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1. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

1.1 POLÍTICAS DE ENSINO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96, no capítulo IV, Da Educação
Superior, em seu Art. 43 aponta as finalidades da Educação Superior. No caso da ESIC, destacam-se:
● Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo.
● Fomentar aos profissionais a capacidade de criar empresas e organizações, ou de
desempenhar nelas, com total responsabilidade, eficácia e eficiência, um trabalho de gestão,
em qualquer nível e em qualquer área de atividade.
● Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação
de reciprocidade.
● Difundir, na sociedade, uma cultura orientada a valores éticos e de racionalidade nos
negócios, criando canais de comunicação entre o mundo acadêmico e o empresarial e
impulsionando a vocação empresarial dos alunos da ESIC.
● A ESIC pretende ser referência no Paraná e na Região Sul do Brasil como Faculdade e Escola
Internacional de Administração, Negócios e Marketing.
● Incrementar o posicionamento de Internacionalização da ESIC.
Em uma instituição de ensino, para que ocorra um verdadeiro conhecimento, é necessário
que as aulas se transformem em laboratórios teórico-práticos. O ensino sempre estará a serviço da
construção do conhecimento e da formação. Educar, nesse caso, é possibilitar ao indivíduo aprender
a conhecer, viver, conviver, agir e transformar a sociedade. A educação participativa e de qualidade
possibilitará a ação junto à comunidade local e regional para a formação de recursos humanos que
possibilitem às pessoas interagir e participar da sociedade, ingressar e permanecer no mundo do
trabalho e assumir responsabilidade social e preservar o meio ambiente.
Os Projetos Pedagógicos dos cursos da ESIC, após pesquisa de mercado local e regional, são
elaborados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), passando, em seguida, pelos colegiados e são
aprovados pelo Conselho Superior (CONSUP), observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, as
metas do Plano Nacional de Educação e o Regimento Interno da ESIC.
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Em resumo, pode-se dizer que as políticas de ensino se traduzem nos seguintes princípios:
● Aprimoramento e atualização dos cursos e das suas matrizes curriculares, em todos os níveis
de ensino, orientados pela necessidade de formação continuada do indivíduo e de
atendimento das demandas sociais.
● Investimento na formação e qualificação dos docentes e do pessoal técnico-administrativo,
como forma de garantir a qualidade almejada de ensino.
● Incentivo às atividades extracurriculares do corpo discente, facilitando a aproximação da
vivência acadêmica à vivência profissional, e o consequente desenvolvimento de
competências e habilidades que garantem ao egresso a colocação profissional e o
desenvolvimento da responsabilidade social.
Tendo como base esses princípios de ensino, podem-se elencar as seguintes ações
pretendidas pela ESIC:
● Acompanhar o cumprimento da estrutura curricular dos cursos, realizando eventuais
correções que se façam necessárias, de modo que a integralização dos conteúdos
programáticos garanta o efetivo cumprimento dos objetivos do curso.
● Atualizar e ampliar o acervo da Biblioteca permitindo o acesso aos diferentes meios de
informação científica e o intercâmbio entre bibliotecas, conforme parcerias estabelecidas.
● Incentivar os programas discentes que facilitem a aproximação dos alunos à prática
profissional.
● Fortalecer os cursos existentes, buscando atender às necessidades mercadológicas de
aperfeiçoamento profissional e de capacitação de recursos humanos.
● Aperfeiçoar o processo de avaliação institucional, como forma de garantir os índices de
qualidade de ensino da ESIC.
● Caracterizar a formação acadêmica e profissional, de acordo com a inserção local, regional e
nacional da ESIC.
● Flexibilizar a organização e atualização do currículo.
● Criar estratégia de ensino-aprendizagem que contribua para a redução dos índices de evasão
escolar.
● Orientar para a transversalidade curricular, como: ética, responsabilidade social e cidadania.
● Valorizar o conhecimento interdisciplinar e multidisciplinar.
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A aplicação desses princípios ocorre na oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação nas
modalidades presencial e a distância na área das Ciências Sociais Aplicadas, utilizando-se de
tecnologias e métodos inovadores, visando melhorar a experiência dos estudantes e, sobretudo, a
qualidade do aprendizado.
Nesse sentido, a ESIC assume seu objetivo geral como sua política de ensino:
Oferecer à sociedade e ao mundo do trabalho um profissional com identidade própria e
autonomia suficiente, capaz de empreender com desenvoltura e segurança a linguagem e os códigos
da informação moderna, com domínio dos conhecimentos básicos da linguagem científica, e aberto
a novos conceitos e técnicas decorrentes do avanço do conhecimento. Enfim, preparado para
desenvolver-se por iniciativa própria e capaz de aprender a aprender.

1.1.1 Política para o Ensino de Graduação

A ESIC ao definir os termos da sua política para o ensino toma como ponto de partida a
compreensão de que a educação superior se insere em um contexto multifacetado, marcado por
transformações econômicas, sociais e culturais.
À luz desse entendimento e das orientações formuladas pela política educacional brasileira,
a ESIC elegeu como sua função primeira empreender um processo educativo que contribua para o
pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho. Dessa forma, a ESIC adota como referencial pedagógico a prática da “educação ao longo
de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão Internacional sobre
a Educação para o Século XXI.
Com base neste referencial, a educação tem como objetivo proporcionar ao indivíduo um
conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando-o para o exercício
cidadão e profissional em tempos de mudanças. A educação deve proporcionar, de forma eficaz,
cada vez mais, saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases
das competências do futuro.
Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas
de ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços
públicos e privados e as levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e coletivos.
À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente
agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele.
A política de ensino da ESIC, focada nessas premissas norteadoras, tem como objetivos:
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● Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a superar os
desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento;
● Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia profissional
e intelectual do aluno;
● Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora
do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência profissional;
● Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva,
assim como os estágios e a participação em atividades de extensão;
● Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar a docentes e a
discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas;
● Acompanhar os egressos, como forma de avaliar a qualidade desses cursos oferecidos pela
ESIC.

