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APENAS PARA PENSAR 
 

Esta frase foi vencedora em Concurso sobre sustentabilidade: 

 “Todo mundo está ‘pensando’ em deixar um planeta melhor para 
nossos filhos. Quando se ‘pensará’ em deixar filhos melhores para o nosso 
planeta?”.  

 Na mesma linha de reflexão, um documentário da Encyclopaedia 
Britannica/Barsa Vídeo, intitulado O homem primitivo sobreviverá? inicia, 
dizendo: “A terra é um bem que nossos filhos nos emprestam”. E, poderíamos 
acrescentar: E eles têm direito de, futuramente, encontrá-la em condições 
habitabilidade... A Terra é nossa casa, nossa morada, nosso lar.   

 “Ao término do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa” 
(Provérbio italiano). 

 “Os professores abrem a porta, mas você deve entrar por você 
mesmo” (Provérbio chinês).  

 

  

  

 

 

 

 

 
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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   LEVAR EDUCAÇÃO A SÉRIO 

Estamos indo para o final do Primeiro Semestre Letivo de 2015. Ao final, serão 105 dias letivos, com presença 
e aproveitamento de alunos e professores. Para o Segundo Semestre o Calendário Acadêmico prevê 110 dias 
letivos. Ao todo, serão 215 dias letivos no ano 2015. 

 Para trabalhar com seriedade e profissionalismo em educação, necessitamos de tempo e ambiente. 
Tempo dedicado essencialmente às aulas e aos momentos de estudo. Não podemos fazer de conta como se 
estivéssemos estudando. Temos de estudar, refletir, trocar ideias, precisamos de ambiente para estudo. 

 Neste Semestre, alguns detalhes chamam à atenção: um número significativo de alunos aproveita o 
sábado de manhã para estudar em grupos. Por vezes, pode acontecer que um aluno tem mais facilidade ou 
habilidade em um assunto que seus colegas e eles se reúnem e partilham conhecimentos. Até professores 
colocam-se à disposição para auxiliar grupos que, honestamente, queiram aprender e construir conhecimento. 

 O ambiente da Biblioteca é um espaço mais ocupado. Querendo ou não, a Biblioteca e os livros serão, 
por enquanto, a melhor, mais fidedigna, a mais confiável e científica fonte de informações para construir 
conhecimento. Encontramos dados e informações por meio de outras fontes, mas nada como os livros. Por 
enquanto... Apesar de tudo. 

 É altamente significativo e aumenta cada vez mais a esperança em futuro promissor, quando 
percebemos a seriedade com que os docentes atuam. Eles e elas não se veem como apenas vocacionados para 
o magistério. Eles veem o magistério como profissão. Os professores e as professoras se tratam e se percebem 
como PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Este é um ponto altamente positivo e isso é motivo de esperança em 
melhor futuro. 

 Levando a educação a sério, temos certeza de que nem tudo está tão mal... E esta situação depende de 
cada um de nós. Cada um de nós que se considera PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. Não somos uns coitadinhos!  

 

  

   CORRIDA/CAMINHADA ESIC 
 

No dia 7 de junho, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial promoveram a 1ª. Corrida e 
Caminhada da Faculdade ESIC. O início estava marcado para as 8h. De madrugada fazia muito frio. Tudo 
indicava que ninguém ou quase ninguém apareceria. Ainda mais, em um sábado pela manhã. Para surpresa, às 
6h30 já havia gente em fase de aquecimento. Não seriam as más condições do tempo que impediriam o sucesso 
da iniciativa. E tanto a corrida como a caminhada aconteceram. Quem não quis correr ou caminhar, ofereceu-
se para estourar balão que indicava início do evento. E, balão estourado, corrida e caminhada iniciadas... 

