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OUTUBRO, UM MÊS RICO E MOVIMENTADO 

Podemos pensar e dizer que o mês de outubro, em âmbito de educação e de 

ambiente escolar, é um marco divisório. Quando outubro chega, os “semáforos 

do saber” ameaçam passar do amarelo ao vermelho ou ao verde. Depende. 

 Quem estudou, pesquisou, esteve presente em sala de aula e 

aproveitou os tempos de estudo, está muito tranquilo. Quem se descuidou um 

pouco e não aproveitou as oportunidades de estudar e produzir conhecimento, 

quando outubro chega, começa a sentir necessidade de pisar um pouco mais no 

acelerador para dar conta do que os estudos exigem. Para alguns são as 

avaliações bimestrais que passam a exigir. Para outros, são as atividades finais 

do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) ou do Projeto Integrador (PI) que 

exigem maior dedicação para concluir bem o ano. 

 Além disso, há as atividades complementares que exigem tempo quase 

extra para terem seu verdadeiro valor e sentido. 

 Passado o primeiro semestre, sentindo já um pouco de cansaço neste 

quase final de ano, é necessário encontrar os mais diversos estímulos e 

incentivos para motivar-se e ir em frente, pois o final exige ser bem vivido e 

festejado. 

 Nosso incentivo e nossa palavra de ânimo e coragem a todos os 

professores e professoras bem como aos discentes e às alunas dos diferentes 

cursos, neste “quase fim de ano”.  

 

 

 

 

  

 

 

 
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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AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

 

 No dia 18 de outubro (domingo), à noite, chegaram a Curitiba os dois membros da Comissão de Avaliação do 

INEP/MEC nomeados para fazer Visita in loco [no lugar] visando à autorização do Curso Bacharelado em 

Negócios Internacionais. Os técnicos destinados para realizar a visita foram Prof. Dr. Egon Inácio Bieger 

(Horus Faculdades – Pinhalzinho/SC) e Prof. Dr. Luiz Alberto Cordioli (Coordenador do Curso de Administração 

na Cidade Universitária Pedra Branca – UNISUL - Florianópolis). 

 O Projeto do Curso encaminhado ao MEC prevê 100 vagas no período noturno e com entradas no 1º. e 

no 2º. semestre de cada ano.  A duração é de quatro anos (oito semestres), no período mínimo, e seis anos (12 

semestres), no período máximo. A carga horária total do curso é de 3.610 horas. 

As áreas de atuação para o profissional em Negócios Internacionais são descritas assim no processo 

de autorização do Curso são: 

 Gestão Financeira Internacional 

 Marketing Internacional 

 Logística Internacional 

 Mercados Nacionais e Emergentes 

 Prática Aduaneira e Cambial 

  Empresas Multinacionais 

 Comércio Exterior 

 Análise de Mercado Internacional 

 Assessoria em Contratos Internacionais 

 Prospecção de Mercados Internacionais 

 Transferência de Tecnologia 

 Acadêmica (professor/pesquisador) 

Quanto ao Mercado de Trabalho, o Bacharel em Negócios Internacionais poderá atuar em empresas 

nacionais e internacionais, que se dediquem em atividades de importação e exportação; em bancos, 

companhias de seguro ou outras organizações que operem em processos de financiamento ou câmbio; em 

agentes marítimos e de cargas com atuação no mercado internacional; e organizações públicas que promovam 

ou controlem operações de comércio exterior.   

Feito o relatório, bastante positivo, animador, técnico, ético, obedecendo ao instrumento de avaliação 

fornecido pelo MEC/INEP, e que os técnicos usam e seguem, no dia 23 de outubro, veio resposta oficial e 

definitiva do MEC: o Curso foi AUTORIZADO, com nota 4,0 (quatro vírgula zero) em uma escala de notas de 

1,0 (um vírgula zero) a 5,0 (cinco vírgula zero), nota máxima. 

Dados os prazos necessários para divulgação, preparação para o Exame Seletivo, cuidados para não agir 

atropeladamente etc., a Direção da ESIC juntamente com a Coordenação do Curso e a Direção Acadêmica 

resolveu iniciar o Curso a partir do segundo semestre de 2016. 