1.1.2 Políticas para a Educação a Distância (EaD)

O grande avanço tecnológico produzido nos últimos anos, especificamente nas Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), vem promovendo uma necessária reconfiguração do
ensino em duas direções, sendo a primeira mais voltada a propiciar uma formação condizente com
as necessidades da sociedade contemporânea, de modo a contribuir para o exercício pleno da
cidadania e a segunda destinada à exploração das possibilidades pedagógicas geradas pelo uso
competente dessas tecnologias na educação.
Desde que bem explorados, os recursos tecnológicos propiciam uma grande variedade de
representações, analogias, simulações, enfim, de usos pedagógicos que contribuem para tornar o
conteúdo mais acessível aos aprendizes. Potencialmente, favorecem o engajamento dos agentes
envolvidos no processo, bem como a construção de autonomia, o que equivale dizer que, se bem
desenvolvida e implementada, a modalidade favorece a realização de uma educação de qualidade.
Ademais, oferece potencial para ampliar o acesso à educação, uma vez que contribui para preencher
lacunas de oferta de educação de qualidade, inclusive em regiões do país ainda carentes nesse
quesito.
É nesse contexto que se situa a ampliação de cursos na modalidade a distância, parte
integrante da política educacional da ESIC que vislumbra, na Educação a Distância, uma grande
possibilidade de aliar o compromisso político e ético. Em tempos de incerteza como os que vivemos
é necessário repensar a educação. Repensá-la exige flexibilidade, mobilidade e transformação.
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A educação a distância (EaD) permite a possibilidade de transformação, de romper o
paradigma da educação presencial, pois educador e educando deixam de ocupar o mesmo espaço
físico e nem sempre estão envolvidos, ao mesmo tempo, no processo de ensino-aprendizagem.
Trata-se de uma significativa oportunidade de abrir espaço para novas conquistas, o que só é possível
dentro de um novo paradigma educacional.
Com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) e sua incorporação
na educação, o ensino a distância tornou-se uma realidade em muitos países, inclusive no Brasil. O
EaD pode ser visto pelas Instituições de Ensino Superior (IES) como uma oportunidade de atingir um
público maior e diferenciado, possibilitando atender a uma demanda crescente de democratização
do acesso ao ensino superior.
As Políticas de Ensino da Educação a Distância (EaD), tanto na Graduação quanto na PósGraduação, têm como finalidade:
● Valorizar o papel da educação a distância na implantação de uma nova cultura educacional,
comprometida com a formação do educando em múltiplas linguagens, com a ampliação dos
espaços educacionais e dos domínios do conhecimento;
● Desenvolver uma cultura institucional favorável à incorporação da aprendizagem aberta e a
distância;
● Contribuir, por meio da disseminação de programas, conhecimentos e tecnologia aplicada à
educação a distância, para a melhoria da qualidade e ampliação das possibilidades de acesso
ao ensino superior;
● Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino presencial, incorporando a este,
recursos pedagógicos e tecnológicos próprios da educação a distância;
● Implantar, implementar, acompanhar e avaliar cursos na modalidade de educação a distância
para os diversos segmentos da sociedade, que envolva a criação de cursos em diversos níveis;
● Outros que se fizerem necessários e que estiverem de acordo com os objetivos da educação
a distância, da ESIC e desse núcleo;
● Oferecer alternativas de formação e capacitação profissional, propiciando o acesso à
educação superior a todo território de atuação;
● Articular o campo institucional, coordenando um sistema integrado e interativo de educação
a distância;
● Buscar e consolidar cooperação entre instituições locais, nacionais e internacionais, de modo
a atender às novas demandas por uma educação mais dinâmica, de forma efetiva e sem riscos
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de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em função da ampliação da clientela e de sua
viabilidade econômica.
Considerando a observação e a reflexão como princípios cognitivos de compreensão da
realidade, torna-se necessário aprofundar e ampliar a articulação teoria e prática na estrutura
curricular, integralizando todas as atividades acadêmicas fundamentais para a produção do
conhecimento na área do curso. Os diversos elementos construídos pelas múltiplas atividades de
ensino-aprendizagem articulam-se em uma concorrência solidária para a criação do sentido e do
conhecimento.
A ESIC adota ações inovadoras a partir de práticas de estudos com metodologias ativas de
aprendizagem e a implementação da sala de aula invertida (maiores detalhes estão descritos no item
Metodologia) que provocam em seus alunos o desenvolvimento da auto aprendizagem, estimulando
a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática, plenamente alinhadas ao perfil
profissional do egresso do curso.
Em função de sua missão e dos seus objetivos, a ESIC concentra esforços para contribuir na
formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a capacidade de
julgar e agir corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e
cívica, conforme as exigências da sociedade moderna.
Quanto ao ensino a distância, a ESIC definiu para o quinquênio 2019/2023 os objetivos e as
metas:
● Obter credenciamento institucional para oferta de ensino superior a distância.
● Intensificar a oferta de disciplinas a distância nos cursos presenciais, observando o limite de
até 40% da carga horária dos cursos;
● Oferecer cursos de tecnólogos, bacharelados e Pós-Graduação na modalidade EaD;
● Ampliar o número de alunos matriculados;
● Estabelecer políticas institucionais para a permanência do aluno e o controle da evasão;
● Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino;
● Alcançar conceitos de qualidade positivos dos cursos a distância no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - ENADE, no Conceito Preliminar de Curso - CPC no Conceito de
Curso - CC;
● Proporcionar condições aos egressos de alcançarem melhores resultados nos exames de
classes e concursos;
● Dar amplitude à trabalhabilidade do egresso, a partir dos cursos ofertados;
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● Estabelecer convênio para a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu;
● Buscar parcerias e convênios para a realização de cursos e estágios em áreas diversas para
atendimento à demanda da comunidade;
● Manter atualizados e renovados o acervo bibliográfico e as redes de informação da Biblioteca
na Sede;
● Manter equipados, atualizados e organizados os laboratórios específicos destinados às aulas
práticas dos cursos, conforme prevê as DCNs e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia, atendendo à portaria normativa nº 11, de 20 de junho de 2017.

1.1.3 Políticas para o Ensino de Pós-Graduação Lato Sensu

Os cursos de Pós-Graduação lato sensu têm por finalidade desenvolver e aprofundar estudos
realizados em nível de graduação, e são voltados às expectativas de aprimoramento acadêmico e
profissional, com caráter de educação continuada. A ESIC desenvolve atividades de ensino de PósGraduação, com programas organizados. Estes têm o objetivo de desenvolver e aprofundar a
necessidade específica por qualificação de profissionais de nível superior, das áreas empresarial,
estatal e o terceiro setor, capacitando-os a atuar em diferentes contextos, num ambiente em
permanente transformação, buscando uma abordagem interdisciplinar e integrada aos diversos
segmentos da sociedade, com adaptabilidade e flexibilidade diante da inovação.
Em linhas gerais, o desenvolvimento, pela ESIC, de um programa no campo da Pós-Graduação,
tendo como referência a inovação, a transformação e a excelência, norteia-se por 02 (dois) grandes
eixos de atuação:
a) Gerar conhecimentos novos que possam ser aplicados à ciência, à sociedade em geral e na
melhoria do ensino de graduação por meio do(a):
● Desenvolvimento de novas metodologias de ensino-aprendizagem e da ampla articulação
didático-científica com retorno para o aperfeiçoamento e atualização das matrizes
curriculares dos cursos de Graduação;
● Desenvolvimento de investigações aplicadas ampliando o domínio das áreas de
conhecimento a que estão afetas, e adaptando-as à inovação tecnológica e ao surgimento de
novas abordagens teóricas;
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● Integração dos alunos em programas de iniciação científica buscando despertar vocações e
incentivar talentos potenciais para pesquisa e, em consequência, para a produção científica
e para o ensino.
b) Promover a integração da ESIC com a comunidade local, numa articulação entre o tecido
produtivo e o tecido social, de modo competitivo, mas também, cooperativo, por meio da:
● Formação de profissionais qualificados para a atuação no mercado de trabalho, fomentando
cursos de Pós-Graduação;
● Promoção e desenvolvimento de parcerias, intercâmbios e outras formas de associação com
outras instituições acadêmicas, setor empresarial, setor público e terceiro setor;
● Busca de alternativas para programas de pesquisa e pós-graduação, identificando áreas de
interesse e vocação institucional para criar linhas de pesquisa coerentes e articuladas;
● Criação de programas de extensão que possibilitem a inserção dos alunos em projetos sociais
que estimulem a responsabilidade da participação cidadã.

1.2 POLÍTICAS PARA A EXTENSÃO

A Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 43, tratando das
finalidades do Ensino Superior, refere-se à Extensão nos incisos VI e VII nestes termos:
VI – Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais
e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade.
VII – Promover a extensão aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural (...), geradas na instituição.
Baseada nessas orientações, a ESIC traça sua política de extensão. Ela é entendida como a
interação da instituição com a comunidade local e regional. Por meio de projetos comunitários,
assessorias, consultorias, convênios e celebração de parcerias, bem como seminários, programações
abertas à comunidade etc., a extensão torna-se um canal de diálogo entre os saberes da instituição
e os diferentes agentes e instâncias com as quais atua na sociedade.
As metas que a ESIC traça em sua política para a extensão podem ser elencadas assim:
● Promover a formação continuada.
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● Desenvolver parcerias com o poder público e demais instituições, promovendo ou apoiando
projetos educacionais, socioculturais, ambientais e de saúde, que materializem ações
internas e externas em campanhas de doações de sangue, alimentos, feiras, palestras e
fóruns.
● Manter o Departamento de Oportunidades Profissionais da ESIC para, por meio de parcerias
com empresas, possibilitar oportunidades de emprego aos alunos.
● Liberar espaços como pátio, auditório, salas para atividades de fins beneficentes.
● Promover ações de cidadania, voluntariado e responsabilidade social.
● Reconhecer as ações de extensão como atividades complementares.
● Incentivar e apoiar as atividades culturais, artísticas e desportivas.
● Reafirmar a extensão como atividade acadêmica indispensável à formação do aluno, à
qualificação do professor e ao intercâmbio com a sociedade.
● Facilitar o acesso da comunidade local ao conhecimento gerado na ESIC.
● Apoiar o discente e o docente na participação e organização de congressos, seminários,
competições acadêmicas e outras atividades de intercâmbio do conhecimento proveniente
de experiências acadêmicas.
● Incentivar a participação da comunidade local na vida acadêmica, mediante diferentes
atividades, tais como: missa, bazares e programas sociais, feiras profissionais.
● Assegurar a ESIC como espaço de manifestações culturais e esportivas em suas diversas
expressões e modalidades.