 O evento promoveu, além da arrecadação de alimentos para instituições de beneficência, a integração 
entre alunos e professores. Esta promoção permitiu que todos tivessem uma manhã agradável, ajudando e 
divertindo. Foi um evento cheio de alegria e de vida. 
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 No dia 5 de junho, celebra-se o Dia do Meio Ambiente. O Parque do Iguaçu, onde a promoção aconteceu, 
permitiu que todos os participantes do evento promovido pelos acadêmicos de Gestão Comercial juntamente 
com o Prof. Gustavo Pipolo, pudessem apreciar a beleza do ambiente natural, quando preservado pelos 
humanos. 
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UNIFICANDO CORES DE PAREDES 
 

 Na década de 1960, os responsáveis pela formação de sacerdotes e religiosos pelo Brasil afora foram 
tomados por um pensamento de que sob o aspecto formativo seria conveniente e economicamente 
interessante, reunir os seminaristas em grandes conjuntos residenciais. Começaram nesta época as construções 
do imenso seminário em Viamão/RS, que abrigaria os seminaristas de todas as dioceses gaúchas; no Recife/PE 
levantaram-se as primeiras estruturas do SERENE (Seminário Regional do Nordeste). Não passou das 
estruturas cruas iniciais. 

 Aqui, em Curitiba, a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus planejara reunir todos os 
seus estudantes brasileiros dos Cursos de Filosofia e Teologia. E começou-se a construção que hoje abriga a 
ESIC. A ideia de reunir muitos ou quase todos os seminaristas em um mesmo ambiente mostrou-se inviável. 
Houvera falha de planejamento e cálculo de consequências para este tipo de experiência. 

 Assim, a partir de 1972, a Congregação decidiu que o prédio antes destinado a abrigar os seminaristas 
dos Cursos de Filosofia e Teologia seria prédio onde funcionaria o Ensino Médio. Foi então que “nasceu” o 
Instituto Dehonista, escola em nível de Ensino Médio. Esta escola tornou-se inativa em 1994. A partir de 2001, 
começa a funcionar aqui a ESIC, sob Direção de espanhóis. 

 Em 2012, a Direção da ESIC passou às mãos de brasileiros nas pessoas de Ari Erthal (Diretor Geral), 
Gilberto Bonato Xavier (Vice-diretor), Nestor Eckert (Secretário Geral) e Cícero Murara (Ecônomo). Traçou-se 
um Plano Diretor para reformas, adequações e adaptações. No início de 2015, o Plano traçado estava pronto, 
naquilo que fora previsto. Uma parte do prédio ainda estava com marcas de “seminário” ou de “casa dos 
padres”, sendo as paredes com tijolinhos à vista. É o Bloco D. 

 Neste momento, todas as paredes do Bloco D com essas características estão sendo pintadas, 
igualando-as às paredes dos prédios já reformados. Cor branca-bege e em estilo grafiato. Parece até que está 
surgindo um prédio novo... 
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 COLAÇÃO DE GRAU EM GABINETE 
 

 No dia 12 de junho, aconteceu a Colação de Grau em Gabinete do acadêmico Daumiro Dias Tanure, do 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Por ocasião da Colação de Grau de sua turma de Gestão 
Comercial, no dia 6 de maio/2015, ele teve compromisso de viagem a negócios inadiável e fez a solicitação de 
Colação em Gabinete e foi atendido. A sessão solene foi presidida pelo Secretário Geral da ESIC, Nestor Eckert. 

 Todos os alunos e todas as alunas que concluem seu Curso Superior, para terem direito ao Diploma, 
devem fazer a Colação de Grau. É um ato solene por meio do qual a Instituição de Educação Superior declara à 
sociedade que o acadêmico cumpriu todas as suas obrigações legais e oficiais e concluiu o Curso Superior com 
aproveitamento, isto é, foi aprovado em todas as disciplinas com a média exigida, e teve frequência suficiente, 
isto é, no mínimo, presença com 75% ou mais. 

 O concluinte fez seu juramento nos seguintes termos: “Prometo, diante de Deus e dos homens, cumprir 
com dignidade, competência e ética, os princípios que regem a profissão de Tecnólogo em Gestão Comercial, 
consciente de minhas responsabilidades legais, dedicando meus esforços, em benefício da sociedade e do 
desenvolvimento do país”. 

  Por sua vez, o Presidente da Sessão Solene proferiu a outorga do grau ao formando, nestes termos: 
“Eu, Secretário Geral, Nestor Eckert, da Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing – ESIC, usando da 
autoridade que me outorga a legislação em vigor, tendo em vista o termo de conclusão do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Comercial, OUTORGO-TE O GRAU DE TECNÓLOGO EM GESTÃO COMERCIAL para 
que gozes das prerrogativas inerentes à profissão de Tecnólogo em Gestão Comercial”.  
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 Nossos cumprimentos ao concluinte e, ao mesmo tempo, nosso incentivo para que continue seus 
estudos fazendo um Curso de Pós-graduação.  

