
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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NATAL: FESTA DA ALEGRIA E DA BONDADE DE DEUS. 

 Caros Colaboradores da ESIC! 

 Mais uma vez, o fim do ano se aproxima. Para muitos, é tempo 

de colher o que ao longo do ano foi semeado. Para outros, é tempo de 

lamentar o que poderia ter sido melhor. Alguns olham para o 

retrovisor e observam o que foi realizado daquilo que estava 

planejado. Outros miram pelo para-brisa planejando o ano novo que 

chega com cenários de oportunidades. Há os que se preocupam em 

demasia com os presentes e ceia de natal. Ou ainda, uma lista de 

promessas na virada do ano. 

Mas, também, uma grande porção se ocupa com o novo tempo que os 

cristãos chamam de advento e natal, seguindo à risca as celebrações 

litúrgicas. O Advento (do latim “Adventus”: “chegada”, do verbo 

“advenire”: “chegar a”) é o primeiro tempo do Ano Litúrgico, no qual 

acontece o Natal. Para os cristãos, é um tempo de preparação e 

alegria, de expectativa, onde os fiéis, esperando o Nascimento de 

Jesus, vivem o arrependimento e promovem a fraternidade e a Paz. No 

calendário religioso, este tempo corresponde às quatro semanas que 

antecedem o natal. E o que melhor representa essa grande festa do 

nascimento de Jesus é o presépio. 

 

 

 

 

  

 

 

 
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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Ao contemplar o Presépio, aprendemos de Deus as lições de amor, humildade e da esperança; Deus, ao se 

fazer humano, ama-nos apaixonadamente ao ponto de fazer-se um de nós: sente o amor da família, sente 

o desprezo e a solidão dos amigos, corre os riscos que nós corremos todos os dias. Ensina-nos que o Deus 

da esperança sabe que o amor pode e deve vencer sempre. 

 Que o Menino Deus, ao chegar o Natal, preencha nossos corações de fé, amor e esperança, 

plenificando-nos de alegria nesta noite Santa do seu Natal! 

 Com Maria e José, somos convidados a celebrar esta data pensando em nossos irmãos de perto e de 

longe, sendo sinal e eco da mensagem de paz, do Deus-Menino. 

 Em nome da ESIC, desejo a todos um abençoado e Santo Natal! 

                 Pe. Ari, scj.   

 

  

  

   MAIS UM ANO ENCERRA... 

 

É muito provável que alguns de nós ainda lembremos muito bem de como iniciaram as atividades letivas de 

2015. Algumas dúvidas. Muitas expectativas. Até temores: como será o ano? Vou dar conta dos estudos? 

Das aulas? Terei como arcar com os custos de meus estudos? Acertei na opção pelo curso? 

 Sempre há os que, às vezes, quase tarde, tomam consciência de que seu tempo na faculdade está 

terminando. É o último ano. Em alguns, percebe-se sensação de alegria. Em outros, uma expectativa não 

bem definida. O que fazer depois? Pós-graduação? Trabalhar mais ainda? Dedicar mais tempo à família? 

 O que parece bastante comum a todos é a sensação de que o ano passou muito rapidamente. O 

tempo disponível poderia ter sido mais bem aproveitado. Mas, os estudos, neste ano, renderam bem.  

 De outro lado, a Faculdade tem motivos para celebrar. Novo curso (Negócios Internacionais) foi 

aprovado e iniciará suas atividades em agosto de 2016. Os últimos três meses do ano exigiram mais da 

equipe diretiva. A ESIC aceitou o desafio de oferecer às comunidades circunvizinhas, a partir de 2016, a 
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Educação Básica, em nível de Ensino Médio. Foi necessário “correr contra o tempo”. Providenciar os 

documentos; e, são muitos. Trabalhar e sistematizar a Proposta Pedagógica e definir o Regimento 

Escolar. Tudo construído coletivamente. O que estava programado para ser feito e trabalhado durante todo 

o ano 2016 e iniciar em 2017 teve seu tempo muito abreviado para três meses de muito trabalho. Foram 

horas de muita reflexão, troca de ideias, busca de saídas etc. 

