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                                 UM BOLETIM INFORMATIVO – 60ª edição 

  

 Na primeira edição (em 19 de junho 2012) do Boletim Informativo 

“VIDA NA ESIC”, escrevíamos no primeiro parágrafo: “Sabemos que 

uma escola funciona à semelhança de um organismo vivo. Ela tem 

vida. Nela acontecem muitas coisas, são realizadas muitas atividades, 

desenvolvem-se muitos relacionamentos interpessoais, há construção 

continuada e permanente de conhecimento. É uma atividade 

contínua, que envolve muitas pessoas. Há troca e partilha de vida 

tanto sob o aspecto pessoal como profissional e comunitário”. 

 E o segundo parágrafo continuava: “Muitas vezes, essa riqueza 

de vida não é sistematicamente registrada e cai no esquecimento. (...) 

faremos um registro sistemático em duas formas: em documento 

virtual e em documento impresso (...)”. 

 E assim se procedeu da 1ª à 60ª edição, que está circulando 

agora. 

O Boletim Informativo “Vida na ESIC”, desde junho 2012 até hoje 

(dezembro 2016), buscou registrar e comunicar o que de mais 

importante e significativo acontece na Instituição. O boletim é 

enviado a alunos da Graduação e Pós-graduação, do Ensino Médio, 

aos professores e às professoras que atuam e atuaram nesses níveis, 

aos colaboradores, aos ex-alunos, aos amigos e a pessoas 

 

 
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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relacionadas, de alguma forma, com a ESIC, a todos os membros das duas províncias da Congregação SCJ 

no Brasil e, ainda, a outras pessoas interessadas na vida que se cultiva e se desenvolve na ESIC. 

 Estamos agora indo para momento de descanso e de “recarregar baterias” para começar com ânimo 

e disposição o ano 2017. 

 Feliz Natal e boas férias. 

  Nestor e Cleoer. 

  MENSAGEM PARA FINAL DE ANO – 2016 

“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Isaías 9,1). Esse fato narrado pela Palavra de 

Deus aconteceu há mais de dois mil anos, no entanto, atualiza-se todos os dias. É ele o motivo que nos faz 

celebrar o Natal, pois uma Luz brilhou em meio às trevas! 

Graças é o que, em uma só voz, podemos dizer todos nós que fazemos parte da grande família ESIC. 

Graças não só porque comemoramos mais um ano de história, mas, sobretudo, celebramos com 

vocês: alunos, professores e colaboradores, mais um ano de engajamento, de compromisso e fidelidade 

incondicional em apoiar o projeto ESIC como instrumento para alcançar uma sociedade mais plural e mais 

justa. 

Há um clima diferente no ar, votos de felicidade, mãos estendidas, confraternizações e brilhos estão 

por todos os lados! Nas ruas, casas e lojas, por onde quer que andemos, as luzes piscam entre cores e 

formas, convidando-nos à celebração. 

Nossos melhores votos de Feliz Natal no Nascimento de Jesus Cristo, e um Ano Novo repleto de 

saúde, alegria, prosperidade e Paz! 

Feliz 2017! 

                                                                                  Pe. Ari, scj – Diretor Geral 
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    MENSAGEM: Colégio ESIC Internacional – Ensino Médio   

Os Pioneiros. 

 O desafio do Ensino Médio é algo que vale pensar. Deixada para trás a infância do fundamental, 

entra o jovem para outro momento na trajetória do aprender. Agora com outras características, como disse 

a pedagoga na aula inaugural neste ano, uma das principais: “liberdade com responsabilidade”. Mais aula, 

mais estudo, parece mais tudo. 

 Sim, é no fogo forte que se forja o aço bom.  

 Os professores entenderam a ideia força de exigir no momento certo para alcançar os bons 

resultados também no momento adequado – e o novo aluno correspondeu. 

 A primeira e a segunda série, duas turmas que, com pouco descuido no olhar, parecem uma só. São 

os pioneiros do Colégio ESIC Internacional. 

 

Reconhecimento 

É um dever de justiça reconhecer que os jovens alunos, deste ímpar Ensino Médio-2016, souberam 

tão bem confiar no sério modelo de educação. 

O ensino é do firme propósito, não facilitou, até mesmo provocou algumas inquietudes. Foi assim 

projetado, com a certeza de que é necessário instigar a energia intelectual do jovem pioneiro para garantir 

a construção de uma sólida história. 

 Além do estudo, orientou-se à disciplina, ao relacionamento saudável e respeitoso.  Pode-se 

orgulhosamente dizer que indisciplina não fez parte do processo escolar. O aluno do Colégio ESIC entendeu 

e formou seu próprio bem-estar: da harmonia em ambiente feliz. 

 À Direção Geral da ESIC, às famílias, à pedagoga, aos professores, aos alunos, à monitora, e a todos 

os demais integrantes da ESIC, que formam o quadro de agentes educadores e de apoio à educação do 

Ensino Médio, que coesos acreditaram e formaram um conjunto que permite refletirmos no tempo, posso 

afirmar: valeu o esforço! Parabéns. 

