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MÓDULO INTERNACIONAL 2016! 

Conforme consta em nosso Calendário Acadêmico, nos dias 10 a 17 de 

abril, acontece, na Espanha, o Módulo Internacional Europa 2016, do 

qual, a cada ano, um grupo de alunos e professores da ESIC/Curitiba 

participa. O grupo deste ano viaja no dia 10/abr., saindo de Curitiba, e 

retorna no dia 17/abr. 

O Módulo Internacional consiste em visitas de estudo a empresas, 

visitas culturais e, principalmente, participação de palestras, 

conferências e aulas versando sobre marketing e negócios. 

O “Hoy es Marketing”, ou, como aqui no Brasil nós costumamos dizer, 

“Hoy es Business” [hoje é negócio] é o encontro de referência par   a 

todos os profissionais do mundo corporativo, empresarial e de 

negócios. Neste ano, o evento apresenta uma programação carregada 

de experts, que apresentarão os segredos das novas dimensões de 

projetos, comunicação, marketing e gestão no mercado internacional. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
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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O PRIMEIRO BIMESTRE ESTÁ INDO... 

 

 Apesar da situação de instabilidade que vivemos no momento em nosso país, algumas coisas ainda 

funcionam e funcionam bem. Vivemos uma instabilidade de ordem política, econômica, social e, a mais 

grave, instabilidade moral. As pessoas se tornaram agressivas, desrespeitam leis e normas, relativizam a 

vida humana, querem vantagens a todo custo e de qualquer maneira. De certo modo, parece que estamos 

procurando por um rumo. Não  sabemos aonde queremos chegar. 

 Estas marcas socioculturais poderiam afetar e atingir, também, o processo ensino-aprendizagem 

nas instituições de ensino. Mas, não é o que se verifica no caso da ESIC e do Colégio ESIC Ensino Médio. O 

semestre começou com relativa tranquilidade, verificando-se mal entendidos, dúvidas, fazendo surgir 

alguma rusga de relacionamento, situação normal em qualquer organização na qual haja pessoas com 

ideias e valores diferentes, modos de pensar e agir diversos. É, de certo modo, um laboratório para o 

desenvolvimento do sentido de tolerância, da diversidade, da heterogeneidade etc. 

 Percebemos, de outro lado, em diversas partes do mundo, situações que nos levam a interrogações 

inquietantes. O que está acontecendo? Como é possível? Por que tantas mortes e inocentes? Parece que 

não há lugar par todos em nosso planeta... 

 Enquanto isso, o primeiro bimestre/2016 está indo... Carnaval já passou. Páscoa já foi celebrada. As 

aulas e atividades de Ensino Médio na ESIC, em parceria com profissionais da educação oriundos do Colégio 

Militar de Curitiba (CMC), vão a pleno vapor com alto grau de satisfação, contando com o desafio de este 

ser o primeiro ano do Colégio.  Provas bimestrais estão por chegar. Os dias passam. As horas parece 

estarem voando... E, os estudos têm de ser levados a sério. Ao mesmo tempo, os movimentos e rumores 

em preparação à Colação de Grau, pela primeira vez nas instalações da própria ESIC, estão presentes a cada 

dia. 

 O primeiro bimestre/2016 começou e está indo... Vamos firmes nesta toada. 

 Nestor Eckert  

 

  CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

 10 a 17/abr. – Módulo Internacional – Hoy es Business ou Hoy es Marketing (Espanha). 

 21 a 23/abr. – Recesso Escolar (Tiradentes). 

 25 a 29/abr. – Período de Avaliação Bimestral (A1). 

 02/maio – Início do Processo Seletivo para Segundo Semestre/2016. 
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   INICIATIVA LOUVÁVEL 

 

As acadêmicas Andriete Cancelier, Ana Paula Silveira e Taila Griep, do 4º período do Curso de 

Administração elaboraram o trabalho acadêmico intitulado “E-commerce: um estudo do perfil e hábitos 

de compra de clientes de lojas virtuais”. O texto serviu como requisito de aprovação na disciplina 

“Metodologia Científica”, sob orientação da Professora Ma. Sônia Wawrzyniak, concluída no segundo 

semestre/2015. Até aí, tudo bem. 

 O louvável é que as acadêmicas apresentaram e submeteram o texto à apreciação da Revista 

Kur’yt’yba e foi aprovado e aceito para publicação. Está publicado em Revista Kur’yt’yba – Ano VII – Nº 1 

– 2015. 

 Conforme palavras das autoras, “o presente artigo apresenta os resultados de um estudo sobre 

comportamento de uso da Internet, no qual são apontados perfil e hábitos de compra de clientes de lojas 

virtuais, tendo como amostragem graduandos da ESIC – Business & Marketing School. O comércio on-line, 

há uma década, restringia-se a livros e CDs. Hoje, é diversificado e encontra-se em ampla expansão. Muitas 

organizações têm buscado redesenhar políticas, processos, recursos e valores para adequar-se a esse novo 

mercado. Outras tantas têm surgido no embalo do vultoso crescimento do setor. Nesse sentido, conhecer 

os anseios e as demandas do consumidor torna-se elemento essencial para o sucesso das empresas no 

ambiente virtual” (RESUMO, p. 1). 