1.2.1 Políticas para a Extensão na modalidade EaD

A política para a extensão para Ead da ESIC contempla as ações acadêmico-administrativas
previstas para a extensão nos cursos ofertados em EaD, em conformidade com as políticas de ensino
estabelecidas, considerando práticas efetivas para a melhoria das condições sociais da comunidade
externa, com previsão de divulgação no meio acadêmico (sobretudo digital) e de estímulo com
programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento, e possibilitam
práticas inovadoras.
A política para a extensão para EaD tem as seguintes metas:
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● Oferecer cursos livres em EaD e outros para fins de capacitação e atualização de profissionais;
● Fortalecer os programas institucionais nas áreas social, cultural, esportiva e ambiental com
foco nas políticas de educação ambiental.
● Incentivar projetos de educação continuada e responsabilidade social;
● Estimular a participação de alunos e professores em atividades extensionistas que
contribuam para a diminuição das desigualdades sociais;
● Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, avaliação e informação das atividades
extensionistas para as comunidades interna e externa; e
● Buscar a sustentabilidade financeira do setor;
● Motivar a criação de programas voltados à diversidade de gênero, orientação sexual,
igualdade étnica e racial, que estejam direcionados à promoção da igualdade e da equidade,
incentivando o atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena e às
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

1.3 POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO E INCENTIVO E DE APOIO AOS ESTUDANTES

A concepção de pessoa e de sociedade que a ESIC professa e segue, força a instituição a fazer
um acompanhamento do corpo discente. Há uma política de atenção ao aluno, que já começa no
primeiro contato com o candidato. Esta política de atenção ao discente é o conjunto de ações da ESIC
direcionadas a proporcionar ao corpo discente condições favoráveis ao desenvolvimento da vida
acadêmica em suas vertentes, fortalecendo sua formação e apoiando o exercício de suas atividades.
A ideia de uma política de atenção ao discente é elemento inerente ao próprio conceito de ensino
superior.
Em relação ao corpo discente, a ESIC pretende garantir o apoio necessário à plena realização
do aluno como estudante do ensino superior, sob o aspecto pessoal e profissional, nos âmbitos
acadêmico, cultural, social e político. A política de atenção ao estudante se viabiliza por meio da
integração do corpo discente, incentivo para a participação efetiva das atividades de ensino e
extensão e se expressa nas ações abaixo elencadas:
● Dar o necessário apoio psicopedagógico aos acadêmicos, visando ao seu acompanhamento
nos aspectos da aprendizagem e sua frequência à Faculdade.
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● Oferecer uma infraestrutura qualificada na biblioteca, secretaria, tesouraria, direção,
coordenações e outros.
● Acompanhar permanentemente os acadêmicos com necessidades especiais.
● Desenvolver uma política de acompanhamento do corpo discente, principalmente os
ingressantes com dificuldades de aprendizagem, proporcionando-lhes, se necessário,
mecanismos de nivelamento.
● Gerenciar conflitos entre acadêmicos e professor.
● Administrar conflitos de acadêmicos entre si.
● Acompanhar as lideranças das turmas.
● Assegurar a representação dos discentes na composição dos órgãos colegiados acadêmicos,
com direito a voz e voto, conforme disposto no Regimento da ESIC.
● Criar e manter mecanismos de vínculos entre egressos e a Instituição.
● Organizar e estimular uma política de acompanhamento aos egressos dos diversos cursos por
intermédio de organização de uma associação de ex-alunos da ESIC.
O discente da ESIC, tanto na modalidade presencial quanto na EaD, poderá contar com o
apoio e o acolhimento necessários à sua inclusão, integração e permanência no curso superior até a
sua conclusão, e mesmo após a formatura, por meio do programa de acompanhamento ao egresso.
A ESIC dispõe de diversificados serviços de atendimento aos alunos, que vão desde as formas de
acessibilidade (metodológica, instrumental, atitudinal, arquitetônica, comunicacional) passando
pelos programas de monitoria e nivelamento, planos de acompanhamento de estágios não
obrigatórios remunerados, programas de orientação à carreira e a inserção no mercado de trabalho,
apoio psicopedagógico, participação de alunos em representatividades estudantis (centros
acadêmicos) e intercâmbios nacionais e internacionais.
Os programas relacionados nos próximos itens contam com equipes especializadas e o
aparato tecnológico necessário.

1.3.1 Programa de Ouvidoria

A ESIC possui um programa de Ouvidoria para acompanhamento aos discentes,
compreendendo um conjunto de serviços e ações desenvolvidos pelos Núcleos de Relacionamento,
Carreiras e Apoio Social.
12
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Serão atribuições da Ouvidoria:
● Receber, analisar e encaminhar sugestões, informações e questionamentos sobre os
diversos setores da Instituição, acompanhando o processo até a solução final;
● Sugerir à Direção Geral medidas que contribuam para a melhoria dos serviços
prestados;
● Elaborar relatórios sobre a qualidade dos serviços e/ou quantidade de
reclamações/encaminhamentos por setor, com o objetivo de torná-los cada vez melhor;
● Atender às particularidades de discentes, docentes/tutores e demais colaboradores e
comunidade externa.
Além da Ouvidoria presencial, a ESIC conta com a Ouvidoria virtual no AVA para melhor acesso
dos discentes, além de contato via e-mail e telefone.
Ademais, os discentes são acolhidos por pedagogos, psicopedagogos e psicólogos, no Núcleo
Psicopedagógico, com o objetivo de acolher, orientar e encaminhar sobre demandas
psicopedagógicas.

1.3.2 Projeto de Conhecimento Integrado (PCI)

Compreende a realização de várias ações extraclasse, por meio de simulados, estas atividades
no AVA, podem ser através de: cursos intensivos, de aprofundamento e integração de
conhecimentos específicos e de formação geral, alinhando o que dispõe as DCNs, os PPCs, as matrizes
curriculares. Focando sempre no ensino e aprendizagem dos alunos. Realiza orientação para os
alunos sobre o SINAES e sensibilização para participação responsável no exame (ENADE) e
preparando-os também para concursos.

1.3.3 Projeto Recuperação de Aprendizagem

Este projeto tem por objetivo acompanhar o desenvolvimento pedagógico do aluno,
realizando um plano de intervenção pedagógica sempre que identificadas dificuldades de
aprendizagem na turma. O projeto é desenvolvimento ao longo do semestre com a gestão dos
resultados do aluno, por meio do sistema cubos e do portal educacional, pelos coordenadores e
através do colegiado do curso com orientações personalizadas, indicação de outras intervenções
13
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institucionais e ainda aplicação de aulas de reforço com revisão de estudos e reaplicação de provas
em segunda chamada, de acordo com planos de cada curso, aprovados pelo colegiado.

1.3.4 Projeto de Monitoria e Tutoria

Visa integrar o aluno na construção do seu conhecimento, através da prática, possibilitando
sua inserção nas atividades do curso e de determinadas disciplinas, seja em laboratórios, no projeto
pine ou em sala de aula por meio da monitoria e tutoria.

1.3.5 Núcleo de Carreiras

O Núcleo de Carreiras foi criado para atender ao aluno preparando-o para o mercado de
trabalho. Atua, através de atendimento extraclasse, no suporte às atividades obrigatórias de estágios
obrigatórios e não-obrigatórios. Também são promovidas atividades de orientação sobre processo
de seleção de pessoal, elaboração de currículo, comportamento em entrevista, participação em
atividades de grupo, que ajudam no rito de saída, permitindo vivenciar sua formação acadêmica e
ingresso no mercado de trabalho.

1.3.6 Núcleo de Apoio Social

O Núcleo de Apoio Social atua no apoio financeiro através de convênios com instituições
financeiras, com o governo federal e recursos próprios, além de sistema de negociação on-line. A
ESIC está cadastrada no PROUNI. Os discentes possuem seguro de vida.

1.3.7 Política de Bolsa

O apoio aos estudantes nos aspectos financeiros ocorrerá através de convênios com
instituições financeiras, com o governo federal e recursos próprios.
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A ESIC oferece uma central de relacionamentos para Programas de Bolsas e Financiamentos
com fins de realizar o atendimento aos alunos. Conta com profissionais capacitados para orientar
sobre situação financeira e social, motivando os alunos a encontrarem a melhor forma de pagar seus
estudos. A ESIC está cadastrada no PROUNI (Programa Universidade para Todos).