 Para as atividades do Ensino Médio, recebemos a valiosa parceria de profissionais da educação que 

encerraram suas atividades no Colégio Militar de Curitiba (CMC), com uma bagagem muito rica de 

experiência e conhecimentos em educação e muita disposição para o trabalho. E, com isso, no início de 

2016, um número significativo de adolescentes e jovens estará circulando pelas instalações da ESIC 

Faculdade, formando a ESIC Colégio. Ambos com marca internacional. 

 Que venha 2016! 

 

  

 CALENDÁRIO ACADÊMICO. 

 

Apresentamos as datas principais de nosso Calendário Acadêmico, referentes ao final deste ano e ao início 

de 2016. 

 11/dez.: término do Período Letivo; 

 14 a 19/dez.: defesa perante Banca Avaliadora de TCC e de Projeto Integrador; 

 14/dez.: último prazo para entrega de Notas A3; 

 16/dez.: publicação das Notas 2015/2; 

 Do dia 19/dez./15 ao dia 03/jan./16: RECESSO/FÉRIAS COLETIVAS (sem expediente); 

 04/jan./2016: retorno às ATIVIDADES (expediente normal); 

 05 a 12/jan.: data limite para entrega dos Planos de Aula 2016/1; 

 11 a 15/jan.: rematrículas dos Alunos Periodizados; 

 18 a 22/jan.: rematrículas e reabertura de matrículas dos alunos desperiodizados; 

 08 a 10/fev.: recesso de carnaval; 

 17/fev.: INÍCIO DAS AULAS DO PERÍODO LETIVO 2016/1. 

    

   MENINAS DE OURO DA ESIC! 

Em praticamente todas as organizações, para que essas tenham vida e funcionem, é necessário que 

haja um grupo de pessoas que pouca gente conhece e quase ninguém vê. Só  que, quando essas pessoas 

faltam, todos os envolvidos na organização, imediatamente, sentem a ausência: é o pessoal dos serviços 

gerais e da limpeza. 



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 50ª EDIÇÃO  08/12/2015 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

Quem visita as instalações da ESIC, de imediato, percebe a limpeza no chão, nas paredes, nas salas 

de aula, nos laboratórios. Os sanitários e banheiros estão impecavelmente limpos e asseados, quase 

perfumados. O ambiente é arejado. As luzes já estão acesas quando alunos chegam para as atividades 

letivas. Parece estar tudo em seu devido lugar. 

Na copa, o cheiro de cafezinho é inegável e atraente. Café do Paraná. Especial. A sala dos 

professores está arrumada e limpa. Os professores e as professoras, os alunos e as alunas, provavelmente, 

não tenham ideia de quem sejam as “meninas de ouro da ESIC”, que deixam tudo no ponto, em que as 

coisas se encontram diariamente. 

São quatro “pequeninas”, que fazem serviço de gente grande. São elas as primeiras, que, pela 

manhã, desarmam o alarme dos prédios, abrem as portas e janelas e iniciam o serviço de limpeza e 

arrumação do ambiente. Os alunos e as alunas, que estudam à noite não têm, nem podem ter a mínima 

ideia de quem sejam as mulheres que deixam os ambientes sempre e novamente em condições de começar 

as aulas. 

Estão aí: a Édina, a Luciane, a Elenir e a Liziane. 

São, diariamente, muitos metros quadrados de salas e corredores a serem limpos. E a cada dia é a 

mesma rotina, no mesmo ritmo. 

O agradecimento em nome de todos da ESIC: alunos e alunas, professores e professoras, 

colaboradores e colaboradoras, equipes de Coordenação e Direção a essas profissionais da limpeza, que 

dedicam muito do seu tempo, no silêncio e às escondidas, e no anonimato, para que as condições de estudo 

e aulas estejam sempre em ótimo estado. 

Nossa gratidão às “meninas de ouro da ESIC”. 
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 COLAÇÃO DE GRAU EM GABINETE. 