 

Incentivo 2017. 

 Assim, com o conceito de grandeza humana, incentiva-se que a experiência vivida neste primeiro 

ano de existência, continue a influenciar a caminhada dos pioneiros, que serão o marco de uma longa 

história e que sejam também o exemplo para os que estão chegando. A este pequeno grupo, porém, forte 

e ousado para aprender o conhecimento que fará o futuro cidadão, digo que estão prontos para 2017 e aos 

desafios vindouros, pois estão sendo forjados na exigência do saber. 

 A todos, muito obrigado pelo feliz ano que tivemos e que 2017 seja também muito bom. 

 Colégio ESIC Internacional – Nasceu forte!        Que Deus os abençoe.  

                                                                                                  André Mauro Ávila – Diretor de Ensino. 
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GRADUAÇÃO: MENSAGEM 

O ano 2016 talvez não tenha sido um excelente ano: estamos em recessão, há falta de emprego, a economia 

está parada etc. Talvez a vida pessoal de alguns de nós não tenha sido “aquela maravilha”, mas a vida é 

assim. Ela feita de momentos bons e ruins. Assim é para você, e assim é para todos. Há dias em sorrimos 

mais, outros menos. Mas o que realmente conta é a forma como superamos os momentos mais ingratos. 

 Então, nesta virada de ano, época de festa e reflexão, faça por esquecer e perdoar quem feriu você. 

Tente não se focar no que deu errado, onde você falhou, mas sim no futuro, na retomada, no recomeço. 

 Ano Novo é também começar vida nova. Se o ano velho não foi muito bom, tente de novo, mas de 

forma diferente. O importante é superar e não desistir, e recomeçar, pois sempre estamos em tempo de 

recomeçar! Aproveite esta época para fazer a esperança renascer em seu coração e com paz, confiança e 

determinação. Abrace o novo ano com garra, sem medo da luta. No final, a recompensa será sua! 

 Feliz Natal! Celebre o nascimento do Redentor. 

 Feliz Ano Novo! Que este seja o seu melhor ano de todos; que seja um renascimento, um recomeço 

de tudo o que é positivo. 

 Prof. Dr. Roberto Remonato – Coordenador de Graduação.  

 

 FIM DE ANO – RESUMO DAS AÇÕES 

 

Seguramente, nós podemos classificar o ano que termina como desafiador e ímpar, ainda que alguém, 

acertadamente, possa querer lembrar que 2016 é par! 

 Nos cenários nacional e internacional, no ambiente político e de negócios fomos bombardeados por 

informações e movimentos que, por vezes, nos fazem duvidar as reais intenções de pessoas e entidades. 

 Mas, a vida não é feita somente de momentos tranquilos e favoráveis. Não podemos escolher o que 

o ambiente de negócios nos oferece. Porém, bons gestores sabem que podemos, sim, escolher como reagir 

ante fatos e situações. 

 A ESIC é uma Business School (escola de negócios), de nível e padrão internacional e, portanto, 

levou a sério a máxima de que “ninguém planeja fracassar, mas normalmente, quem fracassa, também o 
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faz por não planejar”. Exatamente, por este motivo o ano 2016 foi um ano de abrir as portas. Este processo 

já vinha ocorrendo, mas foi o momento de intensificar o processo. 

 Intensificamos ainda mais nosso processo de parcerias. Hoje, a ESIC conta com parceiros de valor 

em todo território nacional, que levam a marca, a tornam conhecida e isso valoriza ainda mais o currículo 

de nossos alunos. A sinergia e os projetos conjuntos com nossos parceiros atingiram níveis nunc antes 

experimentados e com excelentes resultados. 

 A sinergia também com docentes, alunos e colaboradores trouxe novas e ótimas oportunidades, 

muitas delas plantadas neste ano, para serem colhidos seus resultados nos próximos anos. Temos 

trabalhado a excelência como primeira diretriz e inaugurado o processo de ganha-ganha-ganha como 

consequência. Todos os setores e todas as áreas e negócio estão de parabéns, pois lutaram de maneira 

aguerrida. 

 Mais uma vez, abrimos também nossas portas para a Feira de Negócios e Emprego, em que alunos, 

professores e empresários mostram suas empresas e têm oportunidade de negócios – cumprindo assim 

nossa missão enquanto Business School Internacional de excelência – mas também onde a comunidade 

pode vir buscar recolocação profissional – cumprimos também nossa missão social neste momento que 

tanto demandava. 

 Apesar de muitas empresas já estarem em clima desaceleração e fim de festa, aqui na ESIC “o pé 

continua no acelerador”, muito ainda vai acontecer até o final deste ano. 

 Neste ano Natal será num domingo. Até lá, cada hora e cada minuto serão preciosas oportunidades. 

Finalizo convidando a todos para os dois módulos internacionais: em abril, na Europa e em junho, na China. 

Presenteie-se com esta experiência. Você merece. Seu currículo agradece e o mercado reconhece! 

 Ótimas festas e celebrações para você junto daqueles a quem você ama! 

