
VIDA NA ESIC 9ª Edição   
 

 

 

 

Vida na ESIC 
28/09/12 

Vestibular 2013  
Início 01/10/12 

 

   

  NESTA EDIÇÃO 

 

 Os programas de pós-graduação, 

Masters e MBAs da ESIC estão sendo 

recomendados por várias publicações 

especializadas: dentre elas a Revista 

EXAME e a Revista VOCÊ S/A. 

 

A Revista EXAME indica nossos 

Programas de Pós-Graduação, muito 

sensível o fato de a ESIC ser citada logo 

após FDC, FIA-USP e FGV-SP:  

http://exame.abril.com.br/carreira/mba/

noticias/9-cursos-brasileiros-de-mba-

focados-em-marketing?p=5#5  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  Seguem também para 
conhecimento/complementar as 
indicações realizadas pela VOCÊ S/A.    
 
Onde na parte de MBA´s, dos 5 indicados, 
dois são da ESIC (mais uma vez junto com 
grandes nomes como FIA-USP, FDC, 
ESPM e HSM):  
http://basicacomunicacoes.com.br/esic-
na-edicao-de-abril-da-revista-voce-sa/ 
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Programas Pós-Graduação ESIC são Recomendados por 
grandes publicações 
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 Está oficialmente agendado o 
Vestibular para os Cursos Superiores de 
Tecnologia. As informações necessárias 
para cada curso podem ser acessadas 
pelos endereços informados em cada 
curso: 

 Gestão Comercial 
http://www.esic.br/tec/gc  

 

 Gestão de Recursos Humanos 
http://www.esic.br/tec/rh 

 

 Gestão Financeira 
http://www.esic.br/tec/gf  
 

 

O Vestibular tem início em 1º. de 
outubro, segunda-feira. A inscrição pode 

ser feita on-line (www.esic.br ) e os 
cursos têm duração de dois anos.  

O candidato faz a inscrição on-line 
preenchendo o devido cadastro, faz o 
Vestibular e receberá retorno do pessoal 
responsável pelas inscrições, após 
análise do Vestibular, esclarecendo qual  

documentação  deve ser apresentada no 
ato da matrícula. 

Há uma taxa de inscrição de R$ 50,00, da 
qual estão isentos os funcionários e seus 
dependentes das Empresas conveniadas 
com a ESIC. 

 
  

 

O dia 9 de setembro é o Dia do 

Administrador. Como neste ano, o dia foi 

domingo, na ESIC, o dia foi lembrado em 

11 de setembro, com celebração de uma 

missa em ação de graças e com palestra, 

lembrando a importância que tem o ser 

humano de gerenciar o mundo no qual ele 

vive e procurando dar todas as condições 

possíveis para que a vida seja vivida de 

maneira cada vez mais digna. 

 

 

 

 

 

 

 

Esse espírito vem ao encontro da filosofia 

de construção do conhecimento que 

segue a ESIC, orientada pela visão 

dehoniana de pessoa, de sociedade, de 

mundo etc. 

  

CURSOS SUPERIORES DE 
TECNOLOGIA 
VESTIBULAR/2013 
 

DIA DO ADMINISTRADOR LEMBRADO NA ESIC 

http://www.esic.br/tec/gc/
http://www.esic.br/tec/rh/
http://www.esic.br/tec/gf/
http://www.esic.br/
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 CRA-PR 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

INFORMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL  
DE ADMINISTRAÇÃO (CRA) 

Por ocasião de sua palestra na ESIC, o Presidente do CRA/PR, Administrador Gilberto 

Serpa Griebeler disse que a partir de novembro, deste ano, o Conselho passará a 

oferecer: 

 

A criação de um exame de qualificação para conferir certificação ao Profissional de 

Administração que voluntariamente se submeter à prova, com a chancela do Sistema 

CFA/CRAs. “O mercado, o governo, o Terceiro Setor e a sociedade em geral terão a seu 

dispor um cadastro público de profissionais qualificados para a gestão”. 

