
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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PALESTRANTE DOA LIVROS DE SUA AUTORIA 

No dia 18 de agosto, às 19h30, esteve no Auditório da ESIC o Prof. 

Adílson Neves. Além da excelente palestra que ministrou, presenteou 

a Biblioteca da ESIC com três livros de sua autoria: 

 Os pilares da liderança estratégica. 

 Vendas: jogar para vencer. 

 Estratégia & Liderança. 

Em nome da ESIC e, de forma toda especial, em nome dos 

alunos e professores, agradecemos alegre e honestamente ao Prof. 

Adílson por sua gentileza e pelo gesto de valorização da construção do 

conhecimento em nossa instituição, também com sua participação. 

Prof. Adílson: muito agradecidos!  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
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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    PESSOAS E ORGANIZAÇÕES 

  

 O que é mais importante: as pessoas ou as organizações? 

 É uma pergunta que muitas vezes é colocada, mas parece que ela não precisaria ser posta. Há 

parecer quase unânime de que as pessoas não vivem a não ser em organizações. Até certo ponto, poder-

se-ia dizer que as pessoas são organizacionais por essência. Na década de 1960, fazia sucesso o texto escrito 

por Thomas MERTON, em 1955, Homem algum é uma ilha, Verus Editora, 221p. O livro fez sucesso, porque 

nesse período, aos poucos, começam a despertar fortemente as urgentes questões sociais da época. 

Merton tem a capacidade de abordar e analisar de maneira franca, simples e com muita lucidez os temas 

mais candentes. 

 De outro lado, percebemos que não há organizações sem pessoas. As organizações são 

organizações de pessoas. E, dependendo da filosofia do gestor de organizações, elas existem para as 

pessoas. Depende dos valores que estão presentes e são praticados na organização. As pessoas buscam sua 

realização pessoal e profissional nas organizações. 

 Surge aqui um tema interessante a ser discutido: a busca e o alcance das metas pessoais e das metas 

organizacionais. Quanto maior e mais intensa for a harmonia e for o consenso entre as metas individuais ou 

pessoais  e as metas organizacionais, tanto maior será a satisfação de ambas. As pessoas alcançarão as 

metas que buscam encontrar na organização e a organização realizará suas metas próprias e ajudará as 

pessoas a alcançarem as metas buscadas, o que justificará a razão de ser de uma organização. 

 Não há organizações que não sejam para deixar pessoas felizes. Essa parece ser uma  linguagem 

ultrapassada. Mas, a cada dia torna-se mais verdadeira. Há muitas pessoas que não conseguem realizar seus 

projetos de existência porque as organizações as massacram, as tornam objetos, as limitam e sufocam em 

seus justos sonhos e busca de realização. 

A ESIC, em seus cursos, com seus objetivos, com a prática de seus valores, com sua visão de pessoa, 

de sociedade, de mundo desperta-nos para a grande verdade de que as organizações existem para as 

pessoas? Existem para deixar as pessoas realizadas em seus projetos de existência? 

Se não existirmos para deixar mais pessoas mais felizes, não há sentido em continuar nossas 

atividades... 

Nestor Eckert – Secretário Geral. 

 

 

 

 

  



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 47ª EDIÇÃO  24/08/2015 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

   PROFESSOR DA ESIC PARTICIPOU DE SIMPÓSIO 

 

O Prof. Lauro Igor Metz, docente de Matemática Financeira nas turmas Adm. 401 e 402, participou 

nos dias 13 a 15 de agosto, do Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática. O referido 

Simpósio aconteceu em Brasília/DF. 

 Na ocasião, o Professor apresentou um trabalho relacionado com a formação de professores da 

Educação Básica. O título do trabalho: “Jogos de Percurso Confeccionados: Estratégia Metodológica 

para o Ensino da Matemática”. 

 Conforme depoimento do Prof. Igor “achei importante a participação para minha atualização e 

também por trabalhos científicos apresentados colaborarem conosco na avaliação com o MEC”. 

