
HOJE, AS EMPRESAS 
PROCURAM PELOS 
PROFISSIONAIS DE 
FUTURO

Nos tempos modernos em que 
vivemos, a maneira de trabalhar 
nas empresas sofreu uma 
grande mudança. Antes, só era 
necessário ter funcionários que 
cumprissem as suas obrigações, 
mas hoje a procura é  por 
pessoas mais quali� cadas e que 
tenham habilidades múltiplas.
Se fosse para montar um 
per� l de acordo com o que as 
empresas procuram, pode-
se dizer que esse pro� ssional 
é uma pessoa que, além de 
saber executar sua tarefa, tem 
outras qualidades pessoais 
que serão um acréscimo na 
empresa, como a capacidade 
de liderar, ter iniciativa, bom 
relacionamento com os demais, 
elaborar estratégias que irão 
quali� car o tempo de realização 
das tarefas e saber administrar 
o tempo para a realização dos 
deveres.
O  pro� ssional do futuro é aquele 
que conhece suas qualidades 
e sabe como otimizá-las, assim 
como ter a sensibilidade de 
reconhecer as limitações 
e pontos positivos dos 
demais, desenvolvendo maior 
entrosamento no trabalho em 
equipe.  Além disso, é necessário 
uma pessoa que seja organizada 
e que consiga administrar suas 
tarefas de uma maneira que 
irá bene� ciá-lo e bene� ciar a 
empresa.

VISITA MICROVERA

No dia 03 de novembro de 2013, a turma do curso de 
Gestão de Vendas, visitou a empresa Microvera, em 
Veranópolis, com o objetivo de conhecer o processo de 
microfusão e estratégias comerciais da empresa.
Os professores Gerson Marin Roncato, Aline Broetto e 
Marcus Vinícius Farina acompanharam os alunos.

FORMATURA

No dia  06 de setembro de 2013 aconteceu a formatura 
das turmas dos cursos de Liderança, Gestão da Qualidade 
e Gestão de Recursos Humanos. CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Gestão Industrial | Gestão de Recursos Humanos | Analista 
Operacional em Logística | Secretariado Administrativo 
Gestão de Vendas | Informática Administrativa | Gestão 
Financeira | Assistente Fiscal | Assistente Contábil  
Liderança | Folha de Pagamento | Custos e Formação de 
Preços | Administração de Estoques | Excel Avançado

CURSOS ESP NOVA PRATA

CURSOS TÉCNICOS 
Qualidade | Segurança de Trabalho

(54) 3242.5601
ensino.espnp@adylnet.com.br  

www.escolasaopelegrino.esp.br

SEU TALENTO É O 
PRIMEIRO PASSO PARA O SUCESSO 

A ESP É O PRÓXIMO.

VISITA CORSAN

No mês de dezembro, os alunos da disciplina de 
Tecnologia Industrial, do curso Técnico em Segurança do 
Trabalho, tiveram a oportunidade de participar de uma 
saída de campo na Corsan de Nova Prata, para conhecer 
na prática um exemplo de tratamento de e� uentes.
O professor Milton Luiz Meirelles da Silva acompanhou 
a turma.

www.escolasaopelegrino.esp.br
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EDITORIAL

Confesso! Surpreso � quei, ao ser convidado, a me 
comunicar com você leitor do ESP Informa. Desa� o 
aceito,  digo que, de forma continuada, o homem 
busca o conhecimento,   modi� cando-se e adequando-
se permanentemente a crescente competitividade das 
empresas, ao avanço tecnológico e a reformulação 
das estratégias. A facilidade e a velocidade de acesso 
à informação transformaram a forma de negociação 
de interesses das e nas organizações, exigindo 
conhecimento interno e externo. Assim, a importância 
da informação tornou-se imperativa. A compreensão 
de que a informação pode ser transformada em 
conhecimento, contempla a possibilidade dessa 
convergência qualitativa, impactar positivamente 
em conhecimento organizacional,  gerando  valor 
agregado mediante a aplicação da inteligência,  para o 
negócio. Fonte: DIAS, Nilton José, 2006. 

Dessa forma, onde a informação tratada na sua 
integralidade é vista como geradora de conhecimento, 
a ESP,  se apresenta como mediadora e facilitadora 
entre a Gestão da Informação e a Gestão do 
Conhecimento. É, através da “informação” adquirida 
em suas instalações, que a ESP forma Pessoas com 
“conhecimento” e possibilita as mesmas agregarem 
valor com inteligência as suas organizações.