  



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 49ª EDIÇÃO  29/10/2015 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

   ESIC REALIZA FEIRA DE EMPREGOS, ESTÁGIOS E NEGÓCIOS 

No dia 07 de outubro, das 16h às 22h, utilizando espaço de três blocos e parte do estacionamento da 

ESIC, aconteceu a segunda edição da Feira de Empregos, Estágios e Negócios. Neste relativamente curto 

espaço de tempo, circulou o surpreendente número de, aproximadamente, 2.500 (duas mil e quinhentas) 

pessoas pelos diversos e variados estandes. 

 Nos corredores e nas salas de aulas, alunos e micro e pequenos empresários apresentaram seus 

produtos e serviços. Houve participação de mais de 70 empresas. Ao mesmo tempo, aconteceram minioficinas 

em salas de aula, palestras no auditório, ministradas por professores da ESIC além de parceiros do evento. 

Serviço significativo foi prestado pelas empresas que recrutam pessoas para o mundo do trabalho, 

oportunizando o preenchimento de fichas para o mercado de trabalho. O Banco Nacional de Empregos (BNE) 

novamente foi parceiro e fez-se presente. 
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 DOAÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA 

 

Está sendo bastante comum e rotineiro (que bom!) o fato de pessoas doarem livros para a Biblioteca da 

ESIC, que também está aberta para servir pessoas da comunidade e alunos de outras instituições. É função 

social da propriedade colocar suas potencialidades e possibilidades a serviço do maior número possível de 

pessoas para que possam fazer uso de tudo o que é propriedade da ESIC, segundo e seguindo as normas 

estabelecidas e as regras concordadas. 

Em nome da ESIC, agradecemos às pessoas que doaram livros: 

 Hanna Caroline Bevilacqua Machado (aluna) – doou seis exemplares (em estado de novos!) do texto da 

11ª. edição do Vade Mecum Tributário, da Editora Rideel. 

 Prof. Guilherme Blanski Küster fez doação de ALBERGONI, Leide. Introdução da Economia – 

Aplicações no Cotidiano. 

Ressaltamos que sempre que alguém quiser doar algum livro é muito bem aceito. Quanto mais amplo e 

variado for o acervo da Biblioteca da ESIC tanto melhor a biblioteca poderá servir a alunos e professores, a 

pessoas da comunidade que aqui vêm para fazer suas pesquisas, buscar as informações de que necessitam e, 

assim, estejam em boas condições de construir conhecimento em benefício da comunidade acadêmica e da 

comunidade em geral.  

Em nome da ESIC, da bibliotecária e dos alunos e professores a mais amiga gratidão. 
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   PE. ZEZINHO VISITA A ESIC. 

O nacionalmente conhecido cantor e escritor Pe. José Fernandes de Oliveira (Pe. Zezinho), esteve em 

Curitiba para uma solenidade na Pontifícia Universidade Católica (PUC) no dia 07 de outubro. No dia seguinte, 

dia 08 de outubro, almoçou com seus colegas de Congregação, os dehonianos que trabalham em Curitiba, Pe. 

Anísio Schwirkowski, João Hülse, Fr. Marcos (Santuário Santa Rita), Pe. Kléber Ferreira (Santuário São Judas 

Tadeu) e Pe. Ari Erthal e Nestor Eckert (Diretor Geral e Secretário Geral, respectivamente, da ESIC). 

Após o almoço, na comunidade Santa Rita, Pe. Zezinho juntamente com amigos que o acompanhavam 

e em companhia dos colegas de Congregação visitou todas as instalações da ESIC. Ficou muito admirado com 

as novas instalações após a reforma e adaptação de ambientes para o bom funcionamento da Instituição 

Internacional de Ensino que aqui funciona. 

Pe. Zezinho, és sempre bem vindo à nossa escola! 

 

 

 

 PROFESSOR LUCIANO ESTEVE NO EGITO 

 

Professor Luciano Castro é aluno do Curso de Mestrado do Instituto Superior de Administração e 

Economia (ISAE/FGV), de Curitiba e Coordenador Técnico de cursos de pós-graduação da ESIC. Ele teve 

excelente experiência ao ter sido selecionado para apresentação de artigo no Cairo, Egito, em evento ocorrido 

nos dias 7 e 8 de setembro de 2015. Seu curso no ISAE é no Mestrado Profissional em Governança e 

Sustentabilidade. E seu artigo “Core Business Orientation in Sustainable Entrepreneurship” foi selecionado para 

ser apresentado na Universidade Americana, no Cairo/Egito. O texto será publicado nos Anais do encontro. 