1.3.8 Bolsa Trabalho

Funcionários da ESIC que estudam e necessitam de auxílio para se manterem podem se
inscrever para bolsas de trabalho, que serão concedidas através de descontos em mensalidades
escolares e possuem regulamento específico.

1.3.9 Projeto Inclusão e Integração Social

Identifica as demandas de inclusão de candidatos e alunos com deficiência (surdez,
cegueira/baixa visão, deficiência física, déficit intelectual, transtornos psicológicos, autistas e
transtorno do espectro autista), oferecendo todas as condições para que realizem a prova de
vestibular e que estudem em nossas IES com todas as suas necessidades atendidas.
Uma vez matriculados, várias ações são implementadas no sentido de garantir a inclusão, a
integração, a qualidade de aprendizagem e de convívio desses alunos no âmbito acadêmico,
envolvendo docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo no atendimento às suas
necessidades, quando necessário. Dentre as principais ações, destacam-se:
● identificação e acomodação aos diferentes estilos, formas, interesses e ritmos de
aprendizagem;
● flexibilização ou adaptação do conteúdo, do tempo e da sequenciação de assuntos, bem
como da abordagem didático-metodológica;
● adaptação dos procedimentos de avaliação, pautando-se não apenas pelas limitações
funcionais que o aluno apresenta, mas, principalmente, pela sondagem das suas
potencialidades intelectuais e sócio-afetivas;
● estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento psicopedagógico);
● atendimento do discente de forma online e presencial.
15
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Desde seu ingresso na faculdade, os alunos da ESIC são acompanhados pelas Coordenações
de Cursos e pelo Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato (DAAC). Por meio desses, os
alunos recebem todas as informações necessárias sobre seu curso, funcionamento dos diversos
departamentos e da estrutura da Instituição. No ato da matrícula, cada aluno recebe o Manual do
Aluno, contendo em forma impressa as informações e os dados necessários para sua integração na
ESIC. Igualmente, no momento do processo seletivo é feita uma entrevista com o candidato,
buscando conhecer seu perfil.
A Coordenação realiza reuniões frequentes com os Representantes de Turma de cada sala,
conforme calendário previamente elaborado e divulgado. Os objetivos dessas reuniões são o
acompanhamento dos cursos, monitorar o desenvolvimento dos alunos, agir efetivamente e com
rapidez no intuito de sanar eventuais desvios da proposta pedagógica.
A ESIC, atenta às implicações relativas à expansão de seus cursos e alunos, planeja, quando
julgar necessário, a implantação da figura da Tutoria Acadêmica. Esta é entendida como a instância
responsável por receber, registrar, conduzir internamente, responder e/ou solucionar as
manifestações (reclamações, sugestões, elogios e denúncias) do corpo discente. O grande objetivo,
com isso, é o de corrigir e aprimorar os serviços prestados pela Instituição. Isso, em princípio,
possibilitaria o maior grau possível de satisfação do próprio aluno.
1.3.10. Programa internacional de cooperação e intercâmbio

A ESIC Curitiba - sendo no Brasil um campus autônomo que atende todos os requisitos, leis e
normativas dos órgãos competentes brasileiros - possui o benefício de ser internacionalmente
considerada um campus pela ESIC Internacional Europa, possuindo o benefício de facultar a seus
alunos, professores e colaboradores o acesso a uma ampla gama de possibilidades, oportunidades e
experiências internacionais oferecidas no continente Europeu pelos Campi ESIC, que se somam às
oportunidades geradas pelos acordos e convênios de cooperação que possui com Universidades em
todo o mundo. Conforme regulamento do programa, instituição oferece as seguintes oportunidades
internacionais:
● Módulo Internacional Europa e China;
● Pós-Graduação - Masters e MBAs na Europa;
● Graduação na Europa;
16
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● Programa de idiomas da ESIC Internacional;
● Executive e Corporate Education;
● Formação Internacional Online;
● Missões empresariais e Períodos Vivenciais na Europa;
● ESIC Editora;
● Grandes eventos ofertados na ESIC Internacional (Hoy és Business);
● Interação com alunos do exterior (Global Business Competition).

1.4 POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO AOS EGRESSOS

As políticas e as ações direcionadas aos egressos da ESIC vinculam-se à ideia de que, por meio
do Programa de Acompanhamento de Egressos, possa se obter uma avaliação continuada das
condições de oferta dos cursos da Instituição, visando à formação de profissionais capazes de se
integrarem no mercado de trabalho.
A ESIC desenvolveu um Programa de Acompanhamento dos Egressos, com o objetivo de
manter uma linha permanente de estudos e análises sobre os egressos, a partir das informações
coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do profissional às
necessidades do mercado de trabalho. Portanto, o Programa de Acompanhamento de Egressos se
constituiu em uma ferramenta e fonte de dados e informações para a autoavaliação continuada da
Instituição.
Por meio do acompanhamento do egresso, do contato direto em atendimento em eventos
e/ou pesquisa, será possível fazer o mapeamento e a construção de indicadores, a partir das
informações colhidas, para uma discussão em termos da efetiva qualidade dos cursos e da
repercussão dos mesmos no mercado e na sociedade. Considerando também que as informações
são importantes indicadores para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e o desenvolvimento
qualitativo da oferta educacional da IES.
O programa de acompanhamento de egressos colhe dados sobre a inserção dos egressos no
mercado de trabalho, acompanhando também as mudanças e necessidades do mercado, visando
subsidiar os proponentes de cursos para a revisão e organização das propostas de formação, no
intuito de formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições.
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O Programa de Acompanhamento de Egressos tem o caráter de integração de saberes
acadêmicos com as necessidades dos cenários sociais. Através do programa é possível realizar
estudos para detecção de novas demandas profissionais na região em que está instalada a ESIC.
Assim, o programa possui como principais objetivos:
● manter e atualizar o Banco de Dados de ex-alunos;
● promover a manutenção do intercâmbio entre a Instituição e os egressos dos seus
Cursos;
● avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica adquirida;
● avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos à demanda do mercado;
● levantar e analisar trajetórias profissionais;
● saber da inserção, ou não, em programas de educação continuada (Pós-Graduação,
atualização, aperfeiçoamento, cursos sequenciais e cursos de curta duração etc.).
A partir das informações constantes na base de dados foi possível estabelecer um canal de
comunicação com os egressos, por meio do qual os ex-alunos recebem periodicamente informes
sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas pela ESIC. Outro serviço prestado, por
meio desse canal, é a divulgação de concursos e ofertas de emprego em sua área de atuação. O
Programa de Acompanhamento dos Egressos permite ainda realizar estudos comparativos entre a
atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria relacionadas às demandas
da sociedade e do mundo do trabalho.
No tocante aos estudos comparativos entre a atuação do egresso e a formação recebida, o
Programa de Acompanhamento dos Egressos conta com mecanismos para conhecer a opinião dos
egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação
entre eles, para estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida. São
aplicados questionários para obter avaliações sobre o curso realizado (pontos positivos e negativos),
a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na profissão, interesse em realizar
outros cursos de Graduação e Pós-Graduação. Além disso, é coletada a opinião dos empregadores
dos egressos, sendo esta utilizada para revisar o plano e os programas.
O retorno dos egressos e de seus empregados sobre a formação recebida é fundamental para
o aprimoramento da ESIC. Os dados obtidos são analisados pelos Colegiados de Curso, que devem
revisar o plano e programas do curso de forma a obter uma melhor adequação do Projeto Pedagógico
do Curso às expectativas do mercado de trabalho. Em seguida, os dados e as considerações do NDE
e do Colegiado de Curso são encaminhados à Comissão Própria de Avaliação e ao órgão colegiado
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superior, a quem compete adotar as medidas necessárias para correção de eventuais distorções
identificadas.
No âmbito do Programa de Acompanhamento dos Egressos, a IES promove outras ações
reconhecidamente exitosas ou inovadoras. Nesse sentido, a IES oferece cursos de Pós-Graduação
lato sensu, visando à educação continuada para os egressos de seus cursos de Graduação. Além dos
cursos de Pós-Graduação lato sensu, a ESIC promove diversas ações no sentido de viabilizar a
atualização e aperfeiçoamento de seus egressos. Assim, são realizados seminários e outros eventos
congêneres de interesse dos egressos. Além disso, são realizados cursos de curta duração, todos
elaborados de acordo com os interesses profissionais dos egressos.