Tenha sempre na mente:  “Você é o primeiro passo para 
o sucesso – a ESP é o próximo”.

Nilton José Dias 
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS / FINANCEIRO 
TI DA ESP

A Escola São Pelegrino trabalha para ajudá-lo a trilhar 
este caminho rumo ao conhecimento com muito sucesso 
e certeza de formação de pro� ssionais aptos ao mercado 
de trabalho.
Optar por um Curso Técnico pode ser uma ótima escolha! 
Por quê?  Pela empregabilidade!
A carreira pro� ssional pode iniciar com um bom curso 
técnico.  Este possibilita um rápido acesso ao mercado de 
trabalho, porque tem foco na prática e prepara o aluno 
para vagas que pedem por pro� ssionais especializados. 
Além disso, observa-se um forte interesse das empresas 
em candidatos com formação em cursos técnicos, 
pois estes trazem conhecimento prático e vêm a ser 
colaboradores preparados no ambiente organizacional 
da empresa.
O ingresso no mercado de trabalho acontece de forma 
mais  rápida, porque as aulas focam no aprendizado 
prático, apresentando menos conteúdo teórico. Desta 
forma os alunos entram em contato direto com as 
ferramentas necessárias para o bom desempenho na 
área pretendida. O investimento também é menor,  já 
que as mensalidades costumam ser mais acessíveis do 
que as cobradas em cursos de graduação.
O ensino Técnico também incentiva e abre portas 
para continuação da formação: tendo conhecimentos 
atualizados por meio da quali� cação técnica, o ingresso 
em uma universidade torna-se mais fácil.  O conhecimento 
adquirido recentemente é uma ótima alavanca, 
incrementa o currículo e o resultado é o diferencial!
Investir em cursos técnicos é agregar conhecimento 
prático e experiência ao currículo, além de economia de 
tempo, retorno � nanceiro rápido e custo reduzido.

Professor Marcos Rodrigues
COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Nas últimas décadas,  cada vez mais se intensi� ca em todo 
o planeta, a preocupação com o meio ambiente. Sendo 
assim, cada vez mais se busca a formação de pro� ssionais 
capacitados quanto à busca de uma relação harmoniosa 
e sustentável com o ambiente.
Esta maior capacitação, por consequência, exige 
cada vez mais cedo, a formação de pro� ssionais com 
conhecimentos especializados na área ambiental.
Temos como objetivo, formar pro� ssionais capazes de 
atuarem na área de Meio Ambiente, com visão integrada 
e domínio de técnicas e de tecnologias que contribuam 
com o aprimoramento da qualidade de vida e do 
ambiente.
Possibilitando o desenvolvimento das competências 
pro� ssionais na área de Meio Ambiente, garantindo 
o suporte cientí� co, tecnológico e valorativo, que 
permita ao aluno acompanhar as transformações reais 
do meio ambiente. Oferecendo condições para que o 
aluno desenvolva competências pro� ssionais gerais 

A EDUCAÇÃO É O PRIMEIRO PASSO
PARA UM FUTURO MELHOR!

EXPEDIENTE
O ESP INFORMA é uma publicação da Escola São Pelegrino. 
Arte, textos e diagramação - Fontana Comunicação.

19/4  - Palestra com o Dr. João Dorval de Almeida 
Neto e coquetel com alunos e equipe da escola.
Primeiros trabalhos realizados em sala com as turmas 
do turno da manhã.
Disciplina: Psicologia das Relações Humanas com Profª 
Eliani.
26/06 - Sábado/Manhã: Palestra com Prof. André Ruver 
Tema: Ética.

COMEMORAÇÃO DOS 2 ANOS DA 
ESP CARLOS BARBOSA

TEMA: DA TEORIA À PRÁTICA!

3 0/8 - Visita Técnica na Vinícola Salton com o 
Grupo de Gestão em Vendas .
05/10 - Formatura do Técnico Industrial – Barão – Ortobras. 
18/10 - Formatura Curso de Gestão em Vendas. 
30/11 - Treinamento de Liderança e Desenvolvimento de 
Equipes em Nova Roma do Sul. Grupo com 30 pessoas.

