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 PALAVRA DO DIRETOR 

 

  

CYBERBULLYING: O QUE É? 

 

Implicâncias, deboches, agressões verbais e físicas e 

discriminação são muito frequentes no ambiente escolar, entre os 

estudantes e também com os professores.  O comportamento é 

antigo, mas há um tempo a forma como ele é visto pelos profissionais 

da escola e por pessoas da comunidade mudou: hoje é considerado 

uma violência e conhecido como bullying – palavra de origem inglesa 

que tem significados como intimidar, ameaçar, coagir, implicar e 

perseguir. 

O cyberbullying nada mais é do que a mesma atitude do 

bullying, só que realizado no ambiente virtual. Hoje, o acesso aos 

smartfones, WhatsApp e outras redes sociais permitem que as 

informações divulgadas na rede sejam difundidas com alta velocidade, 

e, na maioria das vezes, sem que seja provada sua veracidade. Pela 

internet, o bullying não acontece apenas nos momentos de encontro 

físico, mas pode acontecer o tempo todo, nas 24 horas do dia. Uma 

única foto publicada na internet pode ser vista por dezenas e até 

milhares de pessoas, e muitas vezes não é possível identificar o autor. 

 

 

 

 

 
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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Pesquisa realizada pela organização não governamental Plan com cinco mil estudantes brasileiros 

de 10 a 14 anos aponta que 17% já foram vítimas de cyberbullying, no mínimo, uma vez. Desses, 13% foram 

insultados pelo celular e os 87% restantes por textos e imagens enviados por e-mail ou via sites de 

relacionamento. Ao surgir uma situação de bullying em sala de aula ou ao se perceber uma no meio virtual, 

a intervenção deve ser imediata. Cabe aos professores, pais, amigos e familiares o combate a esse tipo de 

violência, independente do ambiente em que aconteça. 

Pe. Ari Erthal 

Diretor da ESIC Business & Marketing School 

 

   A VIDA E OS ESTUDOS CONTINUAM 

 

 No dizer de uma aluna, “o 2º Semestre/2017 apenas começou e já está chegando o período da última 

avaliação”. Parece que o semestre e o ano já passaram. Estamos em um ano de feriados prolongados. Ano 

de semanas curtas. Isso pode ser muito bom. Agradável. Festivo. Mas, ao mesmo tempo, algumas 

atividades são “estranguladas”. Quando se vê, as avaliações estão aí, os prazos para apresentação de 

trabalhos esgotaram e a expectativa de final de ano se avoluma. 

 Revendo datas do calendário acadêmico, percebe-se que muito foi feito até agora. Outro tanto está 

à frente. Conforme linguagem atual dos técnicos e jogadores de futebol, “é necessário enfrentar jogo a 

jogo, buscar ponto por ponto”.  

 Atitude conveniente e prudente, com relação aos estudos, parece ser a de “não afrouxar”. Levar a 

vida de estudante e professor a sério até o fim. Houve época em que, no final do trabalho realizado, aparecia 

a expressão latina “Finis coronat opus”, isto é, o “O fim coroa a obra”. Para chegar a um final que seja coroa, 

é necessário que o trabalho todo, a pesquisa toda, o estudo na sua íntegra sejam bem feitos. Do início ao 

fim. O final das atividades não pode estragar o tanto de bom que se fez desde o início e durante o período. 

 Se em muitos aspectos, ano 2017 está sendo período de conturbações, convém tomemos algumas 

vacinas para evitar conturbações em nossos estudos e em nossas atividades acadêmicas. Queremos fazer 

jus ao “finis coronat opus”. Estamos em fase de construção do final de um período. Que seja bom para 

todos! 

TEMA DE REDAÇÃO ENEM: SURDEZ 

 

 Além da surdez patológica de que pessoas, sem culpa nem responsabilidade, são acometidas em 

nossa sociedade, parece que há surdez passível de culpa: surdez de ética, surdez de justiça, surdez 

de dignidade, surdez de valores... Estas surdezes, além das cegueiras, contagiam. Parece que 

estamos construindo sociedades surdas e cegas. 
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   NOVOS COLABORADORES  

 Como acontece em todas as organizações, houve contratação de novos colaboradores na ESIC e 

mudanças de funções. 

1. No Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato (DAAC) estão: 

CLEUZA DA ROCHA, natural de Rio do Campo/SC. É licenciada em Pedagogia e Tecnóloga em 

Comunicação Institucional. Cleuza responde no DAAC pelas atividades de Contratos e Convênios e pelos 

Eventos Internos. Ao mesmo tempo, auxilia na atenção aos alunos e aos candidatos que procurarem pela 

ESIC e seus serviços. 