1.5 POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA

As ações de comunicação da ESIC contribuirão para que a IES cumpra sua missão e efetive sua
visão educacional e organizacional. Assim, serão disponibilizados instrumentos adequados para que
ela se aproxime e interaja com todos os públicos (interno e externo), facilitando e acelerando o
acesso à informação em tempo mais próximo possível do real. A política de comunicação é um
compromisso que se tornará realidade no dia a dia da Instituição.
A ESIC possui rede de comunicação – internet de banda larga – no laboratório de informática
e específicos nos equipamentos disponíveis nas salas de professores, salas de coordenadores, em
salas de aulas que têm projetor multimídia próprio, Direção e biblioteca. Além da conexão à rede
mundial de computadores, a IES também colocará à disposição de seus discentes e docentes/tutores
os serviços disponíveis do sistema educacional, utilizado na Instituição para a gestão acadêmica.
Com o objetivo de aperfeiçoar seu sistema acadêmico e de melhor atender seus discentes,
docentes/tutores, a comunidade acadêmica, a comunidade administrativa da ESIC e toda a
comunidade externa, está instituído um sistema de ouvidoria, ao qual poderão ser encaminhados:
sugestões, questionamentos, críticas, elogios e pedidos de informações referentes aos cursos de
graduação e pós-graduação, bem como sobre o funcionamento da Instituição como um todo e o
atendimento prestado aos discentes nos diversos órgãos da ESIC.
Serão atribuições da ouvidoria:
● Receber, analisar e encaminhar sugestões, informações e questionamentos sobre os
diversos setores da Instituição, acompanhando o processo até a solução final;
● Sugerir à Direção Geral medidas que contribuam para a melhoria dos serviços
prestados;
19

RUA PADRE DEHON, 814 - HAUER - 81630-090 - CURITIBA - PARANÁ - TEL.: 0800 413742 - www.esic.br - esic@esic.br

Madrid | Barcelona | Bilbao | Zaragoza | Valencia | Pamplona | Sevilla | Granada | Málaga | Salamanca | Shanghai | Florida | Curitiba

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

● Elaborar relatórios sobre a qualidade dos serviços e/ou quantidade de
reclamações/encaminhamentos por setor, com o objetivo de torná-los cada vez melhor;
● Atender às particularidades de discentes, docentes/tutores e demais colaboradores e
comunidade externa.
Além da ouvidoria presencial, a ESIC conta com a ouvidoria virtual no AVA para melhor acesso
dos discentes, além de contato via e-mail e telefone. Os meios de comunicação da IES propiciarão o
acesso às informações acerca da avaliação interna e externa e a Comissão Própria de Avaliação atuará
propondo ações decorrentes dos resultados obtidos.

1.6 POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA

A comunicação interna tem por objetivo fortalecer o relacionamento e a interação entre a
ESIC, seus discentes e colaboradores (gestores, docentes/tutores, técnicos-administrativos). Os
diversos órgãos da IES delinearão, por meio de suas atribuições e instâncias de decisão,
procedimentos e fluxos de comunicação interna e com a sociedade. Reuniões de colegiado de curso,
do Conselho Superior (bem como todas as portarias e resoluções que derivam delas), Núcleo Docente
Estruturante, da Comissão Própria de Avaliação, dos coordenadores com representantes de sala,
também se constituirão como ações de comunicação.
Entre as ações de comunicação interna, está previsto a elaboração e distribuição regular de
circulares, revistas e jornais, no formato eletrônico; em que a Instituição explicitará a convicção de
que seus colaboradores, sem prejuízo de outras percepções e considerações, devem ser vistos
também como “clientes internos”. A educação é uma das áreas de serviços onde o capital humano é
ainda muito mais decisivo para a efetivação da missão e visão organizacionais e a imagem, um dos
principais ativos de uma IES, é construída de dentro para fora, ou seja, a Instituição será vista no
mercado e na sociedade, da mesma forma como docentes/tutores, funcionários e discentes
explicitarem externamente sua opinião, sentimento e orgulho de fazer parte da organização. A
imagem e a identidade, materializadas como “marca”, sinalizam para os públicos interno e externo
a filosofia da IES, suas políticas de gestão, missão e visão.
A boa reputação corporativa, assentada numa adequada comunicação institucional,
contribui e alavanca a gestão interna, motivando o capital humano a se orgulhar da instituição onde
trabalha. Ao mesmo tempo em que retém os colaboradores, contribui para atrair talentos externos,
pessoas que se sentirão estimuladas a trabalhar na IES. Além disso, favorece a efetivação de
parcerias, já que outras organizações estarão dispostas a estabelecer um trabalho conjunto com uma
IES cuja imagem tem credibilidade e é valorizada no mercado e na sociedade.
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A Instituição possui rede de comunicação – internet de banda larga – no laboratório de
informática e específicos nos equipamentos disponíveis nas salas de professores, salas de
coordenadores, em salas de aulas que têm projetor multimídia próprio, direção e biblioteca. Os
meios de comunicação da IES propiciarão o acesso às informações acerca da avaliação interna e
externa e a Comissão Própria de Avaliação atuará propondo ações decorrentes dos resultados
obtidos.
A Ouvidoria também estará disponível para toda a comunidade interna, seguindo os mesmos
padrões estabelecidos nos itens 11.5 e 11.3.1.