 Daumiro, após a Colação de Grau, disse que os estudos na ESIC lhe foram de grande ajuda em sua vida 
profissional, já que ele é um empresário na área de transportes trabalhando com carretas. Agradeceu muito 
pelos dois anos de convivência e aprendizado e quer retornar no próximo ano para um curso de pós-graduação. 

 Muito bem vindo, Daumiro! 

 

 

 CALENDÁRIO – FINAL DE SEMESTRE 
Mais rapidamente do se esperava, o Primeiro Semestre Letivo/2015 está chegando a seu final. Mesmo assim, 
convém estarmos atentos a algumas datas importantes durante o período entre o final do primeiro semestre e 
o início do segundo semestre. A vida continua e vai em frente... 

 Dia 1º./julho: Publicação das Notas Bimestrais – A2. 
 Dia 03/julho: Divulgação da composição das bancas avaliadoras – TCC e Projeto Integrador.  
 06 a 10/julho: Período de Avaliação – A3 
 10/julho: Término do Período Letivo (1º. Semestre). 
 13 a 17/julho: Protocolo de Atividades Complementares na Secretaria Acadêmica. 
 13 a 18/julho: Defesa perante a Banca Avaliadora TCC e Projeto Integrador. 
 15/julho: Último Prazo para Entrega das Notas A3. 
 17/julho: Publicação de Notas 2015 (Primeiro Semestre). 
 20 a 23/julho: Entrega dos Planos de Aula 2015/Segundo Semestre. 
 20 a 24/julho: Matrícula, Rematrícula e Reabertura de Matrícula. 
 24/julho: Prazo Final para Requerer Cancelamento de Matrícula – Calouros. 
 24 a 27/julho: Requerimento para Enriquecimento Curricular. 
 25/julho: Reunião Pedagógica – Professores, Colaboradores e Representantes de Turmas. 
 27/julho: INÍCIO DAS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE. 
 27/julho: Divulgação Provisória dos Resultados das Bancas de TCC e Projeto Integrador. 
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 Como se pode perceber, o período entre o final das aulas do Primeiro Semestre e o início do Segundo 
Semestre não é período de folga nem férias. É período de atividades, com menor intensidade, permitindo, 
inclusive, um tempo de descanso, concluindo o Primeiro Semestre e preparando o Segundo Semestre. 

 

 ESIC PARTICIPA EM JORNADA PEDAGÓGICA 
 

Acontece nos dias 29, 30 e 31 de julho, em Horizontina/RS a IV Jornada Pedagógica de Educação de Horizontina 
e a I Jornada Internacional de Educação da Fronteira Noroeste. É uma iniciativa das Secretarias de Educação 
dos Municípios daquela Região do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina.   

 Participando como palestrantes foram convidados quatro professores da ESIC, três dos quais são 
naturais dessas plagas gaúchas. 

• Ari João Erthal: Novas Estratégias em Gestão Escolar  
• Alexandre Erthal: A Educação e as Novas Tecnologias 
• Armando Pastore: Novas Técnicas Didático-pedagógicas Focadas em Neurolinguística. 
• Nestor Eckert: Transformações Sociais – Família, Escola, Comunidade.  

 
Vamos a esse encontro de educadores e educadoras, em primeiro lugar para aprender. Em segundo 

lugar, é uma oportunidade de retribuir à nossa gente um pouco do muito que recebemos. Vamos com a certeza 
de que quem ganha somos nós e a ESIC, em nome de quem estamos indo. 

 

 
 

FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO 
A partir de 2014, a ESIC tem em seu calendário a realização de um Fórum de Empreendedorismo. No 

último dia 13 de junho, com organização da Profa. Kessyane da Silva Novaes Horbucz, do Prof. Paulo César da 
Silva e dos alunos dos Cursos de Administração e do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 
aconteceu o Fórum deste ano. 

A temática desta edição foi “Remando contra a maré”. Bastante oportuno, considerando a situação 
que se vive em nosso país. Para desenvolver o assunto foram convidados empresários que passaram por 
experiências em que foi necessário empreender e remar contra as dificuldades que apareceram pelo caminho. 

