
Unidade de Nova Prata realiza
Festa Junina
No dia 24 de junho aconteceu a Festa Junina para os 
professores e familiares da ESP Nova Prata. O evento 
que foi realizado no Fogo de Chão da Afuvi, foi regado 
a comidas e bebidas tí picas, com brincadeiras e 
também camarim para as pessoas se caracterizarem 
de “caipira”. Durante a semana, nas dependências da 
escola, aconteceu a Canti na Junina, com distribuição 
de pipoca aos alunos.

Palestra Especial
Dia das Mães

No dia 09 de maio, o Grupo Apolichs, de Fagundes 
Varela, em parceria com a ESP Escola São Pelegrino 
Nova Prata, homenageou as mulheres da empresa e 
brindou o Dia das Mães através de uma palestra com 
a professora e psicóloga Bruna Fochesatt o Nery. Na 
ocasião, o tema abordado foi “Mulher, mãe, esposa... 
qual o meu papel?”

Expo Bassano

No dia 25 de abril a Escola São Pelegrino - Nova Prata 
representada pelos palestrantes Gerson Marin Roncato 
e Jaqueline Farina realizou uma palestra em parceria 
com a Plenna Eventos para os expositores da Expo 
Bassano. Foram abordados os temas: “Como organizar 
um estande” e “O perfi l do vendedor na atualidade”.
A feira aconteceu de 22 a 25 de maio e a escola esteve 
presente divulgando sua marca e cursos.
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EDITORIAL

O crescimento e o sucesso profi ssional ou empresarial 
só existem através da qualifi cação e do conhecimento. 
Sendo assim, os Cursos Técnicos tem sido uma das 
melhores alternati vas para tal. Por isso eles são uma 
das opções mais procuradas, por ser uma forma 
rápida, compacta e efi caz de obter a qualifi cação e 
o conhecimento e deixar a pessoa preparada para o 
mercado de trabalho em pouco tempo. Realizar um 
curso Técnico atualmente é um diferencial e um óti mo 
começo para uma carreira de sucesso. 

Nos dias atuais, quanto mais qualifi cação se têm, 
maiores são as chances de uma melhor colocação no 
mercado de trabalho, por isso a preocupação com o 
estudo deve ser contí nua e persistente.

O Curso Técnico, além de ser um facilitador para o 
ingresso no mercado de trabalho, traz um retorno 
fi nanceiro muito bom, provoca o indivíduo para o 
conhecimento e traz efeitos positi vos para o resto da 
vida.

Suas principais vantagens são: a curta duração, a 
empregabilidade (as empresas necessitam cada vez 
mais de mão-de-obra qualifi cada), o aumento da 
renda, retorno rápido e um baixo investi mento.

Um dos princípios da ESP é “objeti var a viabilidade 
socioeconômica”, uma forma para que todos possam 
ter a oportunidade de ter uma profi ssão reconhecida, 
um diploma e garanti r um excelente posto profi ssional.

Faço com muito orgulho o trabalho de parceria 
empresa-escola, pois me proporciona proximidade 
com os funcionários dessas empresas podendo me 
comunicar   com   eles  de uma maneira simples e 
objeti va. Ao mesmo tempo oportunizando formas 
de qualifi cação profi ssional e de sucesso pessoal 
aos alunos, bem como o crescimento e o sucesso da 
empresa parceira.

Quer ser um  profi ssional de Futuro? Estude na ESP.

Marli Grisa Betti  o

Supervisora Comercial

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

Técnico

Atualmente, vive-se em um ambiente de negócios 
altamente competi ti vo, superar um concorrente 
não se viabiliza apenas com diferenças de preços. 
Entram na negociação vários fatores, desta forma, 
visualizar, entender e aplicar os mesmos é um 
diferencial que pode representar a permanência 
ou não de uma empresa no mercado. Mediante 
isso, a Logísti ca surge como uma ferramenta 
estratégica nas organizações, contribuindo com 
alternati vas para superar os desafi os e reduzir 
custos, contribuindo para a saúde fi nanceira dos 
negócios.