1.7 POLÍTICAS DE GESTÃO

Por Políticas de Gestão entendem-se os princípios orientadores das decisões e das ações, para
alcançar os objetivos pretendidos na educação de Graduação, Pós-graduação, Extensão, no
atendimento aos acadêmicos, na valorização dos docentes e do pessoal técnico-administrativo.
A ESIC, além de viabilizar os objetivos da Educação Superior, emanados da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, em sua gestão mantém uma postura democrática de
favorecimento à participação coletiva, à reciprocidade, à solidariedade, abrangendo as dimensões
pedagógica e administrativa, no que se refere ao relacionamento entre administradores,
professores, funcionários e acadêmicos, e destes com o contexto social no qual está inserida.
Na busca de valorizar estas políticas, a ESIC organiza-se em órgãos colegiados, órgãos
executivos e órgãos representativos, descritos em seu Regimento Interno. São estabelecidas as
seguintes políticas para consolidar os resultados esperados:
● Ocupar uma posição fundamental e estratégica na realidade local e no desenvolvimento
socioeconômico da região e do país.
● Desenvolver ações comprometidas com a realidade local e regional onde está inserida.
● Promover a educação e a formação integral da pessoa numa perspectiva ética e de
responsabilidade social.
● Oferecer um ensino de qualidade e situações de aprendizagem que possibilitem a formação
do cidadão comprometido com uma sociedade justa e com a transformação social.
● Promover atividades de extensão universitária, abertas à participação da comunidade e
estabelecer relações de reciprocidade com a mesma.
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● Incentivar capacitação docente e técnico-administrativa para uma gestão educacional de
qualidade.
● Tornar permanente a Avaliação Institucional das atividades acadêmicas e administrativas.
● Divulgar a missão e os objetivos institucionais junto aos professores, funcionários e alunos
para buscar o comprometimento da comunidade acadêmica.
● Expandir relações e parcerias, em todos os níveis, para realização conjunta de projetos de
ensino e extensão.
● Aperfeiçoar modelo de gestão com base na avaliação e no planejamento institucional.
● Criar e/ou consolidar estratégias e meios adequados de comunicação, de modo a atingir a
comunidade interna e a sociedade em geral.
● Fortalecer os órgãos colegiados.
A ESIC estabelece ainda as seguintes políticas de gestão em relação ao seu Corpo Docente,
Técnico-administrativo, Discente e Tutores:
a) Corpo Docente:
O Plano de Carreira Docente da ESIC é um instrumento da valorização da docência,
constituindo-se, também, em importante elemento de estímulo ao ingresso e crescimento na
carreira, ao contínuo aperfeiçoamento profissional e pessoal. Sua implementação se reflete
beneficamente na qualidade dos cursos oferecidos, propiciando o aprimoramento do processo
educacional.
Para a EaD, a política de capacitação docente e formação continuada para o docente que
atuará na educação a distância possibilita a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos
ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e a qualificação acadêmica em programas de
mestrado e doutorado, com práticas regulamentadas.
Entre as políticas estão:
● Desenvolver processos de troca de experiências práticas entre os docentes.
● Incentivo à melhora da titulação stricto-Sensu dos docentes.
● Ofertar cursos internos ou externos buscando a melhora das competências dos professores
em suas práticas acadêmico-pedagógicas.
● Oferecer meios para atualização do corpo docente em novas tecnologias.
● Implementar premiação para professores que se destacam nas avaliações internas.
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● Criação de um periódico especializado de conteúdo multidisciplinar aberto à comunidade
científica nacional e internacional; Disponibilizado em meios digitais.
b) Corpo Técnico-administrativo:
Valorização da gestão do conhecimento, da tecnologia, do capital intelectual e da mudança
de paradigmas para viabilizar o aprendizado corporativo coerente com as mudanças demandadas
pelos acadêmicos: esta é a ação estratégica adotada no desenvolvimento do corpo técnicoadministrativo da ESIC.
Para a EaD, a política prevista de capacitação e formação continuada para o corpo técnico
administrativo que atuará na Sede, possibilita a participação em eventos científicos, técnicos,
artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional e a qualificação
acadêmica na graduação e/ou em programas de pós-graduação, com práticas regulamentadas.
c) Corpo Discente:
O apoio oferecido aos discentes para que permaneçam na Instituição consiste em:
● Participação da comunidade acadêmica no processo de avaliação institucional e reuniões
acadêmicas.
● Apoio à participação em atividades de extensão e eventos de divulgação de trabalhos e
produções acadêmicas.
● Participação no Programa de Cooperação e Intercâmbio da ESIC, em suas diversas
modalidades;
● O Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato (DAAC) se responsabiliza por fornecer
as informações gerais sobre os cursos, a Coordenação e os dados dos diversos departamentos
e da estrutura da instituição. É entregue material impresso com as informações.
● O Departamento de Oportunidades Profissionais, situado dentro da instituição, auxilia o
acadêmico a ingressar no mercado de trabalho específico.
● Serviço de Ouvidoria intensifica as relações acadêmicas, dando respostas às demandas em
curto prazo. Conta com Regimento próprio e arquivo dos diversos casos verificados.
● Serviço de Apoio Psicopedagógico: em casos de haver alunos com alguma dificuldade, eles
recebem apoio psicopedagógico. Todos os casos são devidamente registrados e arquivados,
garantindo sigilo. As respostas são dadas no mais curto tempo possível.
● Acesso à Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) com bancadas de informática à
disposição além de laboratório na Biblioteca, com computadores instalados em rede e com
possibilidade de acesso à Internet.
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● Infraestrutura para a prática esportiva, difundindo o esporte na ESIC, como atividade lúdica e
de integração entre alunos, professores, funcionários e a comunidade local.
● Estímulo à participação e organização dos estudantes em diferentes espaços, programas e
ocasiões, como participação em Órgãos Colegiados (Conselho Superior – CONSUP) e
Colegiados de Curso.
● Os estudantes podem organizar-se, com apoio da ESIC, em Centros e Diretórios Acadêmicos.
● Para os cursos ofertados na modalidade EaD, estão previstos representantes discentes, com
mandato de acordo com regulamento próprio.
d) Corpo de Tutores presenciais e a distância:
A política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais e a
distância contempla:
● Incentivo à participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais por meio de
ajuda de custo.
● Treinamentos contínuos para desenvolvimento pessoal e profissional.
● Incentivo à realização de Pós-Graduação Stricto Sensu.
● Oferta de cursos dentro ou fora da instituição visando qualificação acadêmica em graduação
e Pós-Graduação

1.7.1 Políticas de Gestão da EaD

A ESIC relata os seguintes objetivos e suas respectivas metas em relação a expansão da
instituição com o EaD:
● Obter credenciamento institucional para oferta de ensino superior a distância.
○ Percorrer todo o processo de credenciamento institucional estabelecido para o
credenciamento de instituições de nível superior.
● Intensificar a oferta de disciplinas a distância nos cursos presenciais, observando o limite de
até 40% da carga horária dos cursos.
○ Aperfeiçoar os métodos e tecnologias utilizadas no ensino presencial.
○ Capacitar professores e colaboradores.
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○ Adequar metodologia e processos de ensino e interação entre docentes, discentes e
instituição visando a qualidade dos cursos e mantendo o aspecto da presencialidade.
● Oferecer cursos de tecnólogos, bacharelados, e Pós-Graduação na modalidade EaD.
○ Ampliação da infraestrutura física, tecnológica e de pessoas necessária à
implementação de cursos a distância.
○ Desenvolvimento de metodologia de ensino coerente com os valores e a qualidade da
instituição.
○ Capacitar professores,
tutores, equipe multidisciplinar e pessoal técnico
administrativo para atuação no EaD.
● Estabelecer convênio para a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.
○ Expandir a rede de parceiros para oferta de cursos de Pós-Graduação.
● Desenvolver o conceito de escola internacional, aproveitando as vantagens que a
Congregação dispõe por sua presença em diversos países no mundo.
○ Intensificar programas internacionais com os Campi da ESIC em outros países,
sobretudo na Espanha.
○ Fortalecer a prática de atividades em conjunto com outros campi da ESIC
Internacional.
○ Incentivar a participação de professores da ESIC no exterior nos diversos cursos
presenciais ou EaD brasileiros.
● Ampliar o número de alunos matriculados.
○ Executar pesquisas de mercado para verificar a necessidade de novos cursos.
○ Implantar mais cursos oficiais de Graduação presenciais e EaD com foco em gestão
nas áreas funcionais das empresas e de alcance internacional.
○ Implementar ações de marketing em âmbito nacional.
○ Desenvolver um modelo de parceria de acordo com os valores institucionais.
● Estabelecer políticas institucionais para a permanência do aluno e o controle da evasão.
○ Aperfeiçoar as práticas institucionais para retenção de possíveis desistentes por meio
de apoio especializado.
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○ Melhorar os controles e relatórios com objetivo de identificar estudantes com
dificuldades ou que estejam com problemas financeiros.
● Manter atualizados e renovados o acervo bibliográfico e as redes de informação da Biblioteca.
○ Aquisição de biblioteca digital visando riqueza de obras disponíveis e acesso online ao
acervo.
● Manter equipados, atualizados e organizados os laboratórios específicos. destinados às aulas
práticas dos cursos presenciais e a Distância, na sede, conforme prevê as DCN’s e o Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, atendendo à portaria normativa nº 11, de 20
de junho de 2017.
○ Incorporar ao orçamento anual as necessidades de aquisições de equipamentos,
tecnologias, reforma de espaços na sede.
Nesse sentido, a instituição está buscando o credenciamento EaD e está se estruturando para
oferta dos cursos pretendidos por meio da aquisição de equipamentos e tecnologia, reforma de
espaços, construção de processos e contratação de pessoas para implementação do NEaD
institucional.