I SEMANA ACADÊMICA
DE 01/07 A 06/07

CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Segurança do Trabalho | Administração | Gestão Industrial 
Finanças | Contabilidade | Logística | Recursos Humanos 
Qualidade | Meio Ambiente

CURSOS ESP CARLOS BARBOSA

(54) 3461.5336 
comercial@espcb.br

 www.escolasaopelegrino.esp.br

ACONTECEU NA
ESP NOVA PRATA

Para homenagear as alunas, professoras e colaboradoras 
pelo Dia Internacional da Mulher, a ESP preparou um 
mimo e uma mensagem, os quais foram entregues nos 
dias próximos à data. 

DIA DA MULHER

EVENTO ABERTURA ANO LETIVO

No dia 19 de fevereiro foi realizada a abertura do 
ano letivo 2014 da Unidade. O evento aconteceu na 
Câmara de Vereadores e contou com a participação de 
alunos, professores, colaboradores e comunidade local. 
Na oportunidade foi ministrada uma palestra sobre 
motivação pela psicopedagoga Janaína Bu� on.

Como ação bene� cente, a ESP recolheu alimentos e 
entregou à Liga Feminina de Combate ao Câncer de 
Nova Prata.

OFICINA ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

Nos dias 30 e 31 de janeiro, os docentes da Unidade 
foram presenteados com uma o� cina de Estratégias de 
Comunicação. A mesma foi ministrada pela professora 
Julinéia Fochesatto e teve como objetivo integrar a 
equipe, bem como de� nir diretrizes para o ano letivo e 
também foi uma oportunidade de quali� cação.

 Formatura do Técnico Industrial – Barão – Ortobras. 

motivação pela psicopedagoga Janaína Bu� on.

Como ação bene� cente, a ESP recolheu alimentos e 
entregou à Liga Feminina de Combate ao Câncer de 
Nova Prata.
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Outubro de 2013 
Local: Barão.

FORMATURAS

VISITA  TÉCNICA VISATE

Disciplinas:
Endomarketing - Profa: Rosiméri Bertin.
Gestão de Marketing - Profa. Sabrina Gazzana.
Técnicas de Apresentação em Público - Liliana 
Cambruzzi.
Coordenadora Curso RH - Profa. Paula Fioreze.
Data da saída:  9/08/2013.

VISITA  TÉCNICA KEKO ACESSÓRIOS 

Bento Gonçalves
Data: 02/09/2013.
Disciplina: Políticas de Avaliação, Remuneração e 
Benefícios (TRH).
Profa: Paula Fioreze.
Conteúdo: Programa de Gestão de Salários e Avaliação 
de Desempenho Praticados na Empresa. 
Conteúdo: Programa de Gestão de Salários e Avaliação 
de Desempenho Praticados na Empresa. 

Data: 14/09/2013.
Local Visitado: empreendimento do tipo Loteamento, 
localizado na Estrada do Imigrante, estrada que vai para 
a Terceira Légua, ao lado do loteamento Oriental. O 
loteamento já está pronto e o arruamento já é público e 
de livre acesso.
Disciplina: Recuperação de Áreas Degradadas.
Prof. Cleber J. S. Saraiva.
Disciplina: Desenho Técnico.
Prof. Cassiano Marchett.

SAÍDA A CAMPO

Prof. Cleber J. S. Saraiva.
Disciplina: Desenho Técnico.
Prof. Cassiano Marchett.

Visita MEP – Mostra Regional 2013 em Caxias
(Mostra das Escolas de Educação Pro� ssional).
Turmas das professoras: Niver de Souza Bragnini e
Laura de Boer.

VISITA MEP

Endereço: Rua Armindo de Carlin° 30 - Bairro de Lazzer.
Data Visita: 30/09/2013.
Professora: Carine Nicolao.
Disciplina: Administração da Produção I e
Intr. à Administração da Produção.

VISITA TÉCNICA ESQUADRIAS RUNTZEL

Palestrante: Vanessa Farias.
Disciplina: Gestão da Qualidade I.
Professora: Magda M. Casagrande.
Data palestra: 09/10/2013.

PALESTRA SISTEMA DE GESTÃO NA PRÁTICA

Com base na pesquisa feita pelo SEBRAE e CANVAS 
(modelo de negócios). 
Disciplina: Empreendedorismo (turma manhã).
Professora: Priscilla Martins.
Data Palestra: 17/10/2013.

