
WILSON PICLER, CHANCELER
DO GRUPO UNINTER, RECEBE

O TÍTULO CIDADANIA ACP.

Em evento solene na sede da Associação Comercial do Paraná, o empresário
Wilson Picler, Chanceler do Centro Universitário Internacional Uninter, Presidente

da Uninter Educacional S.A., fundador do Grupo Uninter e membro do conselho superior da 
entidade recebeu o título Cidadania ACP, concedido a personalidades que se destacam na 

esfera pública ou empresarial pelo respeito à ética e transparência.
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Em evento solene na sede da 
Associação Comercial do Para-
ná, o empresário Wilson Picler, 
Chanceler do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter, 
Presidente da Uninter Educa-
cional S.A., fundador do Grupo 
Uninter e membro do conselho 
superior da entidade recebeu 
o título Cidadania ACP, conce-
dido a personalidades que se 

destacam na esfera pública 
ou empresarial pelo respeito à 
ética e transparência.
Picler se juntou a importan-
tes nomes como o ex-prefeito 
de Curitiba Luciano Ducci, o 
então senador Sérgio Souza, 
senador Álvaro Dias, o diretor 
presidente da Renault Brasil 
Olivier Murguet, juiz Anderson 
Furlan, deputado federal Luiz 

Carlos Hauly, ministro-chefe da 
Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa Guilherme Afif Domin-
gos, empresário Carlos Wizard 
Martins, empresário João Doria, 
cientista política Glória Alva-
rez, ministro do STF Joaquim 
Barbosa, ministro do STJ Néfi 
Cordeiro, empresário Miguel               
Krigsner, Antônio Pallu, superin-
tendente do aeroporto Afonso 

WILSON PICLER, CHANCELER DO GRUPO 
UNINTER RECEBE O TÍTULO CIDADANIA ACP
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Gláucio Geara, presidente da ACP e Wilson Picler, fundador da Uninter Reitor da Uninter, Benhur Etelberto Gaio ao lado de Picler

Ouvintes atentos durante agradecimento do professor Wilson PiclerAlfredo Angelo Pires, diretor de negócios da Uninter

Pena e o governador do Estado 
de São Paulo Geraldo Alckmin.
O presidente da ACP, Gláucio 
Geara, em seu discurso des-
tacou que “a postura ética, 
ilibada, do professor Picler, com 
efetiva contribuição ao desen-
volvimento econômico, social e 
cultural, estrito compromisso 
pessoal de enaltecimento do 
significado filosófico do título 
propriamente dito, e da entida-
de que o concede, são algumas 
das qualidades morais exigi-
das pelos critérios de escolha 
dos cidadãos destacados pela 
honraria”.
“Um homem que vive e luta 
pelos seus ideais todos os dias, 
Picler colocou a vida à disposi-
ção de um objetivo, a evolução 
do conhecimento, para ajudar 

a tornar o mundo um pouco 
melhor”, disse o 2º vice-pre-
sidente da ACP, Odone Fortes 
Martins, referindo-se a Wilson 
Picler.
O mais novo cidadão ACP 
recebeu o título emociona-
do e contou a sua trajetó-
ria, as lutas e os obstáculos 
que enfrentou até conseguir 
transformar o Grupo Uninter 
no que é hoje, um dos maiores 
centros universitários do país, 
com 210 mil alunos e 600 po-
los de Educação à Distância, 
distribuídos estrategicamente 
por todo o Brasil. “Orgulho-me 
de fazer parte desse brilhante 
time de cidadãos, vou conti-
nuar inovando para melhorar 
o acesso à educação em todo 
o território nacional, missão 
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que venho desenvolvendo há 
mais de 20 anos”, conta ele.
Estiveram presentes à ho-
menagem o vice-presidente 
da ACP Camilo Turmina e Ivo 
Petris, autoridades do centro 
universitário, além de gran-
de número de convidados, 
durante a noite desta quin-
ta-feira.
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GLAUCIO 
GEARA, 
PRESIDENTE DA 
ACP, PRESTA 
HOMENAGEM A 
PICLER
A Associação Comercial do 
Paraná, entidade represen-
tativa do comércio varejista e 
da prestação de serviços, que 
reúne mais de 30 mil associa-
dos em todo o Estado, tem a 

honra de receber o empresário 
e professor Wilson Picler, tam-
bém membro do Conselho do 
Superior  desta Casa.
Nossa saudação especial ao 
ilustre convidado, e também ao 
grande número de amigos da 
entidade, aqui presentes para 
prestigiar o marcante evento 
desta noite.
Faremos a entrega ao professor 
Wilson Picler, do título de CIDA-
DANIA ACP, aliás, amplamente 
merecido, em face da extensa 
agenda de serviços prestados 
ao setor educacional do Paraná 
e a vários outros Estados da Fe-
deração, abrangendo milhares 
de alunos de cursos presenciais 
e de ensino à distância.