O Curso Técnico em Logísti ca prepara os 
profi ssionais da área para administrar e gerir os 
desafi os diários nas empresas. Os conteúdos, 
práti cas e vivências do Curso fornecem condições 
e informações para traçar caminhos de 
sucesso, desde o desenvolvimento e seleção de 
fornecedores; a aquisição de materiais; a gestão 
dos estoques de maneira estratégica e vantajosa; 
o uso da tecnologia para agilizar, facilitar e 
controlar os processos logísti cos; a escolha e 
gestão de modais de transporte; a aplicação da 
logísti ca reversa como um diferencial estratégico; 
a análise e correção dos custos logísti cos; além 
do planejamento fi nanceiro; e da administração 
da logísti ca internacional. Tudo suportado por 
disciplinas que preparam gestores criati vos, 
empreendedores,  inovadores, com conhecimento 
em administração de empresas, gestão de 
pessoas, contabilidades, direito e legislação.

No Curso Técnico em Logísti ca, mais do que 
respostas, indicam-se caminhos que encurtam as 
distâncias para o sucesso das organizações! Venha 
para a ESP e forme seu próprio percurso!

Professora Sabrina Gazzana 

Coordenadora Técnico em Logísti ca

em Logísti ca
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Palestra
Eduardo Tevah

Alunos de Liderança e professora Eliani Lanzarini. 

Palestra de abertura
Turmas em Tupandi

Com a professora Beatriz Peruff o.

Visita Técnica
Empresa Bertolini

Alunos do curso de RH (manhã) com a professora 
Denise de Moura Nunes.

Festa
São João

ACONTECEU

NA ESP NOVA

Primeiro Semestre 2014PRATA

Visita Técnica

A turma de Segurança do Trabalho I, do Curso Técnico 
em Segurança do Trabalho realizou uma visita técnica 
na empresa Vipal, de Nova Prata. Acompanhados 
pela professora Simone Pessini observaram na práti ca 
conteúdos vistos em sala de aula.

Vipal
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Visita na Arsystem

Conhecer os processos de logísti ca da empresa, 
sistemas, instalações fí sicas, fl uxos internos, este 
foi o objeti vo da visita realizada na Arsystem, no 
dia 14/04/14. Os alunos da disciplina de Tecnologia 
Aplicada à Logísti ca foram acompanhados pelo 
professor Júlio Cesar da Silva.

Saída a Campo
Os alunos da disciplina de Recuperação de áreas 
degradadas e desenho Técnico, dos professores 
Cassiano e Cleber, parti ciparam no dia 05/04/14, de 
uma saída a campo, no Loteamento na 6° Légua, em 
Caxias do Sul, RS.
A ação teve por objeti vo, aplicar os fundamentos 
teóricos abordados em sala de aula em uma área real, 
possibilitando visualização de áreas degradadas e a 
possibilidade de aplicação de projetos de recuperação 
com a uti lização de desenhos técnicos.

Saída a Campo
No dia 29/03/14, os alunos da disciplina Geologia e 
Climatologia, parti ciparam de uma saída a campo, 
com os professores Marcos Rodrigues e Gisele Vargas, 
o objeti vo desta ação foi verifi car as diferentes 
formações geológicas encontradas no município, 
diferenças de microclima, entre outros. A aula práti ca 
seguiu o seguinte roteiro: 
Saída da escola até chegar em 
» Vila Cristi na;
» Estrada de acesso a Sebascopol;
» Santa Lúcia do Piaí, ponte do Rio Piaí;
» Almoço na localidade de Santa Lúcia do Piaí;
» Localidade de Água Azul;
» Localidade de Apanhador;
» Represa do Marrecas em Vila Seca.

Alunos da disciplina de 

Introdução à Gestão de Pessoas
parti cipam de palestra

A Palestra Como Funciona o Sistema de Gestão de Pessoas 
nas Empresas e Como Desenvolver os Líderes, ministrada 
por Jaqueline Fouchy - sócia diretora da Profi le Consultoria
e Giovane - Supervisor de RH da Agrale, aconteceu no dia 
13/03/14. Os alunos da disciplina foram acompanhados 
pela professora Daniela C. Carvalho.

