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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.

RELATÓRIO TRABALHO VOLUNTÁRIO DE ALUNOS

REUNIÃO COM PAIS DE ALUNOS FESTA JUNINA

COLÉGIO ESIC – ENSINO MÉDIO

youtube.com/esicmarketing esic.br/informativo

linkedin.com/company/esic twitter.com/esicbr

esic@esic.br facebook.com/esicbr



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 64ª EDIÇÃO  11/07/2017 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

 

DESCANSO 

 

  

 Encerrado o 1º semestre letivo de 2017, agora é momento de pequeno 

descanso. As aulas do Ensino Médio terminaram no dia 07 de julho. Os 

alunos da Faculdade, em nível de Graduação, encerraram o semestre 

letivo no dia 14 de julho. 

 A retomada das aulas e o início do 2º semestre letivo estão 

previstos para estas datas: 

 Ensino Médio: inicia as aulas no dia 24 de julho. 

 Graduação: as aulas iniciarão no dia 31 de julho. Nos dias 

24 a 28 de julho, acontecerá a “Semana de Atualização 

Pedagógica”. 

 Os dias entre o fim de um semestre e o início de outro podem 

ser momento de descanso, revisão e planejamento de atividades. 

Sabemos que um semestre sempre é diverso de outro. Por isso, a 

importância de revisão e planejamento de outro. De período para 

período as atividades podem (e devem) ser melhores. Capacidade para 

isso todos temos. Por vezes, pode acontecer que não atuemos tão 

bem quanto poderíamos. Pode que não coloquemos todas as nossas 

capacidades a serviço do bem agir na construção do conhecimento e 

não trabalhemos “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa” 

(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 

05/out./1988, Art. 205). 

 O resultado positivo de atividades bem planejadas e realizadas 

é estímulo para fazer melhor no próximo semestre.   

  

 
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 

 

  



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 64ª EDIÇÃO  11/07/2017 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

Se houve dificuldades no desenvolvimento e na execução de atividades planejadas, é desafio para 

crescimento. Revisão tem esta finalidade. Se houve dificuldade e desafios no relacionamento com alunos, 

o próximo semestre é oportunidade para harmonizar interesses e superar pequenos “acidentes de 

percurso”. 

 O incentivo, apoio e estímulo para que busquemos motivação (dentro de nós) para vivermos ótimo 

2º semestre de 2017. E, certamente, o viveremos!  

 

  CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Chegando ao final do 1º Semestre/2017, é importante ter presentes as atividades, datas e prazos para iniciar 

o 2º Semestre/2017. Assim, temos: 

 Dia 12/jul.: Publicação e Entrega das Provas e Notas A3. 

 Dia 14/jul.: Término das Aulas do Período Letivo 2017/1. 

 Dias 24 a 28/jul.: Semana de Atualização Pedagógica. 

 Dia 28/jul.: Data para Entrega dos Planos de Aula. 

 Dia 28/jul.: Data Limite para Cancelamento/Trancamento de Matrícula. 

 Dia 29/jul.: Reunião de Professores. 

 Dia 31/jul.: Início das Aulas Período Letivo 2017/2. 

 

RELATÓRIO TRABALHO VOLUNTÁRIO DE ALUNOS 

 

Os alunos da turma ADM 501 (Administração) e da turma GC 401 (Gestão Comercial) uniram-se em 

um projeto de voluntariado, orientados pelo Prof. Gustavo Pipollo (Gestão de Canais de Distribuição). Eles 

optaram pela arrecadação de recursos para recuperar, pintar e manter o muro de creche iniciada e mantida 

pela Congregação das Irmãs Ursulinas, localizada na zona de invasão do Bairro Uberaba. É a Creche Recanto 

Feliz Santa Úrsula, situada à Rua Pres. Wilson. Atualmente, a creche atende 74 crianças, na idade de dois a 

cinco anos. 

 Os recursos necessários para executar o trabalho de voluntariado foram conseguidos por meio de 

uma Ação Entre Amigos, promovida pelas duas turmas. Os alunos contaram com o serviço de profissional 

para fazer levantamento de custos e sugerir modo de executar o trabalho. 