A abertura do evento foi feita pelo Prof. Paulo César, citando as características do empreendedorismo 
e as qualidades de um bom empreendedor. Para ilustrar a realidade, os alunos convidaram o Sr. Hemerson 
Matos, dono da Delivery de Churrasco “Sabor na Brasa”. O empresário disse que para chegar à situação onde 
hoje se encontra enfrentou desafios e dificuldades. “É preciso muita perseverança e ousadia para resistir a 
tantos obstáculos, que surgem no caminho de quem empreende ou busca um espaço no mercado. Não é fácil!”, 
desabafou Sr. Hemerson. 

Daumiro Dias Tanure, que no dia anterior havia colado grau em gabinete, sendo agora Tecnólogo em 
Gestão Comercial, deu o seu depoimento, relatando sua experiência  empreendedora no ramo de transporte, 
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há apenas seis meses. Testemunhou que aprendeu muito nos dois anos em que estudou na ESIC. “Antes de mais 
nada, é necessário um bom planejamento e conhecimento do segmento em que se pretende atuar. Isso garante 
sucesso empresarial”. 

Igor Larsen relatou a experiência sobre sua inovação com os jogos de tabuleiro com temas voltados à 
corrupção e política. O investimento para o negócio foi adquirido pela Internet por meio de contribuições de 
amigos, que, mais tarde, receberiam um exemplar do produto. Nessa prática ele arrecadou o valor de R$ 
48.000,00, e um ano depois conseguiu entregar a seus “sócios” o exemplar produzido. 

Os alunos do Curso de Administração Acilino, Liz e Marco levaram ao conhecimento dos presentes ao 
evento suas experiências na competição internacional organizada pela ESIC, “Global Marketing Game de 
2014”. 

“A competição é um simulador de empresa em que tivemos a oportunidade de pôr em prática os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula. É um jogo em que participaram mais de 3.000 grupos de alunos de 
todas as partes do mundo e que no Brasil, na ESIC Curitiba, cinco grupos competiram na edição de 2014”, disse 
Acilino. 

Uma vez relatadas essas experiências, a Profa. Kessyane fez o encerramento, agradecendo a presença 
de todos e citou a importância da disciplina “Empreendedorismo” na Instituição e no mercado de trabalho. 

Após o evento, o Prof. Jacir Erthal, Coordenador de Graduação, comentou sobre a relevância do evento 
na Instituição. “A cada ano temos de superar a edição anterior, por meio de palestras com experiências reais, 
buscando um maior envolvimento de alunos e professores da Instituição, além de tornar o Fórum acessível à 
comunidade local, o que é muito bom para a Faculdade”. 
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PARA NOSSOS QUERIDOS IDOSOS 
Para o pessimista a velhice é o inverno. Para o sábio é a estação das colheitas... 

 “Nos olhos dos jovens vemos chamas, mas é nos olhos dos idosos onde vemos a luz” (Víctor Hugo – 1802 
– 1885). 

 

COMPLIANCE E SITUAÇÃO DO FIES. 
 

O termo “compliance” se origina da língua inglesa. O verbo “to comply” significa agir de acordo com uma regra, 
uma instrução interna, um comando ou um pedido. 

 Nos âmbitos institucional e corporativo, Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as 
normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades 
da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa 
ocorrer. 

 Com as atividades de compliance, qualquer possível desvio em relação à política interna é identificado 
e evitado. Com isso, sócios e investidores têm a segurança de que suas aplicações e orientações serão 
detalhadamente geridas segundo as diretrizes. 

 A partir de meados de 90, todas as organizações públicas e privadas passaram a adotar o compliance 
como uma de suas regras mais primárias e fundamentais para a transparência de suas atividades. 

 No dia 22 de junho, o Diretor Geral da ESIC, Ari Erthal, participou de Seminário promovido pela 
Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina (AMPESC) sobre “A 
Situação do FIES” e sobre “Compliance como boa prática de gestão no Ensino Superior Privado”. O próprio 
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Diretor relata aqui, de modo resumido, a sua participação no evento. Com ele a palavra para dizer o que foi 
tratado: 

 As duas temáticas foram abordadas da seguinte forma: 

A) COMPLIANCE. 
Compliance como boa prática de gestão no ensino superior privado: 

* Riscos do compliance específico do setor educacional. 

* Análise dos programas e políticas educacionais, sob a perspectiva de ser imprescindível na sustentabilidade 
econômico-financeira das atividades privadas de ensino, bem como analisa as principais rotinas institucionais 
das entidades privadas de educação. 