Gláucio Geara, presidente da ACP

Wilson segurando o livro de registros e sua 
esposa Susan Moritz
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Criador e grande comandante 
do Grupo Uninter, formado e 
pós-graduado em Física, desde 
jovem o professor Picler mos-
trou a vocação que o levaria a 
grandes empreendimentos no 
setor educacional, especial-
mente no ensino de terceiro 
grau.
O grupo educacional em refe-
rência, em 22 anos de ativida-
des, já formou mais de 500 mil 
alunos, contando atualmente 
com 210 mil alunos em mais de 
100 cursos nas áreas de gradu-
ação, pós-graduação, mestrado 
e extensão, nas modalidades 
presencial, semipresencial e à 
distância. 
Portanto, mais que substan-
tivas são as ações meritórias 
capitaneadas pelo visionário 
distinguido nesta noite com o 
título CIDADANIA ACP, instituído 
pelo nosso Conselho Político.
Postura ética ilibada, efetiva 
contribuição ao desenvolvimen-

“A ACP RECEBE HOJE 
COM JUSTIFICADO 
ORGULHO O NOME 
ILUSTRE DESSE 
GRANDE PARANAENSE 
QUE É O PROFESSOR              
WILSON PICLER.”

to econômico, social e cultural, 
estrito compromisso pessoal de 
enaltecimento do significado fi-
losófico do título propriamente 
dito, e da entidade que o conce-
de, são algumas das qualidades 
morais exigidas pelos critérios 
de escolha dos cidadãos desta-
cados pela honraria. Em suma, 
a homenagem Cidadania  ACP, 
que tem em nossa  galeria 
personalidades que, por sua 
atuação em diferentes campos, 
conferem irreversível dignidade 
ao título honorífico, recebe hoje 
com justificado orgulho o nome 
ilustre deste grande parana-
ense, que é o professor Wilson 
Picler.
A partir de agora, em invejável 
confraternização, o home-
nageado terá o privilégio de 
associar-se ao ex-presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
ministro Joaquim Barbosa; 
Governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, senador 
Álvaro Dias, um dos atuais pré-
-candidatos à Presidência da 
República; prefeito João Dória, 
pré-candidato ao governo do 
Estado de São Paulo; deputa-
dos federais Luiz Carlos Hauly 
e Sérgio Souza; empresários 
Guilherme Afif Domingos, Luiz 
Wisard Martins,  e Olivier Mur-
guet, entre outros. 
Para a ACP, ao completar 128 
anos de fundação, reconhecer 

as boas iniciativas de expansão 
e geração de oportunidades, 
visando à melhoria do ambiente 
de negócios e do empreende-
dorismo, é a prova de seu com-
promisso com a História, e de 
sua ligação com a sociedade.
Parabéns ao novo CIDADÃO ACP!
 
Gláucio Geara, presidente da ACP

Geara e Wilson no salão nobre, momentos 
antes da solenidade.

Camilo Turmina, vice-presidente da ACP; Glaucio Geara, presidente da ACP; Wilson Picler, o homenageado, a esposa Suzana Moritz, arquiteta; e                  
Odone Martins, vice-presidente da ACP.                                 

