 
ali o Ensino Médio e cursos de aprendizagem. 

Devido ao aumento do número de salas e de alunos, o estacionamento teve de dobrar o tamanho, 
contando hoje com capacidade para estacionar 300 veículos. 

Atualmente, a ESIC está com mais de 600 alunos, à noite, e o SESI e o SENAI com, 
aproximadamente, 500 alunos durante o dia. 

No momento, a ESIC está executando um Plano de Comunicação para posicionar a marca ESIC, 
captar novos alunos para a campanha e processo seletivo de inverno e de verão de 2015. 

Ari Erthal – Diretor Geral. 
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ESIC Brasil e ESIC Espanha 
 

Nos dias 19 a 26 de abril aconteceu na Espanha, o evento “Módulo Internacional ESIC Espanha”. Do 
Brasil participaram Ari Erthal (Diretor Geral), Alexandre Weiler (Diretor Acadêmico e Coordenador 
Acadêmico), Prof. Jean Pierre Wasem (ESIC/Curitiba) juntamente com 20 alunos. Ao mesmo tempo, 
aconteceram reuniões paralelas das quais participou o Diretor Geral da ESIC/Curitiba. Ele dá o seu 
depoimento: 

Durante a semana transcorrida em Madri, com uma farta e diversificada programação, aconteceram 
várias reuniões paralelas ao evento. Participei dessas reuniões com o Comitê Diretivo, Comitê Executivo, 
com o Diretor Geral/Espanha (P. Simón Reyes) e Secretário Geral (P. Patxi). 

A ESIC/Espanha foi fundada em 1965. Neste ano (2015) celebra 50 anos. Fundada pela Congregação 
dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), a ESIC é o primeiro Centro de Estudos Superiores 
de Marketing, da Espanha. O principal objetivo é a formação de pessoas que estejam preparadas para 
responder às necessidades, em constante evolução, da sociedade e das empresas. E que essas pessoas 
sejam capazes de desempenhar, de modo eficaz, a administração e gestão empresarial, inclusive até o mais 
alto nível. 

Desde 2001, a ESIC está presente no Brasil, na cidade de Curitiba/PR. E, desde 2009, está também 
em Brusque/SC. A gestão executiva da ESIC no Brasil até 2012 foi exercida pelos profissionais da ESIC, da 
Espanha. E, desde 2013, a Congregação dos Dehonianos, da Província Brasil Meridional (BRM), solicitou que 
eu, P. Ari Erthal, assumisse este serviço. 

Durante a semana que passei na Espanha, observei o quanto os profissionais da ESIC/Madri estão 
admirados com o andamento e o crescimento da ESIC/Brasil. A ESIC/Curitiba tem uma ligação próxima e 
íntima à ESIC/Espanha porque somos de uma mesma instituição. Não somos apenas parceiros, somos a 
mesma Instituição de Ensino Superior (IES). O que facilita muito qualquer evento internacional da ESIC quer 
seja na Europa, Ásia ou América do Norte. Eu faço parte do Comitê Diretivo e Executivo da ESIC Business & 
Marketing School, na Espanha. Isso permite acesso a todas as informações de todos os campos da ESIC, 
bem como do Planejamento Estratégico da ESIC Internacional. 

Depois de um ano de profundas transformações estruturais, de alto investimento financeiro em 
novas estruturas para adequar-nos às necessidades do mercado, agora estamos em nova fase. A marca ESIC 
já está consolidada na Europa e no mundo dos negócios. Estamos em fase de conclusão, na ESIC em 
Curitiba, de um Pano Estratégico para reforçar a marca ESIC e nosso posicionamento como Melhor 
Faculdade de Negócios em Curitiba, captação de novos alunos para o Processo Seletivo de inverno e verão 
de 2015. A Faculdade ESIC/Curitiba é muito dinâmica e exigente no que tange o aspecto da formação 
humana das pessoas: procura potencializar a difusão de uma cultura voltada aos valores éticos, e de 
racionalidade nos negócios e estimulando a empregabilidade e o espírito empreendedor dos alunos. 
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Acredito que os clientes da ESIC, que são empresas, estão cada vez mais exigentes na contratação 
de profissionais não apenas tecnicamente preparados, mas procuram profissionais também com uma visão 
sistêmica, que observam todas as áreas de uma organização e que entendam bastante de gente.  

P. Ari João Erthal – Diretor Geral ESIC/Curitiba. 

 

 

DEPOIMENTOS DE ALGUNS PARTICIPANTES DO EVENTO INTERNACIONAL 
 

“É imprescindível ter uma vivência do Módulo Internacional Europa/ESIC na vida profissional e 
pessoas para quebrar paradigmas, sair da zona de conforto e confirmar que o mundo interage com a 
conectividade” (Delmir Fernandes – Supervisor de produção – Empresa Primo Tedesco). 

“O Módulo foi internacional. Os professores sensacionais. A ESIC excepcional. E os alunos foram as 
estrelas” (Jean Pierre Wasem – Professor ESIC/Curitiba). 

“O Módulo Internacional foi um grande sonho profissional e pessoal realizado, com resultados 
superando muito as expectativas” (Aline Cristina Peixer – Coordenadora do DAAC ESIC/Curitiba). 