* Identificação do risco de compliance setorial em função dos processos de avaliação, regulação e supervisão 
disciplinados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e no Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), bem como no planejamento de políticas e procedimentos, tratamento dos 
conflitos de interesses e na manutenção regulatória e acadêmica. 

* Implementação do programa de compliance em instituição privada de educação, independentemente de sua 
natureza jurídica. 

 Os Benefícios do Compliance nas Instituições de Educação Superior (IES): 

• Melhoria na qualidade e velocidade das interpretações regulatórias, políticas e nos procedimentos a 
estes relacionados; 

• Aprimoramento do relacionamento com os órgãos reguladores; 
• Melhorias no relacionamento de acionistas, sócios, associados, clientes e partes relacionadas 

(stakeholders);  
• Velocidade de novos produtos e serviços em conformidade para o mercado; 
• Disseminação de elevados padrões ético-culturais de compliance pela organização; 
• Acompanhamento das correções e deficiências (não conformidade); 
• Decisões do negócio com base em compliance. 

Qual a função do compliance no setor educacional privado? 

1) Tratamento dos conflitos de interesses: pactos parassociais (acordos societários); criação de políticas 
institucionais (regulamentação de como deve ser a relação com o ente público). 

2) Identificação do risco de compliance setorial; compliance utilizado em processos de avaliação, 
regulação e supervisão; cumprimento de requisitos de políticas públicas (FIES, PROUNI, políticas 
públicas municipais etc.); rotinas institucionais (acadêmica, financeira, trabalhista, demandas judiciais 
etc.). 

3) Planejamento de políticas e procedimentos; compreensão sistêmica do funcionamento do setor e da 
entidade; gestão integrada de riscos; elaboração de controles internos de observância obrigatória 
(Políticas Institucionais, Uniformização de Procedimentos e Código de Ética ou Conduta). 

4) Auditoria contábil, legal, regulatória e acadêmica (validação do programa adotado). 
 

B) FIES. 
• Problema da trava e reflexos nas relações contratuais; 
• Contrato de prestação de serviços educacional e Planilhas de Custos; 
• Ações judiciais em andamento; 
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Conforme o Diretor Geral, os palestrantes trataram, sobretudo, dos problemas surgidos com a Portaria 
21, de 26/12/2014 e Portarias 22 e 23, de 29/12/2014. Apresentaram um paralelo sobre o FIES entre os anos 
2014 e 2015, que reproduzimos abaixo: 

 
FIES EM 2014 FIES EM 2015 
O MEC incentivou as instituições a aderirem 
ao FIES de forma ilimitada. 

O MEC cria várias restrições, como ENEM 
com 450 pontos, trava de 4,5% e 6,41% nos 
contratos. 

Repasse e recompra mensal dos 
certificados. 

Criou uma programação de repasse e 
recompra que não está sendo observada e 
cumprida. 

Financiamento com base no valor da 
semestralidade ou anuidade escolar fixada 
com base na Lei no. 9.870, de 1999. 

Financiamento com definição de limite 
máximo de reajuste de semestralidade ou 
anuidade escolar. 

Curso financiado com avaliação 
satisfatória, ou seja, conceito CPC 3. 

Maior acesso de financiamento de cursos 
com conceito 4 e 5 e terão prioridade cursos 
de engenharia, medicina e licenciaturas, 
com prioridade para as regiões Norte e 
Nordeste. 

Quem limitava o valor do financiamento 
era a IES. 

O FNDE, para adesões novas, criou o limite 
de até um terço das vagas ofertadas pala 
IES no ano anterior. Podem ser ofertadas 
de 80 a 120 vagas. Utilizará o mesmo 
formato de PROUNI. Possibilidade de 
delimitar até 30% por curso. 

Ampliação do FIES é meta estabelecida 
pelo Plano Nacional de Educação (PNE), 
que é uma política de Estado e a Presidente 
adota como lema, no novo mandato, 
“Pátria Educadora”. 

Dificuldades para cumprir as metas do 
Plano Nacional de Educação (PNE). 

 

O Diretor Geral da ESIC, finalizando, diz: “Depois de uma manhã intensa de estudos e atenção, fui 
sorteado com o livro de um dos palestrantes do Dia, o Dr. José Roberto Covac, com o título Prestações de 
Serviços Educacionais (Contrato – Legislação – Jurisprudência)”. 
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