 

Por Colação de Grau entende-se o ato oficial realizado pela Direção da ESIC, em sessão solene e 

pública, em local, dia e horário previamente designados pela Direção. Para ter direito ao Diploma, o aluno 

ou a aluna deve ter colado grau, de acordo com as normas vigentes na Instituição. Sem isso, ele e ela não 

podem requerer o Diploma. 

A cerimônia de Colação de Grau é o ato pelo qual a Instituição de Ensino Superior reconhece e 

declara oficialmente à sociedade, e isto é documentado e arquivado, que o acadêmico, que encerrou seus 

estudos, está apto e qualificado para atuar no mercado e na sociedade na área do saber em ele recebeu a 

outorga do grau, isto é, no Curso que ele concluiu com frequência e aproveitamento.   

As exigências para que o aluno possa colar grau são: 

 Ter concluído com aprovação o currículo pleno de seu curso, em termos de disciplinas e créditos 

totais; 

 Ter entregues todos os documentos exigidos pela faculdade; 

 Estar relacionado na lista de formandos emitida pelo Setor de Controle Acadêmico; 

 Estar com a situação financeira em dia com a ESIC; 

 Ter pagas as taxas previstas. 

Colação de Grau em época especial e em gabinete: em casos excepcionais, o acadêmico poderá 

requerer a Colação de Grau fora de época. Por exemplo: a data de Colação de Grau das turmas da ESIC que 

concluíram seus cursos em 2015 será no dia 13 de maio de 2016. Dois alunos não poderão estar presentes 

nesta data e, e por isso, fizeram requerimento solicitando Colação de Grau em data especial e em gabinete. 

O requerimento foi analisado pela Direção e deferido. Assim, no dia 13 de novembro deste ano, tivemos 

dois casos de Colação de Grau em data especial e em gabinete. 

O Diretor Geral da ESIC, Ari João Erthal, contando com presença do Coordenador de Graduação, 

Prof. Dr. Roberto Remonato, do Secretário Geral, Nestor Eckert e da Secretária Acadêmica, Rosana 

Nielsen, procedeu à outorga de Grau de Bacharel em Administração ao acadêmico Antonio Soares da Silva 

e de Tecnólogo em Gestão Financeira ao acadêmico Jackson Duarte Lell. 

Nossos cumprimentos aos dois acadêmicos e que a ESIC tenha contribuído para seu crescimento e 

desenvolvimento pessoal e profissional. Esperamos por ambos na Pós-graduação. 



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 50ª EDIÇÃO  08/12/2015 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

     
 Bacharel em Administração: Antônio Soares da Silva 

 

 

Tecnólogo em Gestão Financeira: Jackson Duarte Lell 
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FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO 

 

No dia 07 de novembro, os acadêmicos e as acadêmicas da turma do 7º semestre do Curso de 

Administração, sob a orientação da Profª Kessyani, realizaram um Fórum de Empreendedorismo. 

A palavra “Empreendedorismo” se originou da palavra francesa “Entrepeneur” que significava 

“aquele que incentivava as brigas”. Futuramente, deu origem ao neologismo inglês “Entrepeneurship”. Este 

termo, por sua vez, refere-se a todos os hábitos, costumes, regras e comportamentos do 

Empreendedorismo. 

Em nossos tempos, o mundo vem sofrendo mudanças profundas e muito rápidas. Basta imaginar 

que nos últimos 100 anos evoluímos mais que nos outros 2.000 anos. As mudanças mais significativas 

decorrem da tecnologia. O que pode acontecer e, efetivamente, está acontecendo? 

Com as mudanças tecnológicas, muitas atividades, que antes eram realizadas por mãos humanas, 

agora passam a ser feitas de outros modos, com maior agilidade, um grau alto de acertos, com pouco 

cansaço humano, com índices altíssimos de acerto e menor volume de desperdício, assim por diante. Isso 

tem feito com que homens e mulheres, com tino administrativo, e coragem de inovar e responder a novos 

problemas e desafios, inovam criando novos produtos, serviços e novas formas de trabalho, fazendo com 

que muitas pessoas passem a ter seu emprego neste mundo novo que se forma e toma corpo. 