1.8 POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE

De acordo com a Lei 13.146/2015 (art. 3º, inciso I) a “Acessibilidade” é a possibilidade e a
condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários,
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas
e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida .
A ESIC conta, na Sede, com infraestrutura adequada, sem limites e recursos didáticos
adaptados, atendendo plenamente às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT,
na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N°
3.284/2003.
Em caso de expansão futura do EaD em polos de apoio presencial, funcionará em cada polo
o sistema de tutoria. Haverá o tutor presencial, que orientará a aprendizagem dos alunos de acordo
com a metodologia definida, responsável por lidar com processos e metodologia. Na Sede, haverá o
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tutor online que será responsável pelo conteúdo, a aprendizagem e a avaliação, bem como pelas
tarefas oferecidas por meio do AVA.
A ESIC se preocupa com a acessibilidade tanto nas dimensões arquitetônicas, quanto nas
dimensões didáticas, pedagógicas, digitais e atitudinais, no acesso aos conteúdos e atividades de
aprendizagem e na expressão dos alunos em relação à aprendizagem e avaliação dos conhecimentos
em estudo.
A infraestrutura da ESIC respeita o critério básico de acessibilidade às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e todos os espaços na sede estão em conformidade com a
NBR 9050/20001, da ABNT.
No tocante à sede, as vagas do estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida estão
localizadas o mais próximo possível dos acessos principais dos prédios e em plano horizontal. Junto
às vagas reservadas, está demarcado no piso o espaço para circulação da pessoa com deficiência por
meio de faixa e são sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso pintado no piso da vaga em
sinalização vertical com rampas para vencer os desníveis existentes no percurso entre as vagas
reservadas até o interior dos prédios. A circulação é livre, adequada e sinalizada ligando as vagas
reservadas às entradas acessíveis dos prédios, conforme critérios definidos pela NBR 9050/2004, da
ABNT.
No acesso e nas circulações internas de cada prédio, os desníveis nas entradas dos prédios
são eliminados através de rampas acessíveis de acordo com os critérios mínimos também definidos
pela NBR 9050/2004, da ABNT. Nas entradas das salas de aula, dos setores administrativos,
sanitários, elevadores, biblioteca, salas de atendimento acadêmico há a sinalização por placas em
braille. Na circulação vertical, o elevador atende aos critérios mínimos definidos pela Lei Estadual no.
11.666/94 e pela NBR 9050/2004, da ABNT, cabine com dimensões de 110 cm de largura e 140 cm
de comprimento, porta com vão de 80 cm, sinalização em alto relevo em braille correspondente a
cada comando.
Nos prédios da Sede todos os corredores têm sanitários adaptados para as pessoas com
mobilidade reduzida e também atendem aos critérios definidos pela NBR 9050/2004 da ABNT, da
ABNT.
São instalados em todos os corredores de todos os prédios em local de livre acesso, com
espaço para manobra de cadeira de rodas e sem obstáculos 01(um) bebedouro público acessível com
a altura da bica a 90 cm (noventa centímetros) em relação ao piso, altura livre de 73 cm (setenta e
três centímetros) e este deverá atender aos demais critérios da NBR 9050/2004 da ABNT.
Todas as salas de aula ou multifuncionais são acessíveis para as pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida. Possuem portas de vão livre com largura mínima de 80 cm (oitenta
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centímetros) quando abertas, espaço para acomodação de aluno em cadeira de rodas em local de
boa visibilidade e espaço de 150 cm (cento e cinquenta centímetros) de diâmetro para manobra.
Os balcões ou parte das suas superfícies são adaptados para que se tornem aptos ao
atendimento de pessoas usuárias de cadeira de rodas.
A localização dos espaços para pessoas usuárias de cadeira de rodas e dos assentos para
pessoas com mobilidade reduzida garante a visualização da atividade desenvolvida no palco
conforme critérios da NBR 9050/2004 da ABNT.
Na perspectiva de acessibilidade pedagógica, digital e atitudinal, aos conteúdos e atividades
de aprendizagem, na interação dos alunos a distância com os tutores, e na expressão dos alunos em
relação à aprendizagem e avaliação dos conhecimentos em estudo a ESIC segue o disposto para
tradução e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libra) para os deficientes auditivos que não
dominam plenamente a alfabetização pela escrita, além da disponibilização do software NVDA no
AVA.
Para os alunos portadores de visão subnormal ou alunos com deficiência visual a ESIC
disponibiliza o software Dosvox, que oferece codificação e descodificação para conversão de textos
em áudio. O sistema permite aos alunos obter a narração dos textos de estudo, das atividades de
avaliação, e nas interações com os tutores e colegas.

1.8.1 Metodologias que favorecem o Atendimento Educacional Especializado (AEE)

A fim de cumprir com sua responsabilidade social e seguir os dispositivos legais, a ESIC
atenderá os discentes com deficiência e/ou com necessidades educacionais especiais, com vistas a
garantir-lhes o acesso e permanência na Instituição, através da implantação de um Plano de
Acessibilidade constando diversas ações de promoção da inclusão em todas as suas modalidades.
A ESIC instituirá a Política de Acessibilidade com ações nas áreas arquitetônica,
atitudinal/pedagógica e comunicacional, propondo medidas institucionais que garantam a inclusão
de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na
comunicação e informação, promovendo o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade,
sendo que sua implementação está sob a responsabilidade do Núcleo de Apoio Psicopedagógico.
Quanto à acessibilidade atitudinal, pedagógica e de comunicação, a Instituição manterá
instalado em seus computadores (laboratórios de informática, biblioteca) softwares livres para
facilitar o acesso do acadêmico às suas atividades, atendendo, assim, questões ligadas à deficiência
visual, motora, com síndrome de down e dificuldade de comunicação. A IES mantém em sua sede as
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dimensões referenciais para deslocamento de pessoas; adota diferentes formas de comunicação
(visual, tátil e sonora) e sinalização (permanente, direcional, de emergência).

1.9 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

A ESIC entende que faça parte de sua missão estar em dia com a legislação em vigor, no que
se refere à responsabilidade social, em relação aos seguintes aspectos:
● Possuir e manter uma infraestrutura física adequada para receber pessoas com deficiência
física (rampa de acesso, elevador, vaga preferencial no estacionamento, banheiros
adaptados, piso tátil); preparar o corpo técnico-administrativo e docente para receber
pessoas com deficiências e limitações.
● Preocupar-se com a inclusão das pessoas que estão em situação financeira desfavorável,
oferecendo o acesso à participação no ProUni ou outras possibilidades.
● Proporcionar ao discente, por meio do Departamento de Oportunidades Profissionais da ESIC,
a inserção em um contexto de trabalho real, nas empresas, para que possa, inserindo-se no
mercado de trabalho, desenvolver as competências adquiridas, de forma prática.
● Com o objetivo de contribuir para a formação de cidadãos responsáveis pela defesa do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, desenvolver
ações como:
○ Patrocínio de eventos.
○ Participação em iniciativas de natureza cultural.
○ Promoção de momentos artísticos e culturais.
○ Semanas acadêmicas.
○ Dia da responsabilidade social, entre outras.
A Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing – ESIC, concretamente, realiza sua função
social e faz atividades de responsabilidade social desenvolvendo diversos programas e projetos e
diversificadas atividades, dentre os quais se destacam:
Em relação à EaD, a ESIC contribui à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social
da região em que atua, estabelecendo ações de motivação e sensibilização para que o aluno dessa
modalidade possa contribuir com a responsabilidade social da IES.
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1.9.1 Valorização da Diversidade Geracional e de Gênero

A ESIC, com vistas a garantir uma igualdade de oportunidades para todos, desenvolverá uma

política humanista, que se viabilizará em procedimentos de operacionalização tecnológica e
ambiental, os quais possibilitam a acessibilidade a todos os espaços de uso coletivo na Faculdade.
Assim, esta política objetiva a adequada aquisição de conhecimentos e o respeito às diversidades,
além da constante preocupação com a melhoria de qualidade de vida, superando paradigmas,
preconceitos e mitos, em relação à formação para a cidadania e aos direitos humanos.
Consta como meta do PDI ações de sensibilização da comunidade acadêmica interna sobre
respeito às diferenças (deficiência, faixa geracional, étnico-racial, credo, gênero, nacionalidade e
orientação sexual), direitos humanos e educação ambiental. Partindo dessa premissa, o PDI
contempla ainda a oferta de projeto de extensão contribuindo para atender ao desenvolvimento
dessa competência no perfil do egresso dos cursos ofertados. Serão também desenvolvidas ações de
incentivo e parcerias com órgãos visando a formação da consciência cidadã e igualitária.

1.9.2 Educação Ambiental

O atendimento à Política Nacional do Meio Ambiente deixou de ser considerado
responsabilidade exclusiva dos órgãos oficiais de meio ambiente e passou a ser compartilhada por
todos os demais setores da sociedade. A incorporação do conceito de responsabilidade social na
gestão e no gerenciamento das organizações tem multiplicado, inclusive, a demanda por
profissionais qualificados para atuar na área de gestão ambiental.
Para fazer frente a essa demanda, a ESIC formará profissionais com senso de administração e
conhecimentos voltados para o equilíbrio do meio ambiente e da boa qualidade de vida no planeta,
bem como desenvolverá atividades de extensão com esse intuito. Ademais, buscará integrar as
Diretrizes Curriculares com as políticas relacionadas com a preservação do meio ambiente,
estimulando parcerias e intercâmbio de conhecimentos. Também buscará integrar a educação
ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente, em atendimento à
Lei nº 9.795, de 27/04/99 e ao Decreto nº 4.281 de 25/06/2002.
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1.9.3 Preservação da Memória e Patrimônio Cultural e da Produção Artística

A ESIC tem como responsabilidade desenvolver seu trabalho com o compromisso de
preservar a memória e o patrimônio cultural da comunidade onde está inserida. Com essa visão, a
IES promoverá ações em parceria com órgãos e movimentos que visam esse objetivo.