PALESTRA 10 CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDEDORES

Com o objetivo de contextualização de conteúdos da 
disciplina. 
Disciplina: Políticas de Avaliação, Remuneração e Benefícios.
Professora: Paula Fioreze.
Data: 21/10/2013.
Grupo 1: Yngridi, Jaqueline e Adriano – Benefícios Flexíveis.
Grupo 2: Adriani e Luana – Gerações X, Y e Z.
Grupo 3: Claudete, Fabi e Luciana – Atração de Talentos e 
Benefícios.
Grupo 4: Ingrid, Lisandra e Michele – Atração, Retenção e 
Desenvolvimento de Talentos.
Grupo 5: Bruna, Deise, Melania – Benefícios Flexíveis.

TEATRO EM SALA DE AULA

Data Visita: 08/10/2013.
Turmas (manhã):
Prof. Jorge Raul Ribeiro – Disciplina: Gestão da Qualidade I.
Prof. Ricardo Pastori – Disciplina: Gestão da Qualidade II.
Profa. Adriana Telck – Disciplina: Redação Técnica.

VISITA TÉCNICA EATON
Disciplina: Adm. da Produção I / e Intr. à Adm. da 
Produção.
Professora: Carine Nicolao.
Data da visita: 28/10/2013.
Endereço: Av. Quinze de Novembro, 3071, Nova 
Petrópolis.
O que foi visto na visita: processos internos (corte, 
costura, tecelagem, bordado, estamparia, entre outros). 
Também controles de produção, gargalos, setup 
(preparação de máquinas), troca rápida de ferramenta, 
etc.

VISITA TÉCNICA INTUIÇÃO NOVA PETRÓPOLIS

Tema: Primeiros Socorros.
Disciplina: Higiene Industrial e Segurança do Trabalho.
Professora: Patrícia Molon Pereira.
Dia da palestra com atividades práticas: 25/10/2013.

PALESTRA AMÉRICO SANTIHANGZ 
COORDENADOR NA CRUZ VERMELHA 

Assunto: Projetos Sociais. Programa de Inclusão de 
Pessoas com De� ciência nas Empresas. A realidade de 
um de� ciente visual no ambiente de trabalho.
Disciplina: Responsabilidade Social.
Professora: Daniela Claumann Carvalho.
Data: 26/11/2013.

PALESTRANTE: SAMUEL STUMPF
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Responsável pela apresentação da empresa:  Juliano 
Scodro (Supervisor de Engenharia).
Disciplina: Gestão da Qualidade I.
Professora: Magda Casagrande.
Data: 13/11/2013.
Temas abordados na visita: 
- Institucional da empresa ;
- Práticas utilizadas pela empresa (kaizen, pokayoke, 
5S´s, grupos de melhoria);
- Visita na empresa.

VISITA TÉCNICA ENDOSUL PINTURAS AUTOMOTIVAS

Responsável pela apresentação da empresa: 
Grasiela (assistente social da Agrale).
Disciplina: Responsabilidade Social.
Professora: Daniela Claumann.
Data: 03/12/2013.
Temas abordados na visita: Programas Sociais da Agrale, 
funcionamento, organização, estrutura e os retornos que 
esses projetos trazem para a organização.

Data visita: 13/11/2013.
Turmas da manhã.
Professores e Disciplinas:
Liliane Zancan – Estatística.
Niver Braghini – Leitura e Interpretação de Desenho.
Adriana Telck – Introdução à Logística e Logística 
Organizacional.
Assunto principal: Processos Logísticos.

VISITA TÉCNICA MASTER GRUPO RANDON

esses projetos trazem para a organização.

(Gerente de Contabilidade)
Tema da palestra: Apresentação Organizacional da Lojas 
Colombo como AS (Sociedade Anônima).
Disciplina: Legislação Tributária.
Professor: Rafael Colloda.

VISITA TÉCNICA AGRALE

PALESTRANTE FLORI CÉSAR PECCIN

ACONTECEU NA
ESP CARLOS BARBOSA

Curso de Liderança.