 

O CRA com sua equipe de especialistas colabora com o MEC na fiscalização das 

instituições de Ensino, com a finalidade de autorização e/ou reconhecimento de 

cursos de Administração e Tecnólogos. 

 

O Conselho está preparando um plano logístico para disponibilizar ao Governo do 

Estado com o intuito de ajudá-lo na realização da Copa do Mundo. 

 

IR. JORGE TORRES DEIXA A ESIC 

No dia 24 de setembro (terça-feira), partiu para sua terra natal, o Chile, o Ir. Jorge que por quase três anos atuou 

na ESIC. Sempre fraterno, disposto e muito competente, Ir. Jorge deixou suas marcas na ESIC/Curitiba. 

Em nome da Província Brasileira Meridional agradecemos o serviço que aqui prestou e desejamos muito 

sucesso pessoal e profissional “en su tierra”. 
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Por orientação do Ministério da 

Educação (MEC), todas as 

instituições de Educação Superior 

realizam, periodicamente, uma 

avaliação institucional, da qual 

participam corpo discente, corpo 

docente, quadro técnico-

administrativo e outras pessoas 

envolvidas no processo de 

construção de conhecimento na 

ESIC. 

 

Neste ano, esta avaliação 

acontecerá no final da última 

quinzena de outubro. Esta avaliação 

não tem a função de “pedagogia do 

susto” ou, mais grave ainda, uma 

“pedagogia do cagaço” (na 

linguagem popular). Ela tem função 

de encontrar os pontos frágeis e os 

pontos fortes ou significativos da 

ESIC. 

 

A partir do momento em que 

sabemos em que e onde somos 

fracos ou temos fragilidades, 

estamos em condições de buscar 

melhorias. Ao mesmo tempo, 

conhecendo os pontos 

significativos, saberemos como 

investir ainda mais nessas áreas e 

tornar a instituição melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois pontos parecem 

fundamentais: a participação livre e 

aberta de todos os envolvidos e a 

sinceridade na manifestação da 

avaliação. Se há pontos em que 

deve haver esforço para melhorar 

devemos ter a coragem e a 

honestidade de manifestar-nos. 

 

Se há pontos em que o trabalho e as 

atividades dos discentes, dos 

docentes, do corpo técnico-

administrativo estão satisfatórios, 

sejamos honestos e sinceros em 

manifestar-nos. 

O objetivo fundamental da Avaliação 
Institucional é a busca da melhoria 
das condições para um processo 
sério, qualificado e justo de 
construção do conhecimento e de 
formação de profissionais habilitados 
e qualificados. 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

 

  

 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  



 5 

 

 

 

 

No intuito de complementar e 

incrementar a formação pessoal e 

profissional, a ESIC faz acontecer, 

periodicamente, palestras referentes a 

assuntos atinentes à ciência da 

administração.  Para ilustrar, 

mostramos três casos: 

 

Dia 20 de setembro:  

Liderança e Inteligência Emocional.  

Palestrante: Prof. Valmor Rossetto, 

profissional em gestão de pessoas. 

Prof. Valmor mostrou a importância 

do papel do professor como 

estimulador, para que os alunos se 

motivem e partam para a ação, e o 

professor como líder.  

Os alunos devem estar motivados para 

a construção do conhecimento e a 

qualificação pessoal e profissional. 

 

O objetivo da palestra foi levar o 

participante a repensar atitudes tanto  

em âmbito pessoal como profissional e 

apresentar alternativas para mudanças 

de atitudes, demovendo-nos de 

“vícios”, que nem sempre percebemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 25 de setembro:  

Marketing de Serviços – Gestão e 

Inovação.  

Palestrante: Prof. Marcus S. 

Paiskowy, com experiência na área de 

Marketing. Atuou como Diretor de 

Marketing na Peugeot e Diretor de 

Serviços e Clientes na BMW, Volvo e 

Jaguar. 