Geara fala sobre a importância de Wilson Picler 
para os repórteres.
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Honrou-me o presidente desta 
casa centenária, Gláucio Gea-
ra, para após a entrega formal 
do diploma Cidadania ACP, 
fazer uma intervenção com 
os motivos da homenagem ao 
Excelentíssimo Sr. Professor 
Wilson Picler, com foco no perfil 
humano do homenageado. É 
um fato raro. Em 128 anos de 
existência da ACP, por mais de 
34 anos integro o quadro de 
diretoria/conselhos de forma 
contínua. Creio que esta per-
formance foi motivo da escolha 
do meu nome, entre todos os 
integrantes do colegiado, que 
pertencem à diretoria. 
Nos anos 1996, 1997, em um 
dos Cafés das Nações, que 
meu diário Indústria & Comér-
cio promovia semanalmente, 
compareceu como convidado 

VICE-PRESIDENTE DA ACP, ODONE FORTES 
MARTINS RESSALTA AS QUALIDADES 

EMPRESARIAIS E HUMANAS DO HOMENAGEADO.

o professor Wilson Picler para 
apresentar a sua Facinter/
Uninter aos demais convidados. 
Causou uma excelente impres-
são. Relatou o seu projeto e seu 
sonho. Após o encontro, de for-
ma solitária, fiz uma pergunta 
ao meu foro íntimo: Como será 
este projeto daqui a 20 anos? 
Será capaz de preencher os 
requisitos dos sete pilares que 
desenvolvi na modesta utiliza-
ção do método cartesiano para 
avaliar desempenho de empre-
endedores ousados? 
Na condição de dirigente de um 
jornal diário cruzei na vida com 
centenas, coloque nisso mui-
tas centenas, de voluntariosos 
e vocacionados para o mun-
do dos negócios. O professor 
Picler é um deles. Meus modes-
tos sete pilares de empresários 

CORAGEM
Seg. Dic. Aurélio (do francês 
antigo: courages, atualmen-
te: courage). Bravura em face 
do perigo, Intrepidez, ousadia, 
resolução, franqueza, desemba-
raço, perserverança, constância, 
firmeza.
 Por aceitar o desafio de de-
senvolver um projeto do marco 
zero, num país de complexas 
realidades na área econômica, 
social e política, onde o melhor 
do destino nacional estava sen-
do construído e continua sendo 
construído agora.

vencedores têm tudo a ver com 
o nosso homenageado desta 
noite. Assim, de forma sequen-
cial, apresento cada um deles:
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DETERMINAÇÃO
2. Seg. Dic. Aurélio do latim 
determinatione) Ato ou efeito 
de determinar (-se). Resolução, 
decisão: é firme na sua deter-
minação de... Capacidade de 
determinação ou decisão: É ho-
mem de grande determinação. 
Uma qualidade, um atributo.
Conhecendo o tamanho do seu 
desafio, tem capacidade de 
formar aliados para desenvolver 
estratégias e fazer as pessoas 
sonharem unidas com suas 
ideias, além de fazê-las agir 
no tempo certo, sem fugir dos 
rumos traçados. 
 

PERSEVERANÇA
3. Seg. Dic. Aurélio (do latim 
perseverantia) Qualidade ou 
procedimento de perseverança. 
Pertinácia, constância, firmeza.
Mesmo diante das dificuldades 
que surgiram em cada eta-
pa do projeto, não recuou no 
enfrentamento dos desafios, 
mantendo-se solidamente na 
perseguição dos objetos pro-
gramados, sem enfraquecer em 
nenhum momento.

FORÇA
Seg. Dic. Aurélio (do latim, for-
tia) Poder, influência, prestígio. 
A virtude, o poder, a eficácia 
das coisas. Viveza, intensidade, 
vigor, valor, peso, saúde física, 
robustez, vigor. Energia moral, 
energia física 
Investido de poder de decisão, 
usa sua força com a sensibili-
dade que só os fortes possuem. 
No mesmo sentido, sua energia 
moral e física é aplicada para 
construir a liderança com res-
peito pelos que o cercam.

FÉ
Seg. Dic. Aurélio (do latim, fide). 
Crença, confiança. Crença reli-

giosa. Testemunho autêntico.
Um homem de crenças fortes, 
que acreditou na gente do Pa-
raná, no potencial do Brasil, na 
capacidade de construir uma 
marca forte, produtos confiá-
veis e um novo tempo de pro-
gresso para a nação brasileira. 

TENACIDADE
Seg. Dic. Aurélio (do latim, 
tenacitate) Qualidade de tenaz. 
Constância, afinco, contumácia. 
Apego 
Nosso homenageado mostrou 
que vive uma espécie de paixão 
por uma causa, uma ideia, um 
projeto; tem um compromisso 
absoluto com um objetivo: a 
vida colocada à disposição de 
uma luta. 