 Segundo depoimento dos alunos e das alunas, o principal resultado deste trabalho de voluntariado 

foi a experiência pessoal de ter contato com a realidade socioeconômica e cultural da área, resultante de 

invasão pela população. De outro lado, gratificante foi verificar o trabalho de assistência, educação e 

formação humana exercida pelas irmãs ursulinas, presentes na área de invasão desde 2002, construindo a 

creche em 2004. 
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Frente da creche

 

Irma Claudete, aluna Denise Fumie Laureano  e Prof. Gustavo Pipolo na entrega da arrecadaçao 
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Irma claudete e aluna Denise Fumie Laureano  na entrega da arrecadaçao da turma GC401

 

Irma claudete e alunos Leandro de Brito da Costa e William Gorski da Costa na entrega da arrecadaçao da turma 

ADM501 
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     LIVROS RECEBIDOS   

 A Biblioteca da ESIC recebeu doação de livros e agradece aos doadores que, tenham certeza, deram grande 

contribuição para o acervo bibliográfico. Talvez possa parecer que não, mas doar um livro é modo muito 

eficaz de apoiar as atividades exercidas em prol da educação, em todos os níveis e âmbitos. Em junho, foram 

doados textos por: 

Prof. FARHAD ABDOLLAHYAN doou: VARELA, Lélio. O sucesso no desempenho pessoal. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2013. 

ALESSANDRA COLUSSI DE LIMA ÁVILA doou: SELZNICK, Brian. Sem fôlego e o texto: Hugo Cabret. 

SÉRGIO LUIZ PEIXER (pai da colaboradora da ESIC, Aline Peixer) fez doação de mais de 50 exemplares de 

textos diversos. 

Ao receber o agradecimento pela doação, por parte da Bibliotecária da ESIC, o Sr. Sérgio respondeu:  

Prezado P. Ari, Professores e Funcionários da ESIC:  

Em nome da minha família e, em especial, em nome do meu falecido pai, tenham certeza, para nós, foi uma 

alegria muito grande ter realizado esta doação. 

Que os Livros sirvam, efetivamente, não só para aprimorar a cultura dos alunos, funcionários e professores 

da ESIC, mas, também, de toda a nossa comunidade. 

Sérgio Luiz Peixer  

 

ATIVIDADE DO PROF. ALEXANDRE EM BRASÍLIA 

 O Prof. Alexandre Weiler, Diretor Acadêmico da ESIC e de Pós-graduação, foi convidado e esteve 

em Brasília no dia 1º de junho, para fazer palestra no 1º Fórum AudiCaixa de Governança Corporativa em 

Estatais e mediar uma discussão entre representantes da Caixa Econômica Federal (Wesley Cardoso dos 

Santos – Gerente Nacional), Banco do Brasil (Emerson Luís Zanin – Gerente Executivo), Tribunal de Contas 

da União [TCU] (Fábio Henrique Granja e Barros – Secretário da SecexPev) e Serviço Social do Transporte 

[SEST] (Noel Dorival Giacomitti – Coordenador Geral). 

A palestra foi: Aspectos controversos na supervisão de Fundos de Pensão. Foco: 

corresponsabilidade das estatais, desempenho dos conselheiros, avaliação atuarial.   

 O evento teve participação de mais de 490 pessoas e foi transmitido para 98 auditórios pelo Brasil. 

A ESIC teve espaço para apresentar sua marca a um público seleto na capital federal. Além de mais 

conhecido o nome passa a ser respeitado. Foi boa oportunidade para contatos e estudar oportunidades. 

 Os cumprimentos e agradecimentos da ESIC ao Prof. Alexandre. 
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  COLÉGIO ESIC – ENSINO MÉDIO 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO ENSINO MÉDIO. 

 Dia 10/jul.: Publicação das Notas do 2º bimestre. 

 Dia 15/jul.: Conselho de Classe e Reunião de Pais e Mestres. 

 Dia 24/jul.: Início das Aulas do 2º semestre/2017. 
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REUNIÃO COM PAIS DE ALUNOS. 

 No dia 06 de maio, aconteceu reunião com os pais dos alunos do Colégio ESIC. Durante a reunião, 

foram feitas observações ao Coordenador de Ensino, André Ávila: 

1) Mãe de aluna colocou-se à disposição para colaborar em possível projeto de horta na escola. Ela é 

especialista na área de formação ambiental. 

2) Algumas mães levantaram o caso do dia em que teria faltado lanche na cantina. A Escola se 

responsabiliza e se compromete para saber o que aconteceu e tomará  medidas. 

3) Uma mãe mostrou sua preocupação com relação ao trânsito em frente ao Colégio, de modo 

especial, nos momentos de maior fluxo, chegada e saída de alunos. O trânsito fica estreitado por 

haver carros estacionados dos dois lados. Solicita uma verificação, tendo em vista a possibilidade 

acidentes. 

4) Muitas manifestações de pais de alunos com respeito ao elevado grau de satisfação com o Colégio 

e as atividades desenvolvidas.   

 

 

  FESTA JUNINA 

 

No dia 30 de junho, a partir do encerramento das aulas daquele dia, do Ensino Médio, aconteceu 

uma festa junina no Ginásio de Esportes do Colégio. A confraternização reuniu alunos, professores, 

membros da equipe de Direção e colaboradores da Faculdade ESIC. 

Seguem algumas fotografias, ilustrando o evento. 
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