O evento é parte das promoções do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

PNUD é a sigla que se refere a uma rede de desenvolvimento global das Nações Unidas que visa ao 

desenvolvimento em várias áreas por meio de diferentes projetos. Oficialmente, a conferência veio apresentada 
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assim: The Second Responsible Management Education Research Conference: Inclusive Business – The 

American University in Cairo.  

No evento participaram, aproximadamente, 200 pessoas de mais de 50 diferentes países. Entre as 

grandes autoridades em âmbito de sustentabilidade, esteve presente o prof. Milenko Gudic. 

Prof. Luciano fala com entusiasmo do aspecto acadêmico, científico, ético e negócios da conferência no 

Cairo. Sustentabilidade e negócios não são contraditórios. Bons negócios serão sempre bons se forem 

sustentáveis. E sustentabilidade se consegue com negócios bem e eticamente feitos. 

Ao mesmo tempo em que fala com entusiasmo sobre o que foi a experiência sob o aspecto acadêmico e 

científico, fala com tristeza da pobreza que percebeu existir naquela região. Egito, Etiópia e outros países 

apresentam marcas fortes e altamente questionadoras de pobreza extrema, de miséria e tristeza. O que pode 

ser feito? As pessoas se acostumam com a miséria e pobreza extrema em que vivem ou são levadas a viver. 

Em resumo, Prof. Luciano vivenciou um contraste: de um lado, a excelente situação acadêmica, o 

altíssimo nível das apresentações, a seriedade na discussão sobre sustentabilidade e negócios; de outro lado, 

sentiu quase que na pele como é viver em situação de miséria e pobreza ao andar por ruas, vielas e favelas. 

Nossos efusivos cumprimentos, Prof. Luciano, por sua apresentação em âmbito mundial. E muito gratos 

por seus relatos das experiências vividas. 

 

 

FUNCIONÁRIOS: SERVIÇOS GERAIS 

 

Normalmente, quando perguntamos a alguém o que ele faz em uma empresa ou em uma organização, 

ele pode responder: “Eu sou serviços gerais”. Com esta resposta podemos ter à nossa frente duas imagens. Uma: 

é alguém que faz de tudo na organização. Outra: ele não sabe o que fazer na empresa. 

A experiência nos mostra que na ESIC temos dois colaboradores que, se faltassem, a ESIC sentiria um 

baque. Não sabemos se funcionaria normalmente e à plena força. Com certeza, se um dos dois faltar alguma 

coisa não funcionará no dia a dia de funcionários, direção, professores, alunos. Falamos do Seu Milton e do 

Marlon França.  

Milton cuida dos jardins, com grama sempre limpa, bem aparada. Cuida de todos os espaços externos 

da ESIC. E, são muitos e grandes. Ele planta folhagens, limpa calçadas, capricha nos gramados e jardins, poda 

impecavelmente as plantas das “cercas vivas”, tira as folhas de cima dos telhados e de dentro das calhas, varre 

todas as calçadas e todos os caminhos pelo pátio, lava as paredes, limpa as bocas de lobo, pinta os troncos das 

árvores e o que mais? 
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O certo é que o quietinho Milton atua em serviços gerais e trabalha bastante. Tem seu ritmo. De manhã 

até ao final de tarde ele tem ou acha o que fazer. No máximo, desliga uma máquina para cumprimentar alguém 

ou para dar alguma informação que só ele tem. 

Além de Seu Milton, temos o Marlon. A cada dia, escutam-se as mesmas perguntas: Você viu o Marlon? 

Onde está o Marlon? O Marlon passou por aqui? Onde o Marlon se meteu? Você sabe do Marlon? O Marlon já 

arrumou aquela porta emperrada? O Marlon trocou aquela lâmpada? O Marlon deu uma olhada no telhado? 

Você sabe se o Marlon deu um jeito naquele televisor? O Marlon fez aquela máquina funcionar? O Marlon fez 

aquelas compras? O Marlon terminou de levantar algum muro que ele começou ontem? Ele deu uma olhada no 

cano que estava vazando? Marlon, você já fez levantamento de preços? Avaliou o material? Terminou as 

planilhas? O que mais, Marlon, você tem de fazer desde a manhã até chegar a hora das suas aulas de Gestão 

Comercial, às 19h? 

Seria difícil fazer a ESIC funcionar e funcionar bem, sem os “serviços gerais” do Seu Milton e do Marlon. 

Muito agradecidos por tantos serviços, às vezes, feitos no maior silêncio e de maneira escondida. Muitos alunos 

do turno noturno, e até professores, não conhecem vocês dois, mas não podem negar que vocês trabalham 

bastante e bem. Está tudo sempre em dia, graças aos serviços de vocês dois. 

