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 PALAVRA DO DIRETOR 

  

ESIC EM NOVOS TEMPOS 
A ESIC Faculdade e o Colégio vivem um novo tempo. Este novo 

tempo vem marcado por dois motivos principais: primeiro pelo 
resultado da avaliação da Comissão do INEP/MEC, para 
recredenciamento da ESIC; e segundo, a ESIC Curitiba, desde o mês 
de março de 2018, passa a ser um campus da ESIC Madri, ES. 

A nota 4,0 (quatro vírgula zero), atribuída à ESIC, é resultado 
do desempenho do trabalho em equipe, e mérito do corpo discente, 
corpo docente, corpo técnico-administrativo e corpo diretivo. É 
motivo de orgulho e incentivo para continuarmos a buscar o melhor 
todos os dias.  

O Instrumento de Avaliação Institucional Externa do Sistema 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES) prevê 10 dimensões que 
têm a finalidade de contemplar a Instituição de Ensino Superior como 
um todo. Em 2014, estas dimensões foram reorganizadas em cinco 
eixos avaliativos. Que são:  

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação;  
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;  
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição; 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade; 
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes; 
Eixo 4: Políticas de Gestão 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal; 
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição; 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
Eixo 5: Infraestrutura Física 
Dimensão 7: Infraestrutura Física. 
 

 

 

 

 

 
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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Desde o ano passado, a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, por  meio de seus 
Superiores Provinciais da Espanha (P. José Luiz Munilla) e do Brasil (P. Gilberto Bonato Xavier), juntamente 
com os diretores dos campus ESIC Madri (P. Eduardo Gómez Martín) e do Brasil (P. Ari J. Erthal), analisaram 
a possibilidade de um modelo de Gestão Comum.  

São vários os motivos que levaram a esta decisão. A situação da ESIC Curitiba analisada e constatada 
em novembro de 2017, por Felipe LLano (CEO, ESIC Internacional) e Maria Teresa Freire Rubio (Secretária 
Geral, ESIC ES): o mercado brasileiro sofrendo duramente com a crise, com isso uma queda brutal do 
número de alunos de graduação e pós-graduação; nos últimos anos a ESIC Curitiba fez uma boa gestão na 
redução dos custos; a IES fez grande esforço na área de Executive Education, com bons resultados em 2016, 
mas em 2017 baixo resultado; o DAAC, que precisa tornar-se um “músculo forte” na comercialização da 
graduação e pós-graduação, sem esquecer do colégio; boa evolução do Colégio; falta de apoio e 
continuidade por parte da ESIC Espanha.  

O modelo de funcionamento acordado é que a ESIC Curitiba será administrada como um campus da 
ESIC Espanha. E o departamento responsável de acompanhar todo processo de gestão é a Direção de 
Desenvolvimento Corporativo e Negócios.  

Para tornar a gestão mais ágil e alcançar os objetivos e metas, foi instalado o Comitê Diretivo ESIC 
Brasil: P. Ari J. Erthal, P. Nestor A. Eckert, Alexandre L. Weiler e Shirley G. Malmann. 

O grande objetivo deste novo modelo de gestão é em quatro anos tornar a ESIC Curitiba autônoma 
e rentável. E, para isso ser possível, vamos elaborar e apresentar um Plano de Negócios Anual onde se 
definirão: objetivos (entrada de novos alunos por área: colégio, graduação e pós-graduação); plano de 
ações; equipe responsável pela gestão; orçamento de gastos e investimentos; e resultados estimados. 

E, como um campus da ESIC Espanha, propomo-nos em manter a mesma identidade (de escola 
única e singular) capaz de adaptar-se às distintas realidades próprias do Brasil.  