INTELIGÊNCIA
Seg. Dic. Aurélio (do latim, 
intelligentia) Faculdade de 
aprender ou compreender, per-
cepção, apreensão, intelecto, 
intelectualidade, qualidade ou 
capacidade de compreender e 
adaptar-se facilmente
Seu complexo educacional se 

“ WILSON TORNOU A 
UNINTER UMA FORÇA 
NO MERCADO NACIONAL 
E UMA EMPRESA 
COM PRODUTOS 
INDISPENSÁVEIS PARA          
O CONHECIMENTO.”

transformou numa plataforma 
de progresso, através da visão 
do professor Picler. Ele enxer-
gou as perspectivas de cresci-
mento, além das fronteiras do 
Paraná, quando desenvolveu 
uma estrutura complexa para 
sua Uninter, tornando-a uma 
força no mercado nacional e 
uma empresa com produtos 
indispensáveis para a evolução 
do conhecimento. Indispensá-
veis para a evolução da educa-
ção no país, a Uninter entrou na 
alma de milhares de brasileiros, 
cumpriu assim seu ímpeto 
desejoso de fazer um mundo 
melhor.

Odone Fortes Martins, vice-presi-
dente da Associação Comercial do 
Paraná

Glaucio Geara, Wilson Picler e Odone Fortes Martins, dinamismo, modernidade e transparência a 
serviço do Paraná.
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“ A EDUCAÇÃO É UM 
PROCESSO SOCIAL, É 
DESENVOLVIMENTO. NÃO 
É A PREPARAÇÃO PARA 
A VIDA, É A PRÓPRIA 
VIDA ACONTECENDO EM 
TEMPO REAL”.

WILSON PICLER 
FALA SOBRE OS 
DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO. 

Gandhi, muito sabiamente, nos 
alertou: “Seja a mudança que 
você quer ver no mundo.”  E o 
Dalai Lama, tomado por essa 
verdade, completou: “Se você 
quer transformar o mundo, 
experimente primeiro promover 
o seu aperfeiçoamento pessoal 

e realizar inovações em seu 
próprio interior.” 
Sem dúvida, as mudanças 
começam dentro de nós 
mesmos. A educação é um 
processo social, é desenvol-
vimento. Não é a preparação 
para a vida, é a própria vida 
acontecendo em tempo real. 
Se não tentarmos, se não 
lutarmos, se não fizer-
mos, talvez alguns, dentro 
de pouco tempo, estejam 
frustrados, decepcionados 
pelas coisas que deixaram de 
fazer. Acovardados diante de 
seus próprios sonhos. 
Para Einstein, a imaginação 

é mais importante que o co-
nhecimento. Então temos que 
soltar todas as amarras e voar 
em direção ao novo, ao desafio, 
longe de nossa zona de segu-
rança. Correr o risco, sonhar, 
ousar, criar, fazer.
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Formei-me Técnico em Ele-
trônica no Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Pa-
raná, hoje, UFTPR. Fiz Física na 
Universidade Federal do Paraná, 
pós-graduei-me na Unicamp e 
agora, anos depois, me preparo 
para o Doutorado. Sem dúvida, 
um largo intervalo de tempo em 
minha carreira acadêmica, mas 
por um bom motivo: fui atrás 
de um outro sonho. Um sonho 
maior, nascido das sementes 
que Curitiba lançou no solo da 
minha vida.
E foi assim que criei o IBPEX, 
depois a Facinter que poste-
riormente foram transformadas 
em Uninter. Hoje, estamos entre 
os maiores e melhores centros 
universitários do Brasil. Com 
mais de 600 polos em todos 
os estados brasileiros, 210 mil 
alunos e cursos nota máxima 
do MEC. 
Mas volto novamente os olhos 
para o futuro e percebo o 
quanto ainda há para se fazer. 
Sim, há muito por fazer e não 
há outro  caminho que não seja 
o da Educação. É nosso dever 
lutar por um Brasil para todos, 
sem discursos separatistas, 
sem palavras de ordem, sem 
gritos de ódio. As diferenças 
são importantes e é exatamen-
te sobre elas que se consolida a 
verdadeira democracia. A into-
lerância só acentua a violência 
e separa. O amor é a resposta 
que nos une.
Nesta homenagem, não me sin-
to só. Aqui, junto comigo, estão 
2000 colaboradores. Profissio-
nais abnegados que no dia a dia 
dão uma enorme contribuição 
para a Uninter ser o que é. E se 
hoje INDIVIDUALMENTE rece-
bo o  prêmio CIDADANIA ACP 
saibam que é uma conquista 
coletiva e a todos eles eu es-
tendo esta homenagem. Muito 
obrigado.

