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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP 

 No dia 4 de agosto, aconteceu reunião extraordinária do 
Conselho Superior (CONSUP) da ESIC. 
Desde seu início, a ESIC constituiu-se de um Curso: Administração. Todos os 
seus documentos (Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – Regi-
mento Interno, Projeto Pedagógico Institucional – PPI e outros) referiam-se 
a este curso. Agora há diversos novos cursos, especialmente, em nível de 
pós-graduação e, no momento, os Cursos Superiores de Tecnologia 
(tecnólogos). Chegou o momento de atualizar os documentos. E isso foi 
feito. Era necessário que acontecesse a aprovação por parte do CONSUP. E 
foi esse o motivo central da reunião extraordinária do Conselho. Todos os 
documentos foram aprovados e a ESIC está devidamente habilitada para 
colocar em prática os novos cursos, que já foram autorizados pelo MEC. 
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INTERESSES ESPECIAIS 

 Alunos ESIC.  

 Ex-A lunos.  

 Colaboradoes em geral.  

 Sociedade. 
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1ª FEIRA DE NEGÓCIOS 

 No dia 23 de agosto, das 18h às 21h, acontecerá a 1ª. FEIRA DE NE-
GÓCIOS, promovida por equipe de alunos e profissionais da ESIC. 
O objetivo da feira é promover a apresentação de negócios oriundos da 
academia e da comunidade local. 
 
O evento acontecerá no Ginásio de Esportes da ESIC, à Rua Pe. Dehon, 814. 
Ao todo, são oito empresas participando. 

 

   



 

 

ESPORTE ENTRE ESTUDANTES                            COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO – CPA 

CARTEIRA DE ESTUDANTE 

 Estão prontas, confecciona-
das e registradas, as carteiras 
de estudante para os alunos 
da ESIC. No entanto, a Secre-
taria somente pode entregar 
esses documentos àqueles 
alunos e àquelas alunas que 
entregaram toda a documen-
tação pessoal e acadêmica 
exigida no ato da matrícula. 
Há discentes ainda em débito 
com alguns documentos. De-
vem passar na Secretaria e 
saber que documentos fal-
tam. Somente após a entrega 
de todos os documentos, a 
carteira de estudante pode 
ser liberada. 
Por isso, as Secretárias solici-
tam que os alunos passem na 

Secretaria e vejam como está 
sua situação, e, se estiverem 
em dia, retirem as carteiras. 
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     Altamente elogiável e louvável a iniciati-
va dos estudantes de promoverem espor-
tes entre si aos sábados pela manhã. 
Haverá jogos de futebol e de voleibol no 
Ginásio da ESIC. Todos os sábados, a partir 
das 9h30min.  
A participação é aberta a todos os alunos e 
a todas as alunas e não importa em custos. 
Quem tiver interesse em participar, deve 
dirigir-se ao acadêmico Anderson Coraiola, 
do 5º. Período (Adm501) do Curso de Ad-
ministração. 
Contato: Anderson Coraiola – 9600.7700 
ou anderson.coraiola@hotmail.com 

 

 

 

 

“As Comissões Próprias de Avaliação 
(CPAs), previstas no Art. 11 da Lei 
10.861, de 14 de abril de 2004, e consti-
tuídas no âmbito de cada instituição de 
educação superior, terão por atribuição 
a coordenação dos processos internos de 
avaliação da instituição, de sistematiza-
ção e de prestação das informações soli-
citadas pelo INEP” (Art. 7º.). 
A ESIC tem sua CPA instalada e funcio-
nando. Em vista de aprofundamento e 
aperfeiçoamento, acontecerá no dia 23 
de agosto, às 17h, na ESIC, uma reunião 
com o Prof. Luiz Carlos Pereira sobre o 
assunto. O Prof. Luiz Carlos tem larga 
experiência no campo de CPA e poderá 
dar uma boa contribuição para o aperfei-
çoamento dos processos educativos de-
senvolvidos na ESIC e acompanhados 
pela CPA. 
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PÓS GRADUAÇÃO: AULAS INAUGURAIS 

 A ESIC está entre as seis instituições, no Brasil, que seguem os pa-
drões internacionais recomendados pelo Executive MBA Council, conselho 
norteamericano que contribui para o desenvolvimento da educação para 
executivos em todo o mundo. 
A ESIC está lançando mais quatro turmas nas seguintes condições: 
Máster em Gestão de Instituições Educacionais – MGIE (4ª. e 5ª. feira) – 
Aula inaugural: 20 de outubro. 
MBA Executivo em Gestão de Projetos – EMBAP (2ª. e 3ª. feira) – Aula inau-
gural: 18 de setembro. 
Máster em Marketing e Gestão de Negócios – GESCO (2ª. e 3ª. feira) – Aula 
inaugural: 18 de setembro. 
Máster em Direção de Comunicação e Publicidade Digital – MPC (4ª. e 5ª. 
feira) – Aula inaugural: 18 de outubro.                                

 Os MBAs da ESIC constam com 600 horas de carga horária. E os cur-
sos Masters constam de 460 horas. São oportunidades ímpares de cursar 
MBA reconhecido em âmbito internacional. As aulas acontecem nas instala-
ções da ESIC, à Rua Pe. Dehon, 814 – Hauer, ao lado do Santuário Santa Rita 
de Cássia.    

Observação: as inscrições estão abertas e é importante fazer logo a inscrição 
porque as vagas são limitadas.                                                                                                                                                                                                                     
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PALESTRA: DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
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 No mês de agosto, até o momento, o Departamento de Relações Institucionais, sob orienta-
ção do Sr. Maurício Mallman, realizou palestras e atividades com professores e alunos, nas seguin-
tes datas: 
 
Dia 04/ago: no Colégio Estadual Prof. Victor Ferreira da Amaral – Palestra para 60 professores. 
Palestrante: Profa. Ely Gonçalves. Tema: Metodologias de Avaliação. 
 
Dia 10/ago: no Colégio Estadual Deputado Olívio Belich – Oficina de Empregabilidade. Participan-
tes: 90 alunos. Temas e professores: 
“Como portar-se e vestir-se para uma entrevista de emprego”.  
Orientadores: Prof Adílson Pasini e Selma Pasini. 
“Tecnologias, inovações e colaborador empreendedor”.  
Orientador: Prof. Márcio Takeo Funai. 
“A importância da formação superior”. 
Orientador: Prof. Antônio Carlos Richter.    
 
Dia 15/ago: no CEEBJA Professora Maria Deon Lira – Palestra para 40 professores. 
Tema: “O papel do docente e a geração Y”. 
Palestrante: Profa. Gleyds Silva Domingues. 
 
Observações feitas: no Colégio Estadual Prof. Victor Ferreira do Amaral notou-se, já antes da pa-
lestra, uma preocupação grande por parte dos professores referente ao aprendizado dos alunos e 
uma grande integração entre os professores. Formam um grupo muito coeso. 
Com relação à oficina de empregabilidade, no Col. Olívio Belich, o aspecto mais considerado e 
elogiado pelos professores foi o interesse demonstrado pelos alunos e a Direção diz que os alunos 
gostaram muito do que foi realizado. 

       A Diretora do CEEBJA Profa. Maria Deon Lira, Profa. Luciana, enviou e-mail agradecendo o 
trabalho realizado, referindo-se à importância do mesmo em relação ao público que atendem. 

  

Esta é uma das maneiras de a ESIC cumprir sua função social por meio das atividades e palestras 
promovidas e realizadas elo Departamento de Relações Institucionais. 

Telefone: 3094.7758 / 3376.1417 – mauricio.mallmann@esic.br  
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