E o que define a identidade da ESIC? 
1. Missão, visão e valores; 
2. Posicionamento como Centro Universitário e Escola de Negócios (Empresa e Marketing, 

Economia Digital e Empreendedorismo); 
3. Cultura e estilo ESIC: diversidade, excelência, serviço, inovação e corresponsabilidade; 
4. Áreas de atividade: Graduação, Pós-graduação, ExeEdu. ICEMD, Editora, Idiomas e (ESIC 

Colégio, no Brasil); 
5. Portfólio de Programas; 
6. Territorialidade: 10 campus na Espanha e 2 no Brasil Curitiba/PR e Brusque/SC). 

 
Este modelo de gestão considera e respeita que tenhamos autonomia para tomadas de decisão com 

estratégias locais, que visam ao crescimento do negócio nas diferentes áreas, sem prejudicar as decisões 
corporativas.  

E, assim, iniciamos um novo tempo. Agradeço imensamente cada um que se empenha, dedica, para 
que a ESIC Curitiba possa ser uma escola que coloca no centro de toda a aprendizagem o aluno. 
Considerando aprendizagem como um processo de transformação pessoal e profissional, que acontece na 
sala de aula e fora dela. O conhecimento se constrói entre todos.  

Forte abraço! 
 
P. Ari 

              Curitiba, 25 de maio/2018 
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   VISITA IN LOCO DE COMISSÃO DO MEC 

 

 No período de 22 a 26 de abril/2018, esteve na ESIC, para fins de verificação e avaliação de regulação 

“in loco” (no local), uma Comissão do Ministério da Educação (MEC). A comissão fez a avaliação com o 

objetivo de subsidiar o ato regulatório de Recredenciamento da Escola Superior de Gestão Comercial e 

Marketing (ESIC). Foram três avaliadores.  

A cada avaliação é atribuída nota de 1,0 (um vírgula zero) a 5,0 (cinco vírgula zero). São avaliados 

cinco eixos, atribuindo-se uma nota a cada eixo. Ao final, é feita a média das cinco notas. O critério básico 

é a existência de coerência entre os conceitos registrados nos diversos documentos e a situação 

apresentada pela instituição. Esta coerência foi observada. Ressalte-se que não há média com nota 

“quebrada”. No caso, a média final atribuída à ESIC foi 4,0 (quatro vírgula zero). A média anterior da ESIC 

era 3,0 (três vírgula zero).  

Considerando-se as condições atuais da ESIC, pode-se dizer que nota é boa. Ainda mais se levarmos 

em consideração que a média aritmética simples, sem arredondamentos, seria acima de 4,0 (quatro vírgula 

zero). Em relatório de 19 páginas, a Comissão expressa seus conceitos e apresenta justificativa para cada 

conceito. 

Nas considerações finais, os avaliadores ressaltam “a receptividade da ESIC com a organização dos 

documentos e o atendimento de apoio a esta comissão “ad hoc”, que proporcionaram uma maior eficiência 

à realização da avaliação, que transcorreu sem nenhum transtorno”.  

A boa média obtida deve-se a toda a comunidade acadêmica da ESIC: corpo discente e docente, 

corpo técnico-administrativo, corpo diretivo. Menção especial os avaliadores fizeram às pessoas 

responsáveis pela organização e guarda dos documentos apresentados.    

 

VISITA DE ESPANHÓIS 

 

 Nos dias 10 a 13 de maio, tivemos visita na ESIC Brasil de Felipe Llano Fernández (Diretor de 

Desenvolvimento Corporativo e Adjunto da Direção Geral) e de Teresa Freire Rubio (Secretária Geral), 

ambos da ESIC Espanha. 

