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CALENDÁRIO ACADÊMICO 

Lembramos as datas mais importantes de nosso calendário para 

o período que estamos vivendo: 

 Dias 24 a 30/set: Período de Avaliação Bimestral – A1.  

 01/out: início do Processo Seletivo de Verão. 

 01/out: início do Segundo Bimestre. 

 05/out: último prazo para entrega das Notas referentes à 

Avaliação A1. 

 07/out: publicação das Notas Bimestrais A1. 

 09/out: realização da Feira de Empregos, Estágios e 

Negócios. 

 10/out: recesso escolar. 

 12/out: Dia Santo – Nossa senhora Aparecida. 

 13/out: feriado. Comemoração do Dia do Professor (15/out).  

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 
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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    NOVAMENTE, INDO PARA O FINAL 

  

 Algumas pessoas costumam dizer que, uma vez chegado o mês de outubro, o final do ano está se 

aproximando. Outubro anuncia o final do ano como vento norte anuncia chuva, na região fronteira e noroeste 

gaúcho. 

Pois, outubro está aí. E passará rapidamente. O final de setembro dará uma ajuda: do dia 24 ao dia de 

30/setembro é período de avaliação bimestral. Tempo de “preocupação”, antes e depois. “E la nave va...”. 

Ninguém pode “dar moleza”. O tempo passa. 

Há indicadores de que o período de aulas está sendo bem aproveitado. Para aqueles discentes, que 

começaram os estudos na instituição neste semestre, a essa época o gosto de novidade e de “susto” já passou. 

Os resultados da primeira avaliação bimestral para esses têm um sabor todo especial: os resultados indicarão 

como começaram e como os acadêmicos estão indo. 

Professores e professoras novos na instituição, ao que tudo indica, já se “sentem em casa”. Tanto 

docentes como alunos começam a perceber superposição de alguns conteúdos. Importante perceber essa 

dificuldade logo no primeiro semestre. Necessariamente, esta superposição deve ser corrigida. Ao início do 

semestre, foi proposta uma leitura transversal dos conteúdos de todas as disciplinas para perceber ausências e 

repetições de conteúdos. 

Nossa palavra de ânimo e coragem a todos para que o ano 2015 possa ser um período de grandes ganhos 

em termos de estudo e construção de conhecimento. E, acima de tudo, de crescimento pessoal para o bem 

comum. 

 

 



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 48ª EDIÇÃO  24/09/2015 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

   BIBLIOTECA EM BENEFÍCIO DA COMUNIDADE 

 

A Biblioteca da ESIC, com espaço de 176 metros quadrados, funcionando ininterruptamente, de 2ª. feira até 6ª. 

feira, das 12h às 23h e, aos sábados, das 8h às 12h, tem, acima de tudo, a função de servir aos acadêmicos e 

docentes da ESIC bem como estar a serviço da comunidade. Tanto assim que, muitos que foram alunos em 

Cursos da ESIC, após concluírem seus cursos e necessitarem de fontes de pesquisa, procuram a mesma 

Biblioteca. Conforme a política seguida pela Direção da ESIC, sempre que for possível, as instalações e os 

recursos da instituição estão a serviço da comunidade cumprindo assim sua função social. 

 Em decorrência dessa posição, a ex-aluna Aline Mendes Andrade Tomal enviou correspondência, via 

correio eletrônico, no dia 01 de setembro/2015, nos seguintes termos: 

 “Sou ex-aluna da Pós-graduação da instituição ESIC. Finalizei meus estudos em Gerenciamento de 

Projetos, no ano de 2014. Mesmo com a finalização do curso, a ESIC permanece de portas abertas! 

Tenho utilizado sua estrutura, sobretudo a Biblioteca, para agregar novos conhecimentos e atingir 

novas metas. Com a disponibilidade de títulos diversos do acervo pertencente à ESIC, tenho acesso ao 

conteúdo de que necessito, de forma gratuita”. 

 Atenciosamente 

 Aline Mendes Andrade Tomal 

 

 DOAÇÃO DE LIVROS 

 

A Biblioteca da ESIC recebeu, no dia 10 de setembro de 2015, dois exemplares para enriquecimento do 

acervo bibliográfico: 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 

ISAACSON, Walter.  Steve Jobs. 

 

Os textos foram doados por Rosana Nielsen, funcionária do Departamento Acadêmico, da ESIC. 

Rosana: em nome do corpo discente e docente, agradecemos sua doação e que tenha certeza de que os 

textos serão úteis à comunidade acadêmica. 

Se houver mais alguém com textos disponíveis e quiser fazer doação à Biblioteca, esta doação sempre é 

muito benvinda.    
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   PROFESSORA HELOÍSA É DOUTORA! 