 Nossos cumprimentos ao Prof. Lauro Igor e que esta sua participação seja estímulo e incentivo a 

outros profissionais da educação a buscarem atualização e aperfeiçoamento em sua área.  

 

 

 MASTER CLASS NA ESIC 

 

“Liderança transformacional: mais do que gestão, um estilo de liderar”. 

Palestrante: Prof. Adílson Neves.  

O Prof. Adílson é Advanced Máster Coach na metodologia PCWT – Programa Coaching Work Team 

com atuação direta no desenvolvimento de performance de executivos e gestores estratégicos a partir de 

metodologia própria para os processos de Executive Coaching e Team Coaching. Graduado em Direito, 

Jornalismo e Teologia. Pós-graduação em Liderança Avançada e Andragogia [arte ou ciência de orientar 
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adultos a aprender]. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de Gestão Geral, Marketing, Comercial 

e Recursos Humanos.  

É Consultor, Instrutor e Palestrante. Professor da cadeira de Análise de Mercado, de Marketing além 

de outras áreas. Cônsul da República do Moçambique no Espírito Santo e no Paraná. Fundador da Câmara 

de Comércio Brasil Moçambique e Escritor. É professor na ESIC, em nível de Pós-graduação. 

A Master Class do Prof. Adílson destacou “Liderança transformacional como estilo de liderar pessoas 

para resultados”. O exercício da alta capacidade de transformar as ambiências organizacionais, desde os 

mais simples problemas às complexas questões estratégicas, não abrindo mão das capacidades de inspirar 

e desenvolver pessoas foram destaques na Máster Class realizada em 18 de agosto, no Auditório da ESIC. 

“O líder precisa mover e provocar movimento nas organizações” foi uma das defesas do palestrante 

ao abordar o fato de que a alta competitividade do mercado mundial e a velocidade das mudanças exigem 

um perfil diferenciado dos executivos e gestores alinhado com exemplos e atitudes capazes de gerar 

comportamentos proativos e inovadores junto dos liderados. 

O líder transformacional, segundo ele, é um gestor que se posiciona como fonte de inspiração, como 

um obcecado por lacunas de melhorias e altamente comprometido com a execução à busca dos resultados. 

No desenvolvimento da palestra, que atraiu mais de 130 alunos e convidados, o Prof. Adílson Neves 

usou Mahatma Ghandi como exemplo de líder mundial, que assumiu o compromisso de transformar a 

realidade ao seu redor, inspirou pessoas a mudar, a inovar e a promover um coletivo engajamento em prol 

de um objetivo comum, desafiando-os a ir muito mais além com ações em nível do extraordinário. 
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  ESIC CONVIDADA PARA RECEBER TROFÉU 

Em 15 de agosto/2015, a ESIC recebeu correspondência da Revista Top of Business, convidando-a 

para receber o “Troféu Top Empreendedor” e a Medalha de Incentivo ao Mérito Empresarial. Essas 

homenagens têm como objetivo central trazer a público as iniciativas das empresas e profissionais, 

incentivando o talento, a produtividade e principalmente a capacidade de empreender. A Revista Top of 

Business, estará por sua vez, retratando a história e trajetória das empresas homenageadas na edição 

especial do mês de setembro. 

A cerimônia será na cidade de São Paulo, no Espaço de Eventos Hakka. Acontecerá no dia 15 de 

dezembro de 2015, às 21h. 

 Por que a ESIC foi selecionada? 

 Segundo a forma de seleção, esta é uma homenagem da Revista Top of Business às empresas 

brasileiras que contribuem para o crescimento e desenvolvimento do país. Atenta ao que ocorre no mundo 

dos negócios, a Diretoria da Revista Top of Business seleciona os homenageados seguindo os seguintes 

critérios: 

 Participação em feiras nacionais e internacionais. 

 Congressos. 

 Desenvolvimento de produtos inovadores. 
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 Tradição no mercado. 

 Prêmios recebidos. 

 Responsabilidade social. 

 Destaque e matérias em veículos de comunicação na mídia nacional. 