 Na conclusão do artigo, as acadêmicas assinalam que “o estudo aponta ampla utilização da Internet 

por parte dos pesquisados e demonstra que esta desempenha fundamental importância no que se refere à 

busca de informações sobre produtos e serviços”. 

 De outro lado, elas opinam de que “surpreendeu o fato de que os participantes não possuem hábito 

de buscar a opinião de internautas sobre experiência com compras e aquisição de bens”. Concluem ainda 

que, conforme constatação da pesquisa, “comprar em lojas virtuais é uma atividade realizada pela maioria 

dos estudantes, e independe das idades. Verificou-se que apesar do receio no envio de dados para 

efetivação de compras em lojas virtuais, este não tende a inviabilizar a transação”. 

      O artigo, na versão original, consta de 20 páginas, em papel tamanho A4. 

 Ao mesmo tempo em que cumprimentamos as acadêmicas pela louvável iniciativa, estimulamos 

outros acadêmicos e acadêmicas para que produzam seus textos e suas pesquisas e façam chegar os 

resultados à comunidade externa por meio de publicação. 
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 APRESENTAÇÃO DO NEUROBANCO 

 

Foi apresentado à ESIC/Curitiba, particularmente, ao Prof. Alexandre Weiler, o NeuroBanco, por 

Lutero Couto. Em 2004, o Economista Lutero Couto utilizou o mecanismo do sistema nervoso como 

paradigma, como modelo para a criação da moeda Neuro. “Moeda do conhecimento para transformação 

do Brasil”. 

O próprio banco assim se apresenta: “O NeuroBanco é um banco comunitário orientado para 

investimento de impacto em três eixos: Economia Solidária – Finanças Sociais – Economia Criativa. (...) O 

NeuroBanco teve sua concepção iniciada em 2004 na Incubadora Gênesis do Parque de Tecnologia Social – 

PTSBRASIL com o propósito de contribuir para superar a quinto centenária desigualdade brasileira”. Utiliza 

exclusivamente duas ferramentas essenciais: o Conhecimento e o Trabalho. 

Segundo a Visão da organização, pretende-se “promover o governo dos bens comuns nas 

comunidades onde os recursos são compartilhados e as pessoas aprendam a cooperar para construir uma 

vida digna com acesso às oportunidades, de forma livre”. Para isso, a organização se propõe seguir sete 

valores essenciais: Princípio da Honestidade – Princípio dos Pequenos Começos – Princípio da Resiliência – 

Princípio da Integridade – Princípio Comunitário – Princípio da Inteligência Cooperativa – Princípio da 

Transparência. 

A equipe técnica do NeuroBanco lançou a primeira moeda eletrônica em audiência pública na 

Câmara de Vereadores de Curitiba, no dia 13 de agosto de 2015.   

  Resta a cada um de nós, daqui para frente, estar atento e tentar conhecer melhor esta nova 

realidade ora apresentada. Para maiores informações e esclarecimentos, passamos o endereço: Avenida 

Batel, 1384 – Batel – 80.420-090 – Curitiba/PR. (41) 3779.4460. 

   

 

PARA PENSAR... 

 

Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que 

todos estão errados. 
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   REUNIÕES DE SINERGIA 

 

Os funcionários, colaboradores, funcionárias e colaboradoras da ESIC, se reúnem para partilhar e 

fazer conhecidas as dificuldades, os feitos, as necessidades, os projetos, os recursos necessários, as 

sugestões ouvidas e colhidas, as críticas percebidas e registradas em cada setor, em cada tarefa etc., no que 

se refere à vida da ESIC. Participam desse momento de partilha o Diretor Geral, Secretário Geral, Diretor 

Acadêmico e Coordenador de Pós-graduação, Coordenador de Graduação, Coordenadora de 

Administração Financeira, Secretária Acadêmica, Secretária da Graduação, Representantes do 

Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato (DDAC), Bibliotecária, Gerente de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) e todas as pessoas que se interessarem. De cada reunião é elaborado um 

relatório contendo os pontos mais significativos tratados e comentados.   

 Por “sinergia” entende-se ação ou esforço simultâneo; cooperação, coesão; trabalho ou operação 

associados. A Sociologia entende a sinergia como a coesão dos membros de um grupo ou coletividade em 

prol de um objetivo comum (cf. HOUAISS). 

 De comum acordo, ficou resolvido que as reuniões acontecerão de duas em duas semanas. A 

próxima será no dia 18 de abril, haja vista a participação de Ari e Alexandre no “Módulo Internacional Europa 

2016”. 

 A reunião de sinergia tem possibilitado detectar anteriormente problemas, dificuldades e tem 

sugerido soluções e evitado maiores problemas em vista do bom andamento da instituição. 

 

 

BOAS-VINDAS 

 

A profissional Emanuelle Mello, Secretária da Pós-graduação, entra em licença gestação e maternidade. 

Durante o período em que ela estará cuidando de sua gravidez e maternidade estará em seu lugar a 

profissional Juliana Alves da Silveira. 

 Damos as boas-vindas à Juliana e que ela, agora integrada à comunidade ESIC, possa exercer bem o 

seu trabalho sob o aspecto profissional e que sob a ótica pessoal, sinta-se em casa. 

 Juliana, és muito bem-vinda!  

 

 

 

 

 

 