Hoje atua como Professor de 

Marketing em diversas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE! A PRÓXIMA PALESTRA: 

Dia 10 de outubro (às 19h30min) – no 

Auditório da ESIC. Case Volvo – 

Experiências práticas em Gestão de 

Pessoas. 

 

Palestrante: Rubens Cieslak (da área 

de Recursos Humanos da Volvo). 

Em cerimônia oficial em São Paulo, no 

início de setembro, foi anunciada pela 

Editora Abril a relação das 150 

Melhores Empresas para Você 

Trabalhar - 2012. Essa relação resulta 

de pesquisa promovida pelas revistas 

Exame e Você S/A.  

Mais uma vez, a Volvo figura entre as 

melhores do ranking, com nota 90,1 

(em 2011 a nota fora 89,4). Com isso, a 

Volvo é a empresa quarta colocada 

desta edição. 

 

Este ano também a Volvo conquistou o 

prêmio de Melhor Empresa em 

Desenvolvimento de Pessoas. 

Sr. Rubens falará sobre as experiências 
da Volvo que fazem com a empresa 
seja assim considerada e de que 
maneira atua.  

 

 

  

PALESTRAS 
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Na página (site) da ESIC, em Intranet, encontra-se uma relação de Links para pesquisa. 

O procedimento é este: entrar na página da ESIC (www.esic.br), clicar em Intranet, e ir aos ícones Alunos ou 

Professores e clicar em Biblioteca. Entrar no seu cadastro no sistema da biblioteca.  

A partir daí, um universo de conhecimentos se abre à sua frente, inclusive, um leque largo de livros que podem ser 

lidos. 

É uma mina que deve ser explorada. Ali há muita riqueza disponível! 

Além dessa fonte de pesquisa, é fundamental que todos aqueles que querem construir conhecimento com base em 

informações necessárias, suficientes e atendíveis, desenvolvam o hábito de frequentar a biblioteca. Além de 

informações, a biblioteca é fonte de conhecimento. 

 

 

No dia 26 de setembro (quarta-feira),  a Sra. Selma Pasini (Oportunidades Profissionais) e seu esposo, Prof. 

Adílson Pasini desenvolveram atividades no Colégio Estadual Mílton Carneiro para 68 alunos do Ensino Médio. 

O assunto tratado: Empregabilidade, necessidade de continuar estudando, como montar um currículo e dicas 

para entrevista de emprego. 

 

Essa é uma maneira de a ESIC desempenhar sua função social, de modo gratuito, atendendo alunos, professores e 

outros segmentos da sociedade. 

Segundo informações, há uma demanda significativa por esse tipo de serviço. 

 

  

ESIC NA COMUNIDADE 

NOVIDADES PARA PESQUISAS (LINKS) 

 

PÓS-GRADUAÇÃO: NOVOS CURSOS INICIAM 

 

Em outubro, iniciam novas turmas: 

 Máster em Marketing e Gestão de Negócios  

 Máster em Direção de Comunicação e Publicidade 

Ao mesmo tempo, já iniciou o processo de seleção para turmas de: 

 MBA Executivo em Gestão Empresarial 

 MBA Executivo em Gestão de Projetos 

 Máster em Gestão de Instituições Educacionais 

 Máster em Marketing e Gestão de Negócios 

 Máster em Direção de Comunicação e Publicidade 
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Normalmente, cada instituição tem a sua logomarca (conhecida como “logo”) ou seu símbolo. Como esses casos 

são estilizados ou artisticamente trabalhados, nem sempre entendemos o que significam.  Apresentamos, a seguir, 

a logomarca da ESIC com os significados de cada detalhe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO DA LOGOMARCA DA ESIC 
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MERCÚRIO: O DEUS DO COMÉRCIO 
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RODAS – ENGRENAGENS 

SÍMBOLO DA INDÚSTRIA 
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ESPIGAS DE TRIGO 

REPRESENTA A AGRICULTURA 
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COROA DE LOUROS 
SÍMBOLO DA VITÓRIA, DE VENCEDOR! 

 

 

 