“ESIC, mais que um curso, mais que uma superação, é um novo recomeço” (Renata Hahn – Sócia-
administrativa – Empresa DHC). 
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“A ESIC Internacional é uma porta que se abre para outros caminhos profissionais e enriquecedora 
para quem busca e quer novas oportunidades. Basta se dedicar e querer” (Lucélia Fernandes – Orientadora 
de Leitura – Secretaria do Estado de Santa Catarina). 

“A ESIC Internacional apresenta uma excelente infraestrutura, método de ensino eficiente e com 
tradição de posicionamento, e atualizada com os conteúdos de Marketing e Business para se diferenciar no 
mercado profissional” (Dirce Nowak Ventura – Executive Manager – TIM Brasil). 

“Só estando em Madri para saber quão grande é a ESIC e o respeito que tem. A qualidade de sua 
estrutura, salas, divisão de Pós-graduação e Graduação. Não tem como expressar em palavras. Só estando 
lá para ver” (Karine de Oliveira Rocha – Empresária). 

 

 

VISUAL NOVO 
 

Desde 1972, quem passasse pela Rua Pe. Dehon ou pela Rua Alcino Guanabara ou arredores, no Hauer, ao 
lado do hoje Santuário Santa Rita de Cássia, percebia imediatamente, a existência de uma construção, se 
comparada com as outras, ao menos, discrepante. Esta construção hoje ainda existe. É imensa. Dois prédios 
bastante longos. 

 Mas, a característica principal era a parede externa: tijolinhos à vista. Neste prédio, por um bom 
tempo, funcionou uma escola da Congregação dos Padres do Coração de Jesus (Dehonianos). Era escola 
em nível de Ensino Médio: Instituto Dehonista. Quem estudava eram seminaristas. O número de internos 
era significativo, chegando a 180 seminaristas, ou mais. 

 Aos poucos, o número de seminaristas, de modo especial em regime de internato, diminuiu muito. 
Ao ponto de não ser mais viável manter este regime de estudo e de formação seminarística. O imenso 
prédio ficou aí e praticamente vazio. 

 Em 2001, os padres dehonianos resolveram trazer para Curitiba a ESIC da Espanha. O prédio de 
“tijolinhos à vista”, que era até então conhecido como “seminário” passou a abrigar a ESIC e seus cursos 
tanto em nível de Graduação como de Pós-graduação e de Extensão. E, assim funciona até hoje. Mas, a 
marca de seminário, de “prédio dos tijolinhos à vista” ficou, a “casa dos padres” ficou. 

 Para iniciar as atividades da ESIC/Curitiba, fez-se uma reforma nas instalações físicas. Fizeram-se 
reformas, adequações, transformações, mudanças etc. A partir de agora, isto, final de maio de 2015, a parte 
do prédio que ainda traz a marca de “seminário” ou de “casa dos padres” ou de “prédio de tijolinhos à vista” 
passará por uma mudança e se igualará às outras partes do prédio que hoje abriga a ESIC. 

 Haverá um visual novo! Os tijolinhos desaparecerão...  Ao mesmo tempo, a caixa de água com seus 
15 metros de altura, anunciará, por meio de um luminoso em neon, para gente bem de longe que aqui agora 
está instalada a ESIC no Brasil.   
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COLAÇÃO DE GRAU – 2015 
 

Aconteceu no dia 06 de maio, às 20h, a solenidade de Colação de Grau dos alunos concluintes do Curso de 
Administração (bacharelado), do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial e do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão Financeira. 

 Além desses acadêmicos, houve também homenagem aos Titulados em Cursos da Pós-graduação. 
Foram quatro grupos: Titulados em MBA Executivo em Gestão Empresarial (EMBA), Titulados em MBA 
Executivo em Gestão de Projetos (EMBAP), Titulados Master em Marketing e Gestão de Negócios (GESCO) 
e Titulados Master em Direção de Comunicação e Publicidade Digital (MPC). 

 O Paraninfo das turmas foi Bernt ENTSCHEV. Bernt nasceu na Alemanha, mas ainda menino veio 
ao Brasil. Ele diz que aos 13/14 anos teve de começar a trabalhar para ajudar nas despesas familiares. Em 14 
anos teve 11 empregos diferentes. Levava quase “vida de cigano”, até que decidiu que devia fixar-se, para 
o bem da família. Entrou na multinacional Souza Cruz. Mesmo nesta empresa foi transferido diversas vezes. 
Tanto assim que a família exigiu um basta. Fixou-se, então, em Curitiba. Por um tempo, foi professor e, 
depois, passou a ocupar-se com Consultoria. 

 Para quem está começando Bernt tem um conselho: ambição. “Tudo começa a partir de um 
objetivo, de um alvo a ser cumprido”, diz o Paraninfo. 

 Em seguida, ele ensina: “Conheça a si mesmo – saiba o quanto você está longe do objetivo a ser 
alcançado e o que é preciso fazer para chegar lá”. 

 E, em terceiro lugar, ele diz: “Atente às suas habilidades inatas. Cada um de nós nasce com um 
conjunto de habilidades, e, quando fazemos aquilo de que gostamos não trabalhamos e sim, nos 
divertimos”, ele completa. 

 Aos concluintes ele falou como um pai e não tanto como um alto executivo. Bernt é amigo da ESIC 
já há mais tempo, participando com palestras, aulas em nível de Pós-graduação e em outras atividades. 

 Nossos cumprimentos a todos concluintes e a gratidão ao Prof. ENTSCHEV. 
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