 Certificados de qualidades adquiridos no decorrer de sua existência 

 Incentivadores da Revista Top of Business. 

A programação é esta: 

 15 de dezembro/2015 (terça-feira). 

 Horários: 21h – início do jantar; 22h – Cerimônia do Troféu Top of Business; 22h30min – Outorga 

das Medalhas. 

 Local: Espaço de Eventos Hakka – Rua São Joaquim, 460 – São Paulo. 

A ESIC deve confirmar presença até o dia 20 de agosto/2015.   

 

 ALMOÇO DE IDEIAS EM BRUSQUE 

Em uma parceria de há mais tempo entre Faculdade São Luiz (Brusque/SC), Associação Empresarial 

de Brusque (ACIBr) e ESIC/Curitiba, aconteceu no dia 17 de agosto, com início às 11h30min, a 13ª. edição do 

evento “Almoço de Ideias”, na sede da Sociedade Esportiva Bandeirante/Brusque. Participaram, 

aproximadamente, 250 pessoas. O tema abordado foi: “Tomada de Decisão em Tempos de Crise”. 

O evento contou com a presença do Prof. Cláudio Shimoyana, com Mestrado em Engenharia da 

Produção, Informação da Tecnologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Doutorado em 

Gestão de Negócios, Sistema de Inteligência de Marketing, também pela UFSC. Trabalhou como Professor 

na Pós-graduação na FAE Business School (Curitiba, Joinville, Blumenau), como Diretor Executivo da 

Datacenso Inteligence Business (Escritório em Curitiba, São Paulo, Maringá, Cascavel e Blumenau) e é 

Professor em MBA FGV desde fevereiro de 2007. 

O Prof. Shimoyama optou por este tema pelo fato de estarmos vivendo um momento de retração e 

que assusta os empresários. Ao mesmo tempo, esta época é também de oportunidades. Para que seja de 

oportunidades é necessário saber sair de ”zona de conforto”. “Crise sempre existiu, mas quem decide se 

vamos ficar nela somos nós. É tempo de inovar, pois pequenos gestos fazem toda a diferença”, disse o 

Professor. 

O palestrante ainda comentou sobre a importância de planejar, conhecer o perfil do cliente e afirma 

que o período pós-venda é um dos diferenciais. 

Segundo palavras do Diretor Geral da Faculdade São Luiz (FSL), Prof. Cláudio Márcio, “a palestra foi 

uma oportunidade de refletir, e embasar os gestores para a tomada de decisão de forma criteriosa como 

expressão da cultura da organização. Por isso, Instituição de Ensino e Empresas, é uma equação que resulta 

no desenvolvimento das pessoas e das organizações”. 
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A gestora da Imobiliária Júlio Imóveis, Elizete Geanesini Felix, o aprendizado do encontro foi 

humano e empresarial e ela pretende “colocar em prática o que o Professor falou”. 

O Presidente da Associação Empresarial de Brusque (ACIBr), Sr. Edemar Fischer, destacou a 

importância das parcerias entre a ACIBr, a Faculdade São Luiz, a UNIFEBE e a ESIC/Curitiba. “Precisamos 

trazer palestrantes que conhecem o cenário de Brusque e por isso é tão importante a parceria com estas 

instituições de ensino. Os palestrantes são professores dessas entidades e conhecem o perfil de todas as 

empresas da cidade”, frisou Fischer. 

Foi mais uma oportunidade de questionamento, de reflexão, de tomada de consciência da situação 

que vivemos e que atitudes tomar em prol das pessoas e do bem das organizações. 

Fonte: http://www.faculdadesaoluiz.edu.br 
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PRÉDIO COM NOVA VISÃO 

No dia 20 de novembro de 1965, era lançada a pedra fundamental do prédio que hoje abriga a ESIC. 

Está, portanto, em seus 50 anos de início de vida. Incialmente chamava-se “Casa de Estudos Padre Dehon”. 

A intenção era manter em Curitiba os cursos de Filosofia e Teologia, abrigando todos os estudantes do Sul 

do país que buscassem a Congregação. 