Curso de Custos recebe

Palestra Custeio ABC na Práti ca

No dia 03 de fevereiro de 2014,  aconteceu a palestra 
Custeio e Formação de Preços, no Curso de Custos, da 
professora Nicole Diefenthäler. A palestra foi ministrada 
por Daiane Pioner, da empresa EISENMANN do Brasil 
Equip. Ind. Ltda / ENDOSUL Pinturas Automoti vas Ltda.

Aconteceu no dia 18/03/14, a palestra sob o tema 
Remuneração e Benefí cios, ministrada por Priscilla 
Marti ns. O evento realizado para os alunos da 
disciplina de Políti cas de Avaliação e Remuneração e 
Benefí cios, aconteceu a convite da professora Sabrina 
Rugeri.

Disciplina Políti cas de Avaliação
Remuneração e Benefí cios, 
realiza palestra

Visita na Estação de Tratamento de água

Parque da Imprensa - SAMAE
No dia 23/03/14, os alunos da disciplina Sistemas 
de Tratamento de Água e Efl uentes, visitaram a 
Estação de Tratamento de Água Parque da Imprensa 
– SAMAE. Os alunos acompanhados pelo professor 
Rafael Kohl Spohr, ti veram a oportunidade de 
conhecer o processo de tratamento de água de 
Caxias do Sul, o que foi muito importante para o bom 
desenvolvimento da disciplina e aperfeiçoamento 
dos alunos.

Disciplina de Endomarketi ng
realiza palestra
O papel do profi ssional de Endomarketi ng, suas 
experiências e vivências, foi o  tema da palestra da 
disciplina de endomarketi ng, da professora Cristi ane 
de Almeida Sirena. A palestra que aconteceu no 
dia 03/04/14, foi ministrada por Carlene Adami 
Vivan, graduada em Comunicação Social - Relações 
Públicas pela Universidade de Caxias do Sul (2008) 
e possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e 
Coaching pela Faculdade da Serra Gaúcha (2012).

Ati vidade na aula de

Teatro na Turma 7 com a Professora Sabrina Rugeri.

Liderança

Festa
Dia do Trabalho
A ESP comemorou o dia do Trabalhador com um 
almoço de confraternização, na Sede Campestre do 
Círculo no dia 1º de maio. 

Palestra

Aconteceu no dia 07/05/14, uma palestra para os 
alunos da disciplina de Segurança do Trabalho, da 
professora Dirce Bisott o. A Palestra ministrada por 
Arlindo Marçal dos Santos, teve como tema Acidentes 
do Trabalho. Durante a palestra, foram abordados 
assuntos como causas, consequências e custos.

Acidentes do Trabalho
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DEPOIMENTOS

“Sou aluna do curso de Assistente Fiscal com a professora Thaise 
Perotoni. 
Estou aprendendo muito, as explicações são claras e simples, 
o que torna o conteúdo que por si só é maçante, algo agradável 
de aprender. Pretendo obter mais qualifi cações com vocês pois o 
nível é realmente muito bom, as instalações são de boa qualidade, 
os funcionários são sempre sorridentes (admiro isso pois o meu 
curso é no sábado pela manhã e muitos poderiam estar cansados, 
chateados por trabalhar no fi nal de semana, mas estão sempre à 
disposição de todos). Estou muito contente com toda a estrutura, e 
minha professora é demais! As insti tuições precisam de professores 
jovens, sem vícios de aprendizado e principalmente: sem mau 
humor.
Agradeço demais, e com certeza a ESP é uma insti tuição que vou 
indicar a todos de agora em diante.”