No dia 31 de agosto/2015, a Professora HELOÍSA PUPPI, apresentou defesa de sua tese de 

Doutoramento, diante da banca constituída por: 

 Ivan da Costa Marques – doutor, engenheiro ITA (UFRJ – Rio de Janeiro) 

 Maria Augusta Castilho – doutora, historiadora (FRDB - Campo Grande) 

 Faimara do Rocio Strauhs – doutora, engenheira eletricista (UTFPR – Curitiba) 

 José Vicente Cordeiro – doutor, engenheiro mecânico (FAE – C. Universitário – Ctba.)  

O tema estudado: “Tecnologia como alternativa à sustentabilidade”. 

Como a área do conhecimento é “Tecnologia e Sociedade”, a Professora Heloísa escolheu como local de 

pesquisa a Cooperativa dos Apicultores e Meliponicultores Caminhos do Tibagi (COOCAT-MEL), em Telêmaco 

Borba/PR. O título da tese apresentada: “Proposição Metodológica Interativa da Tecnologia “Social” como 

Alternativa à Sustentabilidade: pesquisa-ação com a COOCAT-MEL em Telêmaco Borba/PR”. 

O orientador foi Dr. Christian Luiz da Silva e o estudo realizou-se pela Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), dentro do Programa de Pós-graduação em Tecnologia (PPGTE). 

Conforme a Professora Heloísa “a tese é uma proposição de metodologia para potencializar ações de 

políticas públicas, responsabilidade social, extensão acadêmica, voluntariado e outras ações da 

sociedade civil organizada. Por meio da construção conjunta de alternativas à sustentabilidade com redes 

sociais locais é possível avançar na curva da aprendizagem da consciência social. Trata-se de um trabalho 

gratificante. A aproximação de comunidades locais para o compartilhamento de técnicas e conhecimentos, sem 

interferir na liberdade do próximo, também é uma alternativa à superação da crise pela qual a humanidade está 

passando nos dias de hoje. Entre as dificuldades está o alinhamento do vocabulário com a comunidade local. 

Além disso, a escassez de recursos para os deslocamentos frequentes de grandes distâncias (aproximadamente 

250 quilômetros) para a aproximação à COOCAT-MEL. No Brasil, a ciência está superando a desvalorização e 

a ausência da cultura pra a pesquisa”. 

Como conclusões, a Professora Heloísa ressalta a distância que há entre: 

 Aquilo que se conhece e aquilo que se coloca em prática; 

 Aquilo que se tem de intenção e aquilo que se realiza; 

 Daquilo que se constrói em conjunto e aquilo que se tem continuidade. 

A Professora Heloísa aproveita a oportunidade para ressaltar seu sentimento de gratidão à ESIC pela 

compreensão e pelo apoio no momento em que estava desenvolvendo a tese de doutoramento. 

Da parte da ESIC, nossos cumprimentos à Professora Dra. Heloísa por esta sua conquista importante, 

por meio da qual ela colabora significativamente com a ESIC. 

Parabéns, Profa. Dra. Heloísa!  
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 FEIRA DE EMPREGOS, ESTÁGIOS E NEGÓCIOS 2015 

 

Acontecerá no dia 07 de outubro (quarta-feira), a partir das 16h, nas dependências da própria ESIC, a 

Feira de Empregos, Estágios e Negócios. 

Empresas dos mais variados segmentos estarão presentes, apresentando e expondo seus produtos e 

serviços, e as empresas de Recursos Humanos (RH) com oportunidades profissionais. Inclusive, diversos alunos 

da própria ESIC, já com suas empresas estabelecidas e atuando no mercado, estarão fazendo suas exposições. 

Haverá espaço adequado para que todos possam apresentar sua empresa e dar o devido atendimento 

e a adequada atenção aos visitantes. Serão utilizados os espaços do Bloco A, Bloco B, Ginásio de Esportes e 

parte do Estacionamento. 

O convite para participação se estende a todos (acadêmicos da ESIC e outras instituições e aos membros 

da comunidade em geral) e os ingressos são gratuitos. 

Por ocasião da última edição da Feira, diversas pessoas que visitaram o evento saíram com sua ficha de 

emprego preenchida e muitos expositores com muitos negócios realizados. 
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VISITA DA COMISSÃO DO MEC 

 

A ESIC recebeu comunicação e cronograma de visita da Comissão do MEC/INEP para AVALIAÇÃO DE 

CURSO – AUTORIZAÇÃO. Trata-se do Curso de NEGÓCIOS INTERNACIONAIS. 

A vista da Comissão acontecerá nos dias 18 a 21 de outubro/2015. Será uma visita “in loco”, expressão 

latina que significa visita “no local”. Isto é, por ato oficial, é estabelecida uma Comissão designada pelo MEC 

para visitar as instalações da ESIC, que pretende iniciar e manter o Curso Bacharelado de Negócios 

Internacionais. Para isso, é necessária uma autorização. Por quê?  