 Prof. Alexandre Weiler – Diretor Acadêmico e Coordenador de 

Pós-graduação. 
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CALENDÁRIO: FINAL E INÍCIO DE ANO 

 

 Dia 16/dez. – Publicação das Notas A3 2016/2. 

 Dia 16/dez. – Término do Período Letivo. 

 Dias 19 a 23/dez. – Atividades Pedagógicas. 

 Dias 24 e 25/dez. – Recesso Natal. 

 Dia 02/jan. – Início das atividades. 

 Dias 12 a 18/jan. – Semana de Atualização Pedagógica. 

 Dia 18/jan. – Data Limite para Entrega dos Planos de Aula. 

 Dia 17/fev. – Data Limite para Cancelamento/Trancamento de Matrícula. 

 Dia 18/fev. – Reunião de Professores. 

 Dia 20/fev. – Início das Aulas do período Letivo 2017/1. 

 

PARA REFLETIR... 

“E os que foram vistos dançando foram julgados insanos e loucos pelos que não conseguiam ouvir a música” (Friederich 

NIETZSCHE - *15/10/1844 - +25/08/1900). 

 

 VERGÍNIA NO FINDINEXA 

 

Vergínia Fleitas é acadêmica no Curso de Administração da ESIC e, atualmente, trabalha na 

Biblioteca da Instituição. A seguir, o depoimento que ela faz de sua participação no FINDINEXA. Nossos 

cumprimentos, Vergínia, e todo o apoio de professores, colaboradores e Direção da ESIC. Que possas ir em 

frente! 

Na segunda semana de outubro, fui desafiada a representar o Estado do Paraná junto aos associados 

da Junior Achievement no maior fórum de Empreendedorismo do Brasil, FINDINEXA que ocorre no estado 

do Piauí, em Luís Correia. 

  

1. O que é Junior Achievement? 

A Junior Achievement é uma associação sem fins lucrativos, que atua em mais de 120 países no 

mundo, e visa despertar o espírito empreendedor nos jovens ainda na escola. Criada em 1919, nos Estados 

Unidos, avança rumo aos 100 anos com resultados surpreendentes. No Brasil, atua em todos Estados e no 

Distrito Federal. No Paraná, a Associação foi fundada em 2003 e desde então, mais de 360 mil estudantes 

passaram a fazer parte desta geração de futuros empreendedores em seus diversos programas, desde o 

Ensino Fundamental até o Ensino Superior.  

2. O que é FINDINEXA? 

O FINDINEXA BRASIL é um fórum internacional de empreendedorismo. Hoje, é considerado o 
MAIOR FÓRUM PARA JOVENS EMPREENDEDORES DO BRASIL! 
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O evento, que foi realizado pela Associação Junior Achievement do Piauí, aconteceu na cidade de 
Luís Correia, no Estado do Piauí, nordeste brasileiro. Durante uma semana, os participantes foram 
submetidos a uma série de atividades como: palestras, atividades em grupo, atividades individuais, 
simulação empresarial, simulação de bolsa de valores, bate-papo com empresários, atividades recreativas, 
entre outras. Todas focadas em algum aspecto do que consideramos uma vida empreendedora. Por 
exemplo: liderança, trabalho em equipe, inovação, motivação, criatividade, como lidar com o risco, 
resolução de problemas etc. 

3. O evento.  

Transformar o mundo foi o tema do evento, onde os conferencistas Martha Gabriel, João Claudino Júnior, 

Bety Tichauer, André Azevedo, abordaram com excelência o tema. 

Porém, de todos os conferencistas, Martha Gabriel foi a que mais me impactou porque é escritora, 

consultora e palestrante nas áreas marketing digital, inovação e educação. Autora de cinco livros, inclusive 

o best-seller Marketing na Era Digital. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2014 com Educ@r: a (r) evolução 

digital na educação. Engenheira (Unicamp), pós-graduada em marketing (ESPM) e design (Belas Artes), 

mestre e PhD em artes (ECA/USP) com Educação Executiva em Inovação e Neurociência para Liderança 

pelo Massachusetts Institute of Tecnology (MIT Sloan), e terminou sua apresentação falando sobre 

mulheres que estão transformando o mercado de trabalho. 

Ela desafiou ir além das expectativas, fazer o que realmente o ser humano vem fazendo durante séculos 

que é evoluir. Querer que o mundo seja um lugar melhor é uma linda condição do coração do ser humano, 

mas não devemos deixar que permaneça adormecida, devemos mudar lutar todos os dias para que isso 

aconteça. 

4. O Paraná fez bonito. 

Depois dessa semana incrível, o Estado do Paraná conseguiu o terceiro lugar como melhor delegação, o 

primeiro lugar na bolsa de valores, primeiro lugar como melhor proposta de miniempresa e produto. 

Percebi que não posso mudar o mundo, mas, posso mudar o mundo das pessoas que estão à minha volta e 

isso já vai fazer toda a diferença daqui para frente (Vergínia Fleitas – ESIC).  

 
               Foto oficial do evento. 
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(Vergínia na foto com o prêmio de 3º lugar Melhor delegação). 

 

(foto dos representantes do minha terra/Paraná) 