1.9.4 Defesa e Promoção dos Direitos Humanos

Alguns temas que tratam de questões sociais, de ampla abrangência, devido a sua
complexidade e natureza diferente das áreas convencionais, serão tratados nos currículos dos cursos
de graduação de modo transversal, contínuo e permanente. Nessa categoria se enquadram os
seguintes temas: Educação Ambiental e Educação em Direitos Humanos.
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Mesmo mote, serão desenvolvidas medidas de conscientização, de prevenção e de combate
a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz, especialmente a intimidação sistemática
(bullying) e serão tomadas todas as medidas para garantia de acessibilidade e permanência no ensino
superior.

1.9.5 Defesa e Promoção da Igualdade Étnico-Racial

Como informado anteriormente alguns temas que tratam de questões sociais, de ampla
abrangência, devido a sua complexidade e natureza diferente das áreas convencionais, serão
tratados nos currículos dos cursos de modo transversal, contínuo e permanente. Nessa categoria se
enquadram também os temas da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. As Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Indígena serão também incluídas em disciplinas das matrizes curriculares dos cursos
de graduação.
As competências e habilidades do perfil do egresso, descritas nas DCN's dos cursos e
reproduzidas nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, serão ampliadas de forma a
assegurar ações que visem a formação do profissional cidadão responsável para o desenvolvimento
de uma sociedade justa e igualitária. Essa prática se concretizará no dia-a-dia no exercício da
cidadania e no exercício profissional.
A ESIC pretende desenvolver um projeto institucional de caráter interdisciplinar com a
abordagem dos temas transversais aqui citados.

1.9.6 Convênios com Empresas

A ESIC trabalha em parcerias com empresas dando 10% (dez por cento) de desconto da
mensalidade a funcionários. O benefício dessa ajuda implica em a ESIC ceder salas para treinamento
e reuniões das empresas e, por sua vez, as empresas darem algum desconto em compras feitas pela
ESIC.
As empresas usam muito os ambientes da ESIC e ela, por sua vez, coloca professores à
disposição para orientação e formação teórica para os funcionários das empresas conveniadas que
a retribuem de maneira equivalente.
Em parceria com empresas, a ESIC realiza com regularidade:
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● Palestras dentro de empresas para fomentar o desenvolvimento continuado dos
colaboradores;
● Feira de negócios, estágio e emprego onde empresas podem demonstrar seus
produtos/serviços, alunos podem potencializar seus negócios, empresas e agências de
Recursos Humanos podem recrutar talentos, alunos, e comunidade podem encontrar
oportunidades de estágio e emprego, onde a comunidade acadêmica encontra em oficinas e
palestras a oportunidade de desenvolver ainda mais seu currículo e sua carreira.

1.9.7 Salas para uso da Prefeitura, do Estado e demais entidades

As Escolas da Rede Estadual e da Rede Municipal de Ensino necessitam muito de espaços
adequados e convenientes para treinamento e formação de profissionais da educação. A ESIC coloca
salas à disposição para esses serviços de maneira gratuita e, quando necessário, dispõe também de
professores para as atividades de aperfeiçoamento.
Entende a ESIC que beneficiar as redes Estadual e Municipal, na formação e no
aperfeiçoamento de profissionais da educação significa beneficiar membros da sociedade e
beneficiar a sociedade como um todo. E como profissionais da educação que são beneficiados são
os da área de maior abrangência da Instituição, a ESIC está beneficiando a sociedade na qual está
inserida.
Além disso, o conselho de segurança da região se reúne periodicamente nas dependências da
instituição para discutir com as autoridades públicas as políticas de segurança.
A prefeitura municipal de Curitiba e a Subprefeitura (administração regional) utilizam
regularmente o auditório da instituição para audiências públicas com a comunidade.
A Associação dos Empresários do Grande Boqueirão (EMGRAB), bem como a Associação
Comercial utilizam regularmente as instalações da instituição sem custo como forma de a ESIC
fomentar e participar no desenvolvimento regional.
O Núcleo Regional de Educação de Curitiba (NRE) utiliza também de forma gratuita as
instalações da ESIC para realização de reuniões e eventos para a comunidade, professores e
administradores de escolas públicas.
A Polícia Militar realiza as cerimônias de premiação e encerramento de seus programas de
prevenção ao uso de entorpecentes, de forma gratuita, nas instalações da ESIC.
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1.9.8 Colação de Grau

O ato de Colação de Grau e de Formatura da ESIC, ao final dos estudos de cada turma dos
diversos cursos (Graduação e Pós-Graduação) é custeado pela ESIC. Sendo um ato formal e solene,
ele tem um custo significativo e nem sempre é acessível a todos os acadêmicos. A ESIC, ao custear o
ato de formatura, o faz no espírito de inclusão social. Assim, todos os alunos e as alunas concluintes
bem como seus pais e parentes podem participar dignamente desse ato solene e significativo na vida
do acadêmico ou da acadêmica.
No dia do evento ocorre também a entrega dos Prêmios Áster, uma espécie de “Oscar
Empresarial”, onde os expoentes do mundo Empresarial são premiados, constituindo-se para os
alunos formandos uma oportunidade importante de networking com empresas e empresários
destaques e traduzindo-se também numa oportunidade de recolocação e crescimento profissional.

1.9.9 Palestras nas Escolas

A ESIC tem em sua programação como entidade que exerce sua função social, um variado
conjunto de palestras e exposições feitas a alunos e professores das escolas da região, previamente
agendadas. A responsabilidade é da ESIC e as atividades exercidas por profissionais da ESIC, ou
custeados pela ESIC, e sempre de maneira gratuita para as escolas.
As palestras acontecem em sua imensa maioria nas escolas públicas e atendem três públicos
diferentes com finalidades distintas: palestras dirigidas a alunos para planejamento de carreira e
sensibilização vocacional, palestras para gestores educacionais para auxiliá-los no desenvolvimento
de suas competências de gestão (tema sensível, mas algo muito relevante para o bom uso das verbas
públicas) e palestra para professores para atualização e o aprimoramento de boas práticas didáticopedagógicas.

1.9.10 Master Class

As aulas chamadas Master Class são oferecidas regularmente (periodicidade bissemanal) com
temas atuais, de vanguarda e fortemente relevantes, sempre com convidados experts e expoentes
nas suas áreas, sendo abertos à comunidade acadêmica, comunidade e empresas parceiras, que se
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constituem uma oportunidade válida e excelente de formação continuada e uma contribuição
relevante da ESIC para a sociedade.

1.9.11 Aconselhamento de Carreira

Por meio do acompanhamento de um especialista, a ESIC oferece gratuitamente o serviço de
aconselhamento e planejamento de carreira, tendo por objetivo provocar no interessado, em fase
de transição, uma reflexão profunda a respeito de seus objetivos e metas pessoais, no intuito de
fazê-lo compreender sobre a situação pelo qual passa e as causas da dificuldade que enfrenta. O
aconselhamento pode auxiliar na avaliação de talentos e na identificação de oportunidades,
apontando uma escolha ou mudança na área de atuação, quando necessário, a fim de compactuar
com o desenvolvimento da carreira do interessado assistido e com o aumento de sua performance.
O serviço de aconselhamento e planejamento de carreira também é disponível para a
comunidade externa.

1.9.12 Área de Esportes

As áreas de esportes, de que a ESIC dispõe, são colocadas à disposição da comunidade.
Tanto para atividades de crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens como para atividades
de grupos e organizações da comunidade. Durante todos os dias da semana, no horário noturno, a
quadra de esportes coberta é usada para treinamentos tanto de equipes de escolas como de
comunidades.
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