Wilson Picler, líder de um dos 
maiores grupos educacionais 
do Brasil

Sala lotada para receber e render homenagens a Wilson Picler, que se emocionou em vários mo-
mentos de seu discurso.

Edição Comemorativa do Prêmio Cidadania ACP 2018 DiárioIndústria      Comércio&

SAIBA MAIS SOBRE 
WILSON PICLER:

www.facebook.com/wilsonpicler.edu

twitter:@profpicler

instagram:@professorpicler

www.wilsonpicler@blogspot.com
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KITS PRÁTICOS GRÁTIS PARA ATIVIDADES EM CASA3

Para os alunos de Engenharia. Para os alunos de Jornalismo e 
de Publicidade e Propaganda.

*Imagens ilustrativas.

Mais de 26 softwares gratuitos.

Para os alunos de Investigação 
Profissional (Detetive Particular)

Centro Universitário Internacional UNINTER – PMEC n. 688, de 28.05.12, recredenciado PMEC n. 1219, em 26.10.16. [1] Válido 
somente para os cursos da modalidade EAD.  Consulte a vigência desta promoção em uninter.com/regulamentos. [2] Valores sujeitos 
à alteração sem aviso prévio. Consulte informações em uninter.com/regulamentos [3] Válido para todas as modalidades. Consulte 
condições e informações em uninter.com/regulamentos. / MAI/2018.

∂ Mensalidades a partir de R$168,00 2

∂ Mais de 100 opções de cursos nas áreas:

Parceria:

DESPORTIVA
 
EDUCAÇÃO

ENGENHARIA 

MEIO AMBIENTE

NEGÓCIOS

PÚBLICA

PÓS-GRADUAÇÃO FLEX

UNINTER

NOVA

PSICOLOGIA

SERVIÇO SOCIAL

DIREITO

SAÚDE
  

 

 
 

  

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

BACHARELADO
∂ Administração
∂ Artes Visuais
∂ Ciência Política
∂ Ciências Contábeis
∂ Educação Física
∂ Engenharia da Computação
∂ Engenharia de Produção
∂ Engenharia Elétrica - Habilitação 
em Eletrônica
∂ Filosofia
∂ Geografia
∂ História
∂ Letras
∂ Jornalismo
∂ Matemática
∂ Psicopedagogia
∂ Publicidade e Propaganda
∂ Relações Internacionais
∂ Serviço Social
∂ Sociologia
∂ Teologia Bíblica Interconfessional
∂ Teologia Católica

LICENCIATURA
∂ Artes Visuais
∂ Ciências da Religião
∂ Educação Especial
∂ Educação Física
∂ Filosofia
∂ Geografia
∂ História
∂ Letras
∂ Matemática
∂ Pedagogia
∂ Psicopedagogia
∂ Sociologia

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

SEGUNDA 
LICENCIATURA
∂ Artes Visuais
∂ Filosofia
∂ Geografia
∂ História
∂ Letras
∂ Matemática
∂ Pedagogia
∂ Sociologia

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA
∂ Artes Visuais
∂ Filosofia
∂ Geografia
∂ História
∂ Letras
∂ Matemática
∂ Sociologia

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

TECNOLOGIA
∂ Análise e Desenvolvimento de Sistemas
∂ Comércio Exterior
∂ Educador Social
∂ Gestão Ambiental
∂ Gestão Comercial
∂ Gestão da Produção Industrial
∂ Gestão da Tecnologia da Informação
∂ Gestão de Recursos Humanos
∂ Gestão de Segurança Privada
∂ Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais
∂ Gestão de Turismo
∂ Gestão em Saúde Pública
∂ Gestão da Vigilância em Saúde
∂ Gestão Financeira
∂ Gestão Hospitalar
∂ Gestão Pública
∂ Investigação Profissional (Detetive Particular) 
∂ Logística
∂ Marketing
∂ Marketing Digital
∂ Processos Gerenciais
∂ Saneamento Ambiental
∂ Secretariado
∂ Segurança Pública