Nessas épocas de turbulência e incertezas, o empreendedor é a pessoa que tem apenas uma certeza: 

olhar para frente! E, inspirados neste estímulo, os alunos sentiram-se motivados e convidaram pessoas que 

se encontram na contramão do pessimismo e acreditam que o empreendedorismo pode ajudar a 

transformar o mundo. 

Os alunos convidaram e trouxeram, para o Fórum do dia 07 de novembro, pessoas empreendedoras 

que puderam dar seus depoimentos sobre esse novo jeito de dar emprego a muitas pessoas. Estiveram 

presentes e compartilhando seus pontos de vista, suas experiências e suas certezas: 

 RODRIGO LUIZ MORAIS DA SILVA, Administrador formado na FAE, Especialista em Contabilidade 

e Finanças, pela UFPR, Mestre em Administração, pela UFPR e estudante de Doutorado em 

Administração, pela UFPR. É pesquisador em áreas voltadas para empreendedorismo social, 

inovação social, mercados de consumo da base da pirâmide e sustentabilidade. Assunto: 

sustentabilidade social. 

 BRUNO RAMOS é CEO [Chief Executive Officer = Presidente Executivo ou Diretor Geral de uma 

Empresa] e fundador das Startups “Encontre um Nerd” e “Sorte no Mês”. É graduado em Relações 

Internacionais, mentor e consultor de Startups de economia colaborativa e Marketplace. Bruno e 

sua startup “Encontre um Nerd” foram matéria da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. 

 DIONÍSIO WOSNIAKI. Dionísio é o homem que mudou a maneira de o curitibano usar óculos. Ele é 

o empresário Fundador das Óticas Visorama. Com 43 anos de experiência no segmento óptico, 

construiu uma das maiores redes de lojas de Curitiba, transformando a relação do curitibano com os 

óculos. É Presidente da Câmara Setorial de Ópticas da Associação Comercial do Paraná.  
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  GESTÃO ESTRATÉGICA. 

 

De maneira direta e simples, poderíamos dizer que por “estratégia” se entende a arte de aplicar com 

eficiência os recursos de que se dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que, porventura, se 

desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos. Isto é, trata-se de mobilizar todos os recursos 

disponíveis para alcançar um objetivo clara e conscientemente definido. 

Os alunos do 8º semestre do Curso de Administração, sob orientação do Prof. Wagner, que leciona 

a Disciplina “Gestão Estratégica”, nos dias 06 e 13 de novembro, convidaram, em cada uma das duas noites, 

para suas aulas, profissionais da administração que pudessem expor seus depoimentos de como exercem a 

“gestão estratégica” em seus negócios. 

No dia 06 de novembro, estiveram presentes: 

 1º horário: JULIANO QUINTINO DA SILVA – atua no segmento da construção civil e de eventos. 

 2º horário: SÍLVIO BORTOLUZZI – da Empresa Miltilit Fibrocimento e Multilit PVC 

 3º horário: LUCIANO LOPES SANTOS – Empresa KUHN Montana Ind. Maq. S.A. 

 

No dia 13 de novembro, fizeram-se presentes: 
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 1º horário: ARI JOÃO ERTHAL – Diretor geral da ESIC. Expôs um quadro geral da Congregação que 

mantém a ESIC e as mais de 80 comunidades educativas pelo mundo. 

 2º horário: AUGUSTO PAGANO – da empresa ADCOS. 

 3º horário: JOÃO PAULO AZEVEDO – empresa L.J. Tecidos e MEX Trading. 

Este foi um evento de aula da turma do 8º semestre do Curso de Administração. A turma fora 

dividida em equipes e cada equipe responsável por manter contato com um empresário que pudesse falar 

sobre gestão estratégica de sua organização em épocas de incertezas e de muitos desafios. 

Igualmente, os alunos do 3º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, por 

incentivo do Prof. Wagner, com o objetivo de promover a integração dos alunos com a prática, a experiência 

de mercado e a gestão estratégica de profissionais que atuam nas organizações, convidaram quatro 

administradores que partilharam suas experiências. 