PALESTRA COM O SUPERVISOR DE 
PRODUÇÃO ALCINDO GIRELLI

TCC - TURMAS DE RH E QUALIDADE / MANHÃ

Temas abordados na visita: Programas Sociais da Agrale, 
funcionamento, organização, estrutura e os retornos que 

CURSOS TÉCNICOS
Segurança do Trabalho | Administração | Gestão Industrial 
Finanças | Contabilidade | Logística | Recursos Humanos 
Qualidade | Meio Ambiente

CURSOS ESP CAXIAS

CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Assistente Fiscal | Custos e Formação de Preços
Folha de Pagamento | Liderança | Vendas

(54) 3028.9033 
escola@escolasaopelegrino.esp.br

 www.escolasaopelegrino.esp.br

INÍCIO DA TURMA GESTÃO DE VENDAS

20/03/2014.

necessárias, de modo a favorecer o diálogo e a interação 
com os demais pro� ssionais da área e a ampliar sua esfera 
de atuação.
Área de Atuação do Técnico em Meio Ambiente
O Técnico em Meio Ambiente pode atuar nas seguintes 
áreas:
» Prestação de serviços;
» Educação ambiental (empresas, órgãos públicos, 
unidades de conservação etc);
» Gestão ambiental:
» Ecoturismo (parques e reservas);
» Unidades de conservação (parques e reservas);
» Gestão de resíduos sólidos – coleta seletiva.
» Diagnóstico ambiental (meios físico, biótico e atrópico);
» Tratamento de águas de abastecimento;
» Recuperação de áreas degradadas:
» Diagnóstico;
» Controle da poluição;
» Produção e plantio de mudas;
» Controle de poluição;
» Controle da poluição do ar;
» Controle da poluição da água (tratamento de águas 
residuárias domésticas ou industriais);
» Controle da poluição do solo;
» Empresas e órgãos públicos.
En� m, o técnico em Meio Ambiente estará apto 
a desenvolver suas competências nos seguintes 
segmentos do mercado de trabalho:  empresas e órgãos 
dos Governos Federal, Estadual e Municipal; empresas de 
Consultoria e Construtoras na Área de Saneamento e Meio 
Ambiente;  no setor industrial: no controle ambiental,  
nos laboratórios e nas estações de tratamento de água 
e esgotos.

O Curso Técnico em Segurança no Trabalho, tem como 
objetivo capacitar pro� ssionais para desenvolver ações 
de prevenção e controle de riscos ambientais em 
ambientes de trabalho e nas atividades laborais, visando 
à redução ou eliminação dos acidentes de trabalho 
e doenças ocupacionais, conforme os pressupostos 
legais da legislação trabalhista, prevenção e promoção 
de segurança, atuando de forma decisiva no campo da 
preservação da integridade física do trabalhador, da 
segurança no local de trabalho, no controle de riscos 
pro� ssionais e na melhoria das condições de trabalho 
para aumento de e� ciência e produtividade da empresa 
onde trabalhar.
O Técnico em Segurança no Trabalho tem como foco 
prioritário: a qualidade de vida dos trabalhadores da 
empresa em que atuar; o aumento da segurança laboral; 
a redução dos índices de acidentes e imprevistos na 
área de segurança e, consequentemente, o aumento da 
produtividade do contratante.
Sua área de atuação é extensa e o mercado é concorrido, 
exigindo do pro� ssional boa formação, quali� cação e 

experiência. O que bene� cia a pro� ssão é a exigência, 
por parte do Ministério do Trabalho, que toda a empresa 
e órgãos que possuam empregados regidos pela CLT 
tenham pro� ssionais da área, de modo a promover a 
saúde dos trabalhadores e proteger sua integridade no 
local de trabalho.
Prevenir é o melhor remédio. Venha estudar Técnico 
em Segurança do Trabalho e atue na prevenção de 
acidentes!

ESP ABRE MERCADO JUNTO AO 
PÚBLICO DO ENSINO MÉDIO

Junto com o término do Ensino Médio, os jovens têm 
consigo a tomada de uma importante decisão. 
O QUE FAZER NO FUTURO?
Muitos optam por uma faculdade, outra parte escolhe 
cursinhos pré-vestibulares para � rmarem sua decisão de 
que curso fazer, enquanto outros descobrem a existência 
de cursos técnicos e pro� ssionalizantes, que tem menor 
duração e excelente qualidade. É importantíssimo chegar 
preparado, e é possível se preparar de forma rápida e 
extremamente e� caz.

ACONTECEU NA ESP CAXIAS

Setembro de 2013 
Local: Teatro São Carlos.

FORMATURAS

Professora Silvani Borges Gasparin
COORDENADORA DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO
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