Cinti a Silva

Analista de Sistemas

“Escolhi o curso Técnico em Meio Ambiente justamente por me 
interessar por questões ambientais de diversos segmentos. Com o 
decorrer do curso percebi que realmente era a área que gostaria 
de seguir, me animava a conti nuar estudando e a trabalhar na área 
ambiental. Foram dois anos de luta, muito aprendizado e muitos 
conhecimentos adquiridos. Logo que formado fui em busca de 
oportunidades na área, e em pouco tempo, aqui em Porto Alegre-RS, 
recebi minha primeira oportunidade prossional na área ambiental. 
Moti vado, hoje curso Eng. Ambiental e Sanitária e estou convicto de 
que realmente esta é a área que seguirei profi ssionalmente.
O curso técnico me deu uma grande noção do que é a área ambiental, 
seus segmentos e seus ramos profi ssionais e ainda abriu portas para 
o mercado de trabalho.
Desejo sucesso à Escola São Pelegrino, e obrigado pelo óti mo 
atendimento recebido durante os dois anos de curso.”

Augusto Cesar Mendes Sogari

Ténico em Meio Ambiente

ACONTECEU

NA ESP CARLOS

Primeiro Semestre 2014BARBOSA

Início do
Ano Leti vo
Palestra com Beatriz Peruff o. 

Palestra
Curso de Vendas
Palestra com o Professor 
Felippe de Farias.

Técnico
em Contabilidade

No desejo de formar profi ssionais competentes para 
inserção ao mercado de trabalho, a ESP propõe, 
juntamente com diretrizes do Ministério da Educação, 
um cuidadoso elenco de teoria e práti ca em seu curso 
Técnico em Contabilidade. Porém, a preocupação na 
formação de seus alunos vai além do diploma, pois 
alcança o comprometi mento deste profi ssional perante 
seu órgão regulador. Comprometi mento necessário, 
uma vez que os futuros profi ssionais técnicos em 
contabilidade se deparam hoje com uma difi culdade 
parti cular vinda de decisões do órgão competente 
de sua categoria profi ssional, o Conselho Federal 
de Contabilidade, que, ao homologar a Lei Federal 
nº 12.249 de 2010, limita o profi ssional técnico em 
contabilidade a requerer seu registro CRC (Conselho 
Regional de Contabilidade) até o dia 1º de junho de 
2015. Após esta data, não haverá possibilidade de o 
formado em Técnico em Contabilidade requerer seu 
CRC.

Para entender um pouco sobre a profi ssão contábil, 
é importante salientar conceitos sobre o que é 
contabilidade. Em um senti do amplo, contabilidade 
é a ciência que tem como objeto de estudo e 
conhecimento, o patrimônio de uma enti dade; 
tamanha responsabilidade que possui um órgão que 
regulamenta suas ati vidades.

Sobre a profi ssão contábil, denomina-se “Técnico em 
Contabilidade” aquele que tenha adquirido o diploma 
provido do curso de Contabilidade em nível técnico 
(nível médio). É chamado de “Contador” aquele que 
tenha adquirido o diploma de Bacharel em Ciências 
Contábeis, em curso de nível superior. Ambos são 
denominados “Contabilistas”, que podem, legalmente, 
ser responsáveis pela contabilidade das empresas 
(MARION, 2009), ressalvados suas especifi cidades.

Levando em consideração a importância e profundidade 
desta área de atuação, pode-se afi rmar que uma 
insti tuição de ensino tem forte infl uência sobre o 
desenvolvimento da profi ssão, e do profi ssional em si. 
Sendo assim, ainda no ano de 2013, a ESP se propôs 
a efeti var o estudo da vida curricular de cada aluno 
em formação no curso Técnico em Contabilidade que 
esti vesse interessado em parti cipar, no mínimo, do 
últi mo Exame de Sufi ciência que estará disponível 
para este profi ssional, que terá data prevista para sua 
aplicação o mês de março-2015, com o objeti vo de 
fornecer disciplinas de férias e antecipar a formação 
do aluno.

Desejamos uma óti ma caminhada aos futuros 
profi ssionais da área contábil!

Professora Laura de Boer 
Coordenadora Técnico em Contabilidade 
e Finanças
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Formatura Solene
Local: Hotel Personal Royal
Data: 28/03/2014 

Formatura de Gabinete
Data: 04/04/2014 
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