No dia 05 de novembro estiveram na ESIC: 

 1º horário: MAICO DIEGO CARDOSO 

 2º horário: AURÉLIO VINICIUS ELIAS 

No dia 15 de novembro: 

 1º horário: FELIPE OLIVA 

 2º horário: ARI JOÃO ERTHAL (Diretor Geral da ESIC). 

  

Segundo depoimento do Prof. Wagner e conforme testemunho dos alunos e das alunas, a 

experiência foi muito rica e muito válida, ao final do curso de Administração. Como administrar, como 

enfrentar desafios em épocas de incertezas, de crise econômica, de turbulência política etc. 

Os alunos e as alunas do 8º semestre agradecem muito a todos os palestrantes pela colaboração 

dada, pela riqueza dos depoimentos e pelo aprendizado que foi possível graças à sua presença e aos 

estímulos apresentados. 
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 LIVRO DOADO À ESIC. 

 

O aluno de Pós-graduação, na ESIC, LUIZ CLAUDIO BETTEGA DE PAULI, da Empresa Cocelpa Cia. 

de Celulose e Papel do Paraná, doou à ESIC o livro: ARIELY, Dan. A mais pura verdade sobre a 

desonestidade: por que mentimos para todo mundo, inclusive para nós mesmos. Rio de Janeiro : Elsevier, 

2012, 260 p.  

 

Alguns tópicos que nos instigam a ler o texto de ARIELY são: 

 Será que a possibilidade de sermos pegos afeta a nossa disposição para trapacear? 

 Como as empresas pavimentam o caminho para a desonestidade? 

 Será que a colaboração nos torna mais honestos? Ou menos? 

 A religião melhora a nossa honestidade? 

 Será que a criatividade pode nos colocar em apuros? 

Em nome dos alunos e professores, agradecemos ao Sr. Luiz Claudio a valiosa doação. 

 

PALESTRAS REALIZADAS. 

 

O Prof. Maurício Mallmann, do Departamento de Relações Institucionais, continua a promover palestras e 

outras atividades previstas no Programa de Responsabilidade Social da ESIC. Por uma série de fatores, o 

volume de palestras diminuiu um pouco no último semestre. Mas, para ilustrar, registramos três, que, 
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segundo avaliação e depoimentos dos e das participantes, foram de grande proveito e ajuda no serviço 

profissional da educação. 

 Dia 28/outubro (manhã e tarde) – Secretaria de Educação de Pinhais/PR: Autoconhecimento. 

Palestrante: Profa. Marta Naguel. 

 Dia 28/novembro – Colégio Estadual Ensino Fundamental e Médio Prof. Nilo Brandão: Saúde Física 

e Mental do Professor em busca do equilíbrio na ação. Palestrante: Profa. Magda Branco. 

 Dia 28/novembro – Colégio Estadual Ensino Fundamental e Médio Pilar Maturana: 

Autoconhecimento. Palestrante: Profa. Marta Naguel. 

 

Em nome da ESIC, agradecemos muito ao Prof. Maurício pelo empenho, pela seriedade e pelo 

profissionalismo com que tem tratado todas as atividades de responsabilidade social que tem 

acompanhado, e que foram desenvolvidas pela Instituição. 

Ao mesmo tempo, a gratidão e os sinceros cumprimentos às Professoras que têm se colocado à 

disposição e têm atuado em diversos Colégios e Escolas da Rede Pública, incentivando e estimulando os 

profissionais e as profissionais da educação à busca do cumprimento de sua razão de atuar. Amanhã ou 

depois, os alunos de hoje saberão reconhecer o quanto foi importante o professor ou a professora em sua 

vida escolar. 

Ainda: pelas avaliações, às quais temos acesso, mostram-nos o altíssimo grau de satisfação 

demonstrado e expresso pelos professores e pelas professoras, que participaram das diversas palestras. 

Desejamos um Natal Alegre e Feliz a todos os profissionais de educação e que aproveitem ao máximo o 

tempo de descanso e férias, que se aproxima. E que possam iniciar com muita disposição o ano 2016.       