ELTON MAGGI DE ALMEIDA TORRES é curitibano. Graduado em Relações Públicas e pós-graduado 

em Educação Especial. No DAAC exerce as funções de Comercial Ativo e Suporte Administrativo. 

Apresenta-se com disposição para os serviços dos quais a instituição teria necessidade. 

2. Ensino Médio: 

TÂNIA MARA ALVES DOS SANTOS é curitibana. Passa a atuar na Secretaria do Ensino Médio, do 

Colégio ESIC. Tem boa e larga experiência no serviço como Secretária. 

AMANDA BORGES, que atuava como monitora no Colégio, a partir deste semestre também atua 

na Secretaria. 

VERGÍNIA FLEITAS, que trabalhava, como estagiária na Biblioteca, passou a exercer a função de 

Monitora.   

Em nome do corpo discente e docente, dos colaboradores e da direção, damos as boas-vindas aos 

novos e às novas profissionais, que integram a comunidade ESIC. São bem acolhidos e acolhidas. 

Desejamos que, pessoal e profissionalmente, atinjam seus objetivos na construção do seu projeto de 

realização.  

A comunidade ESIC deseja que vocês estejam bem! 

 

 

  CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Como já se disse acima, o ar de fim de ano começa a soprar com maior força. Os sons de Natal se 

fazem ouvir e as programações de férias iniciam. Para lembrar o que ainda nos espera até o fim, um 

lembrete do calendário acadêmico: 
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Graduação 

Dia 15/nov.: feriado – Proclamação da República. 

Dias 20 a 24/nov.: Período de Avaliação – A2. 

Dias 29 e 30/nov.: Avaliação de Proficiência. 

Dia 30/nov.: Entrega da Minuta de Prova A3. 

Dia 1º/dez.: Publicação das Notas A2 e Início de Rematrículas. 

Dias 04 a 08/dez.: Reuniões – CONSUP, NDE, Colegiados. 

Dias 11 a 14/dez.: Período de Avaliação A3. 

Dia 19/dez.: Publicação e Entrega das Provas e Notas A3. 

Dia 22/dez.: Término das Aulas do Período Letivo 2017/2. 

Ensino Médio 

Dia 15/nov.: feriado – Proclamação da República. 

Dias 20 a 23/nov.: Período de Avaliação referente ao 4º Bimestre. 

Dias 04 a 08/dez.: Aulas e Provas de Recuperação referente ao 4º Bimestre. 

Dia 08/dez.: Término das Aulas. 

Dias 11 e 12/dez.: Reuniões Pedagógicas. 

Dias 13 a 20/dez.: Período de Avaliação Final. 

Dia 16/dez.: Conselho de Classe e Reunião de Pais. 

Dia 20/dez.: Publicação das Notas Finais. 

 

 

TREINAMENTO DE SEGURANÇA 

 

Aconteceu no dia 06 de novembro, durante o dia, treinamento de segurança para colaboradores da 

ESIC, com duração de oito horas. Participaram colaboradores e colaboradoras dos diversos setores da ESIC. 

O treinamento foi ministrado por  SegViTa – Treinamentos e Consultoria. Os participantes receberam 

material didático para acompanhar as atividades e, ao final, Certificado de Treinamento dos Brigadistas.  

O objetivo do treinamento é estabelecer as condições de segurança, treinar pessoas para que 

possam proteger a vida e o patrimônio, além de reduzir consequências de sinistros. Toda empresa deve ter 

uma brigada de incêndio. A Norma de Procedimento Técnico (NPT) 017-09/2016 do Corpo de Bombeiros 

da Polícia Militar do Estado do Paraná regula e dá as orientações aos brigadistas.  

Fotos ilustram a atividade realizada. 
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 AUXILIAR DE LIMPEZA? 

Observa-se nos pátios da ESIC a presença de uma ave, conhecida como “carcará”. Trata-se da 

chamada “caracará” ou de origem da língua tupi “karaka’ra”, classificada como ave falconiforme, onívora, 

da família dos falconídeos (Caracara plancus), encontrada por todo o Brasil, com até 56 cm de comprimento, 

plumagem alvinegra etc. 