NOVO

NOVO

NOVO

∂ Mais de 70 opções de cursos
∂ Mensalidades a partir de R$189,00 2 GRADUAÇÃO

A DISTÂNCIA

• Comércio Exterior
• Educação Física
• Gestão Comercial
• Gestão da Produção Industrial
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Financeira
• História
• Letras
• Logística
• Marketing
• Marketing Digital
• Matemática
• Pedagogia
• Processos Gerenciais
• Secretariado Executivo

• Administração
• Análise e Des. de Sistemas
• Ciências Contábeis
• Ciência Política
• Direito
• Engenharia da Computação
• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Jornalismo
• Pedagogia
• Publicidade e Propaganda
• Relações Internacionais
• Serviço Social 

A flexibilidade do ensino a distância com 2 aulas práticas na semana. 

NOVO

NOVO

     - Cursos recomendados pelo Guia do Estudante 2017.

     - Cursos com notas máximas no MEC.

4

4

4

4

4

5

5

55

5

5

4

4

GRADUAÇÃO
PRESENCIAL
∂ Mensalidades a partir de R$379,20 2 ∂ Mensalidades a partir de R$326,00 2 

GRADUAÇÃO
SEMIPRESENCIAL

3

1

WILSON PICLER
Presidente do
Grupo UNINTER

OTAVIANO COSTA
Apresentador
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KITS PRÁTICOS GRÁTIS PARA ATIVIDADES EM CASA3

Para os alunos de Engenharia. Para os alunos de Jornalismo e 
de Publicidade e Propaganda.

*Imagens ilustrativas.

Mais de 26 softwares gratuitos.

Para os alunos de Investigação 
Profissional (Detetive Particular)

Centro Universitário Internacional UNINTER – PMEC n. 688, de 28.05.12, recredenciado PMEC n. 1219, em 26.10.16. [1] Válido 
somente para os cursos da modalidade EAD.  Consulte a vigência desta promoção em uninter.com/regulamentos. [2] Valores sujeitos 
à alteração sem aviso prévio. Consulte informações em uninter.com/regulamentos [3] Válido para todas as modalidades. Consulte 
condições e informações em uninter.com/regulamentos. / MAI/2018.

∂ Mensalidades a partir de R$168,00 2

∂ Mais de 100 opções de cursos nas áreas:

Parceria:

DESPORTIVA
 
EDUCAÇÃO

ENGENHARIA 

MEIO AMBIENTE

NEGÓCIOS

PÚBLICA

PÓS-GRADUAÇÃO FLEX

UNINTER

NOVA

PSICOLOGIA

SERVIÇO SOCIAL

DIREITO

SAÚDE
  

 

 
 

  

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

BACHARELADO
∂ Administração
∂ Artes Visuais
∂ Ciência Política
∂ Ciências Contábeis
∂ Educação Física
∂ Engenharia da Computação
∂ Engenharia de Produção
∂ Engenharia Elétrica - Habilitação 
em Eletrônica
∂ Filosofia
∂ Geografia
∂ História
∂ Letras
∂ Jornalismo
∂ Matemática
∂ Psicopedagogia
∂ Publicidade e Propaganda
∂ Relações Internacionais
∂ Serviço Social
∂ Sociologia
∂ Teologia Bíblica Interconfessional
∂ Teologia Católica

LICENCIATURA
∂ Artes Visuais
∂ Ciências da Religião
∂ Educação Especial
∂ Educação Física
∂ Filosofia
∂ Geografia
∂ História
∂ Letras
∂ Matemática
∂ Pedagogia
∂ Psicopedagogia
∂ Sociologia

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

SEGUNDA 
LICENCIATURA
∂ Artes Visuais
∂ Filosofia
∂ Geografia
∂ História
∂ Letras
∂ Matemática
∂ Pedagogia
∂ Sociologia

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA
∂ Artes Visuais
∂ Filosofia
∂ Geografia
∂ História
∂ Letras
∂ Matemática
∂ Sociologia