Este projeto foi abortado. Nem mesmo as construções que estavam planejadas foram executadas 

por completo. O destino da casa mudou e, a partir de março de 1972, foram matriculados os primeiros 

seminaristas no Instituto Dehonista, mais tarde denominado Colégio Dehon, para cursar o Ensino Médio. O 

Instituto funcionou em regime de internato até o ano de 1995, quando foi transferido para Corupá/SC. O 

Colégio Dehon apenas cessou de exercer suas atividades. Isto foi comunicado à Secretaria de Estado da 

Educação do Estado do Paraná. Portanto, o Colégio Dehon funcionou de março de 1972 até dezembro de 

1995. 

O nome do primeiro aluno, que consta no livro de matrícula, é AIRTON FRANZNER. Airton hoje é 

padre e atua na Paróquia Santo Antônio, de Rio Negrinho/SC, após ter passado diversos anos na África, 

como missionário. 

Com a instalação da ESIC, ocupando todo o território do antes Instituto Dehonista, foram 

promovidas diversas reformas e adaptações, mas os prédios iniciais mantiveram sua estrutura básica. Neste 

ano, receberam nova pintura e foram afixadas placas de divulgação dos cursos da ESIC, no Bloco D (prédio 

que abrigava residência das funcionárias, cozinha, refeitório, despensa, padaria, lavanderia, rouparia, 

garagem, depósito etc.).  
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Fotografia do pergaminho do lançamento da pedra fundamental. 

 

 TREINAMENTO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

A ESIC foi uma das organizações contempladas para colocar em prática seu Projeto de Eficiência 

Energética desenvolvido com recursos da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL). Dentre 

outras ações, uma será a de trocar todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas Light Emitting Diode 

(LED): Diodo emitindo luz, que apresentam um custo de manutenção muito menor e em que a energia seja 

transformada em luz com muito maior eficiência  lâmpadas com maior claridade e duração de muito mais 

longo tempo. 

Os instrutores foram Fábio Antonio Filipini, Engenheiro Eletricista (UFMT- 1998), Mestre em Energia 

e Ciências Térmicas (UFPR – 2002), Professor em Curso de especialização em Eficiência Energética (UFTPR 

– 2001-2002) e que tem publicado o livro Eficiência Energética, em conjunto. 

Além de Fábio esteve conosco também Ayres Francisco da Silva Sória, Técnico em Eletrotécnica 

com Licenciatura Plena (UTFPR – 1986), Gerente de Divisão Comercial (COPEL Distribuição, SRC/CDN – 

1974 – 1986), Mestre em Engenharia da Produção (UFSC – 2001), Professor da UTFPR, Professor em Curso 

de Especialização em Eficiência Energética (UTFPR – 2001 – 2013) e que tem publicado o livro Eficiência 

Energética, em conjunto. 
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Foram duas horas de informações altamente válidas e atuais, de modo especial, a todos os 

funcionários e a todas as funcionárias da ESIC, além de pessoas convidadas, especialmente alunos e alunas 

em nível de Ensino de médio do SENAI, que estudam em instalações da ESIC. 

Foi uma tarde em todos pudemos aprender muito sobre eficiência energética e de como proceder 

para que amanhã ou depois não sejamos vítimas de colapsos em questão de energia elétrica por 

desconhecimento. 

Agradecemos muitíssimos aos Mestres Fábio e Ayres e sabemos que nos encontraremos mais vezes. 

 

 
 

 

 

 CIPA EM AÇÃO 

 

No dia 21 de agosto, os funcionários e as funcionárias da ESIC tiveram um momento de treinamento 

para combate a incêndios orientado pelos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), coordenada por Marlon França. 

A Coordenadora do Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato (DAAC), Aline Peixer 

orientou alguns exercícios de ginástica laboral. A Professora Marta falou sobre Qualidade de Vida e a 

Rosana Nielsen alertou a todos e a todas sobre o início do processo de escolha/eleição dos membros da 

próxima CIPA. 
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