 Algumas pessoas comentam sobre o fato de, em uma cidade como Curitiba, haver esta ave. Parece 

estar à busca de alimentos: pequenos pássaros, pombos, rolinhas, insetos. É possível saber de sua presença 

também por seu crocitar, pipiar, gruir, piar, gritar. Há quem sugira que a ave seja “contratada” para auxiliar 

na limpeza dos pátios, facilitando os serviços do César. 

 

Crédito: Gustavo Basso (DAAC – ESIC) 
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 VIDA NO ENSINO MÉDIO 

Sabemos que a vida de uma escola ou de um colégio não se resume a salas de aula ou a aulas que acontecem 

em salas. Muitas vezes, as atividades programadas e realizadas fora da sala de aula têm significativa 

importância na vida dos alunos. Sempre foi assim e parece que assim será. Apresentamos alguns exemplos 

do que está acontecendo com os alunos do Colégio ESIC e o que os alunos realizam.  

1) Temas transversais – Visita ao Museu das Drogas Professor Elias Abrahão 

 

 
 

Participação em atividade externa dos alunos ingressantes em 2017 no Colégio ESIC. A atividade, 

envolvendo temas transversais com o enfoque na prevenção ao uso de drogas, ocorreu no mês de 

agosto, na Polícia Civil do Paraná, com apresentação de psicólogas e exposição de materiais. O tema 

despertou interesse e conhecimento para a conscientização e prevenção ao uso de drogas. 

 

2) Flagrantes de momentos de aulas 

As aulas de Sociologia ganham dimensão e dinamismo com encenações realizadas pelos alunos. 

 
Sociologia (Professora Talita) 
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3) Momento histórico: 1º Atleta, o aluno Otávio representando o Colégio ESIC 

 

 
 
O aluno Otávio Gonzeli, do 1º ano do Ensino Médio, turma 104, é o primeiro atleta a representar o Colégio 
ESIC em competições externas. Ele é esportista de Ciclismo e participou dos Jogos Escolares do Paraná 
(JEP’s), na cidade de Apucarana, nos dias 21 a 23 de julho do corrente ano. A prova ocorreu em três 
modalidades: estrada individual, contra o relógio e por pontos, em uma estrada de 45 km. 
 

Depoimento do atleta: 
“Além de ter competido pelo Colégio ESIC, esta foi a minha primeira competição. Tive muitas 

experiências nestes dias de competição. Fiquei muito deslumbrado com a abertura dos jogos e gostaria que 
outros atletas do Colégio ESIC participassem dos JEP’s” . 
 

Parabéns, Otávio! Estamos orgulhosos de você e agradecemos sua expressão de incentivo ao 
esporte. Que assim como você, outros alunos possam seguir bem representando o nosso Colégio. 

 
           

“Colégio ESIC, nasceu forte!” 
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4) Ato Cívico: Independência do Brasil 

 

 

 O Colégio ESIC realizou o Ato Cívico de homenagem ao Dia da Pátria Brasileira, lembrando a data 

de 7 de Setembro de 1822, dia da Independência do Brasil. A solenidade contou com a presença da Direção 

Geral da ESIC, funcionários, professores e alunos do Colégio. Foi cantado o Hino Nacional Brasileiro e a 

Bandeira Nacional foi hasteada pela aluna Maria Eduarda, juntamente com outras bandeiras de nações 

amigas, nas quais a ESIC se faz presente. Hastearam as outras bandeiras,  a professora Carla Kinal, a 

Funcionária Édina, e as alunas Rafaela e Camila. 
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5) Momento histórico durante homenagem à Pátria:   

O brado do Colégio ESIC 

Envolvidos pelo espírito patriótico no Colégio ESIC, os alunos realizaram,  pela primeira vez, o Brado 

Escolar, que ecoa a partir daquela data, evidenciando o seu valor de origem. Assim, em ocasião de 

demonstração de vibração escolar, a partir do chamamento de um condutor, que pode ser aluno, professor, 

diretor, enfim, evocando o que o Colégio ESIC significa em sua origem para o ensino ESIC, os demais, 

respondem alto e em bom som frase explicativa, a saber: 

Condutor: “E AO ENSINO ESIC:” 

Demais: “COLÉGIO ESIC – NASCEU FORTE - CURITIBA – BRASIL!” 

 

6) Mostras de exercícios de inglês 

Duas mostras de alunos do Colégio praticando a língua inglesa. 

Obs. Clique nas iamgens para ver os vídeos. 

   

 

 

https://youtu.be/GhPFU6JGjEk
https://youtu.be/aDV5OOXhfzc