Foi uma visita muito proveitosa e agradável. Como já havia sido iniciada uma conversa bastante 

intensa na última ida de Ari, Alexandre e Shirley para a Espanha levando propostas e buscando orientações, 

Felipe e Teresa vieram para consolidar um projeto de trabalho de conjunto bem mais intenso e próximo 

entre ESIC Espanha e ESIC Brasil. O Comitê Diretivo do Brasil (Ari, Alexandre, Shirley e Nestor) fará reuniões 

em cada 1ª e 3ª segunda-feira do mês, das 9h às 10h30min. Dessas reuniões será elaborada ata e partilhada 

com Felipe e Teresa além de partilhada também com Gerardo Mochales. Gerardo estará em reunião 

mensalmente, na 4ª segunda-feira, com o Comitê Diretivo de ESIC Brasil, via Skype.  
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Em nome da comunidade acadêmica de ESIC Brasil, agradecemos muito a Felipe e Teresa pelo 

apoio, pelas orientações sempre dadas com precisão e profissionalismo, sempre em prol da instituição. Ao 

mesmo tempo, agradecemos a amizade, a simpatia e alegria espanhola com que Felipe e Teresa se 

relacionam conosco. 

No dia 11 de maio, Felipe e Teresa participaram da cerimônia de colação de grau dos alunos da ESIC 

Brasil. Foram, ao todo, 92 concluintes de graduação e 40 de cursos de pós-graduação. 

 

 

 

    PRIMEIRO BIMESTRE/2018  

 Comentário bastante comum e repetido diz respeito à rapidez com que transcorreu o primeiro 

bimestre de 2018. Vale lembrar sempre o dito do atual Dalai Lama: “Os únicos dias que não existem são 

ontem e amanhã”. Por isso, é sempre recomendável viver e aproveitar bem o dia de hoje. Ou, então, é 

essencial aproveitar e viver intensamente o bimestre atual, do ano letivo. Assim, provavelmente, não 

teremos razões para lamentar tempo perdido ou oportunidades não aproveitadas, que, na maioria das 

vezes, aparecem uma vez... 

 

 

  CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Dia 31/maio: feriado de Corpus Christi 

Dias 1º a 3/junho: recesso de Corpus Christi 

Dias 4 a 8/junho: Reunião do CONSUP e dos Colegiados de Curso 

Dia 11/junho: entrega de minuta de provas 

Dia 18/junho: entrega de TCC’s e PI’s 

Dias 25 a 29/junho: avaliações (A2) – 2018/1º semestre 
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Dia 02/julho: publicação das Notas referentes à A2 

Dia 02/julho: início das rematrículas 

Dias 02 a 06/julho: Bancas de TCC’s e PI’s 

Dias 09 a 13/julho: Provas A3 

Dia 13/julho: término das aulas 2018/1º semestre 

 

NOVO COORDENADOR DE GRADUAÇÃO 

 

O Prof. Roberto Remonato, Coordenador de Graduação da ESIC, pediu demissão do cargo. Em 

nome de alunos e professores, agradecemos muito pelo trabalho que ele exerceu em prol de alunos e com 

os professores para que os objetivos da instituição pudessem ser  alcançados ou encaminhados para o 

devido alcance.  

A comunidade ESIC deseja ao Prof. Remonato muita alegria e realização em seus novos projetos de 

vida e, ao mesmo tempo, quer dizer que “as portas estão sempre abertas” para receber o profissional e 

amigo de tantos anos. 

Para o cargo de Coordenador de Graduação foi convidado e aceitou o Prof. Elic Vodovoz, que atua 

como professor nos cursos da ESIC. Acolhemos o Prof. Elic e desejamos que possa realizar ótimo trabalho 

junto aos professores e alunos. Conforme o Regimento (Art. 24), o Coordenador de Graduação é 

“designado pelo Diretor para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido, ou revogado a qualquer 

momento”  (...) e o Coordenador responde “pelo planejamento, supervisão, coordenação, execução, 

fiscalização e avaliação das atividades de ensino e extensão dos cursos”. 

 Ao Prof. Elic, ótimo trabalho! 
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COLAÇÃO DE GRAU 

 

Aconteceu no dia 11 de maio, às 20h, na Ópera de Arame a cerimônia de Colação de Grau de 92 alunos de 

cursos graduação e entrega de certificados de conclusão de cursos da pós-graduação a 40 alunos. 
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