 

  
Marlon e Milton 
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  CALENDÁRIO ACADÊMICO/NOVEMBRO 

 

 31/out – Recesso Escolar. 

 02/nov – Dia de Finados (Dia Santo) – sem aulas. 

 03/nov – Entrega de Disponibilidades para Lecionar – 2016/1. 

 03 e 04/nov – Requerimento de Prova de Suficiência e Proficiência. 

 06/nov – Prazo final para Trancamento de Matrícula. 

 07/nov – Realização do Fórum de Empreendedorismo. 

 12/nov – Entrega de Minuta de Prova A2. 

 13/nov – Colação de Grau em Gabinete. 

 14/nov – Recesso Escolar. 

 18 a 20/nov – Realização da Avaliação de Suficiência e Proficiência. 

 16 a 20/nov – Reuniões: CONSUP, NDE, COLEGIADOS, CPA e PROUNI. 

 19 a 25/nov – Período de Avaliação Bimestral – A2. 

 28/nov – Assembleia Geral de Jogo de Empresas. 

 30/nov – Último prazo para entrega das Notas referentes à A2. 

30/nov – Entrega dos Trabalhos: TCC I – TCC II – Projeto Integrador I e II à Secretaria  Acadêmica.   

30/nov – Entrega de Minuta de Prova A. 

 

 

 POSICIONAMENTO DA ESIC ENTRE AS MELHORES ESCOLAS DE NEGÓCIOS 

 

De tempos em tempos, são publicadas diversas classificações e muitos posicionamentos de 

escolas/faculdades/universidades, em nível mundial e internacional, nos mais diferentes ramos do saber. 

Recentemente, a especializada revista América Economia posicionou e listou os Cursos MBAs da ESIC em 19º. 

lugar, em uma análise de 50 escolas, em nível mundial. 

Além disso, o “Ranking” da Bloomberg, que classifica a posição das Melhores Escolas de Negócios, na 

categoria de Faculdades/Escolas Internacionais de Negócios coloca a ESIC entre as 30 melhores do mundo. 

Quando trata do quesito recolocação/crescimento profissional, a ESIC é posicionada como a 10ª. 

(décima) melhor entre as instituições internacionais avaliadas. Este é um elemento fundamental para os 

estudantes porque é um diferencial em suas vidas e em suas carreiras. 

O que isto significa? 

Significa que além de acrescentar valor ao currículo e à carreira dos alunos, o valor pago aos programas 

MBA da ESIC significa um real investimento. Há retorno para quem investe em cursar um MBA. Mais de 90% 

dos alunos têm este retorno real já durante o curso ou em até três meses após seu término. As áreas onde os 
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profissionais egressos de programas MBA, geralmente, estão atuando são: Consultoria (22,4%), Finanças 

(21,3%), Tecnologia (16,3%), Marketing/produtos (8,9%), além de outras.    

Isto mostra que os profissionais atuando na ESIC podem estar felizes e satisfeitos, pois estão cumprindo 

seu papel tanto como profissionais da educação como profissionais no mundo dos negócios e da formação de 

administradores qualificados e éticos. O campus Curitiba da ESIC Internacional integra este resultado, pois os 

dados de seus indicadores estão computados na pesquisa. 

Conforme o Prof. Alexandre Weiler, Diretor Acadêmico da ESIC/Curitiba e MBA e Executive  Education,  

“vale citar que estes dados retratam o panorama mundial das Escolas de Negócios como um todo, existindo 

particularidades em cada região/país. Porém, são relevantes dada a intensidade com que a globalização tem 

se materializado nestas últimas décadas”. 

 

SECRETARIA ESIC: NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Considerando diversas variáveis, entre elas a quase não movimentação de pessoas à busca de serviços 

no período matutino; dadas as condições econômico-financeiras do momento; buscando a racionalização na 

utilização de tempo e recursos da Secretaria, optou-se por novo horário de funcionamento. 

Início: dia 03/novembro de 2015 

Horário de funcionamento: das 13h às 22h  

Durante o horário de atendimento não haverá interrupção. 

Se alguém precisar de informação, pode telefonar para 3094.7761. 

Portanto, não haverá mais horário de expediente no turno matutino na Secretaria de Graduação da 

ESIC. Houve apenas esta modificação de horário de atendimento a partir do dia 03 de novembro/2015.  

 