A ESIC elaborou projeto e enviou este projeto ao Ministério da Educação. A Comissão agora vem para 

verificar se o que está escrito e previsto no projeto para iniciar o curso realmente corresponde, no que se refere 

a instalações de todas as modalidades, biblioteca, laboratórios, salas de aula, corpo de professores (habilitação, 

titulações e qualificação), documentação acadêmica geral, infraestrutura, documentos institucionais, 

existência e atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), Comissão Própria de Avaliação (CPA) etc. 

Se a Comissão for de parecer que a ESIC apresenta as condições necessárias, adequadas e suficientes, 

ela emite parecer que recomenda ao MEC a autorização de funcionamento do Curso e atribui uma nota que vai 

de 1,0 (um), nota mínima, a 5,0 (cinco), nota máxima. 

Os responsáveis pela ESIC e, especialmente, pelo Curso de Negócios Internacionais, colocam-se à 

disposição dos membros da Comissão com a disposição de prestar e fornecer todas as informações necessárias 

para uma justa e objetiva avaliação das condições que permitam parecer que autorize o funcionamento do 

Curso de Negócios Internacionais no intuito de atender aos anseios e às necessidades da comunidade, em geral, 

e da comunidade acadêmica em particular, considerando-se a demanda social verificada. A ESIC pretende, 

acima de tudo, estar a serviço da comunidade naquilo que lhe compete como Instituição de Educação Superior. 

A Comissão de Avaliação é composta pelos Professores Egon Inácio Bieger e Luiz Alberto Cordioli. 

Estamos no aguardo de sua vista!    

 

 

 PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Dando continuidade ao cumprimento do Programa de Responsabilidade Social, por meio da execução 

de diversos projetos e atividades de cunho social, o Coordenador do Departamento de Relações Institucionais, 

Prof. Maurício Mallmann esteve à frente da organização e realização de diversas palestras para professoras e 

profissionais da educação em  Escolas das Redes Públicas de Educação (Municipal e Estadual), no semestre 

passado.  

No dia 19 de setembro, Prof. Maurício esteve no Colégio Estadual Pilar Maturana, juntamente com a 

palestrante Professora Magda Branco. A Professora tratou do tema: Família: Eu, Tu e Eles – Vínculos. Ao 
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final, a palestrante foi avaliada como tendo desempenho ótimo. Isto traduzido em nota de 1,o a 10,0 resultou 

em média de 9,3, levando em consideração dez variáveis de avaliação. 

Ao apresentar um resumo de sua palestra, a Professora Magda escreve, literalmente: 

A escola tem tomado a rédea ou a família tem deixado a rédea de lado da educação familiar? Não se 

sabe ao certo. Certo é que a escola hoje assume papel de coadjuvante na educação de valores e na 

educação do trato diário. Toda esta carga de responsabilidade está fazendo com que a escola torne-se, 

muitas vezes, o espaço terapêutico onde as questões se avolumam e onde o educador, o gestor e a 

família acabam se perdendo em quais ações desencadear ou se responsabilizar. Esta palestra discutirá 

o papel da família e da escola na constituição de valores e limites de seus educandos. Até onde a escola 

pode ir? A escola está pronta para esta responsabilidade? Do que os educadores e os familiares precisam 

lembrar quando o assunto é construção do sujeito? 

 Ao final da apresentação, fazendo uma avaliação, as profissionais e os profissionais da educação foram 

de opinião que a palestra foi de muita utilidade e proveito, tanto sob o aspecto pessoal quanto profissional. 

Uma professora escreveu: “Sinto-me agraciada pela oportunidade de rever minha vida em pouco tempo. Tenho 

certeza que ainda dá para mudar o rumo da minha história. Grata”. 

Outra educadora reflete, escrevendo: “Foi uma excelente oportunidade para reflexão e melhoria da 

prática pedagógica dos educadores”.  

Na mesma linha de avaliação, uma profissional da educação escreve: “Professora Magda, gostei muito 

de sua fala. Você foi muito clara! Pude fazer algumas reflexões profissionais e pessoais. Muito grata!”.  

Bastante animada, outra educadora escreve: “Palestrante muito capacitada e disposta! Sinceramente, 

gostei bastante de estar presente e vou levar muitas coisas para minha vida. Muito grata, Magda!” 

Da parte da ESIC, queremos agradecer muito à Professora Magda por sua colaboração com a instituição 

para que a ESIC possa cumprir sua função social e estar a serviço do bem da comunidade em geral e, de modo 

especial, ao serviço da comunidade acadêmica. 

Prof. Maurício: continua neste teu esforço de estar ao lado dos educadores e das educadoras. Amanhã 

o mundo será diferente..., melhor!  

 

 

 

 