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

TECNOLOGIA
∂ Análise e Desenvolvimento de Sistemas
∂ Comércio Exterior
∂ Educador Social
∂ Gestão Ambiental
∂ Gestão Comercial
∂ Gestão da Produção Industrial
∂ Gestão da Tecnologia da Informação
∂ Gestão de Recursos Humanos
∂ Gestão de Segurança Privada
∂ Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais
∂ Gestão de Turismo
∂ Gestão em Saúde Pública
∂ Gestão da Vigilância em Saúde
∂ Gestão Financeira
∂ Gestão Hospitalar
∂ Gestão Pública
∂ Investigação Profissional (Detetive Particular) 
∂ Logística
∂ Marketing
∂ Marketing Digital
∂ Processos Gerenciais
∂ Saneamento Ambiental
∂ Secretariado
∂ Segurança Pública

NOVO

NOVO

NOVO

∂ Mais de 70 opções de cursos
∂ Mensalidades a partir de R$189,00 2 GRADUAÇÃO

A DISTÂNCIA

• Comércio Exterior
• Educação Física
• Gestão Comercial
• Gestão da Produção Industrial
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Financeira
• História
• Letras
• Logística
• Marketing
• Marketing Digital
• Matemática
• Pedagogia
• Processos Gerenciais
• Secretariado Executivo

• Administração
• Análise e Des. de Sistemas
• Ciências Contábeis
• Ciência Política
• Direito
• Engenharia da Computação
• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Jornalismo
• Pedagogia
• Publicidade e Propaganda
• Relações Internacionais
• Serviço Social 

A flexibilidade do ensino a distância com 2 aulas práticas na semana. 

NOVO

NOVO

     - Cursos recomendados pelo Guia do Estudante 2017.

     - Cursos com notas máximas no MEC.

4

4

4

4

4

5

5

55

5

5

4

4

GRADUAÇÃO
PRESENCIAL
∂ Mensalidades a partir de R$379,20 2 ∂ Mensalidades a partir de R$326,00 2 

GRADUAÇÃO
SEMIPRESENCIAL

3

1

WILSON PICLER
Presidente do
Grupo UNINTER

OTAVIANO COSTA
Apresentador
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Cheguei à Associação Comer-
cial do Paraná preparado para 
viver “grandes emoções”.
As aspas (“) se explicam: como 
o homenageado seria o pro-
fessor Wilson Picler, criador e 
chanceler do Centro Universitá-
rio Internacional Uninter, eu não 
tinha dúvidas de que o físico, 
professor e inquieto empreen-
dedor (e magnata) poderia até 
provocar lágrimas de compo-
nentes da plateia. E igualmente 
risos por seu fino humor, um 
“sense of humor” meio inglês 
meio nativo, tradutor de reali-
dades por vezes tragicômicas; 
muitas das quais resultaram, 
por exemplo, no projeto edu-
cacional de qualidade que hoje 
atende 210 mil alunos em todo 
o país em 500 cidades. 
Não deu outra: muitas lá-
grimas houve naquela noite. 
Discretas mas expondo dores 
e marcas de quem (Picler) 
nunca foi ‘turista’ na vida.                                          

VIDA, PAIXÃO 
E GLÓRIA DO 

IMPRESSIONANTE 
TYCOON* PICLER.

São lágrimas que chancelam 
uma biografia rara, um “selo de 
qualidade de vida”. 

UM HOMEM DE 
FÉ
Houve risos diante de uma 
bem-humorada narrativa de 
peripécias pessoais, ousadias 
e “loucuras de meta certa”. 
Coisas de um “homem de fé”, 
como o classificou Odone 
Fortes Martins ao saudá-lo na 
entrega do título Cidadania ACP, 
e ‘empreendedor maiúsculo’, 
como o chamou Gláucio Geara, 
o presidente da ACP.
As mais expressivas dessas 
lágrimas foram as roladas do 
rosto desse homem de quase 
dois metros de altura, ao narrar 
capítulos de sua saga de moço 
pobre buscando afirmar-se na 
vida.
 

AULA MAGNA
Foi uma aula magna para lide-
ranças do comércio curitibano 
e alguns convidados não neces-
sariamente da área, que lota-
ram o acolhedor Salão Nobre da 
ACP.
Estou exagerando? Perdi o dis-
tanciamento crítico diante das 
instigantes e ricas manifesta-
ções desse querido amigo? Ou 
estou apenas reportando aquilo 
que testemunhei numa noite 
singular, de reencontro com 
uma alentada história de vida?
Na verdade, estou, sim, decom-
pondo, sob minha ótica, um 
momento único que a ACP guar-
dou na sua memória impressa e 
digital para a posteridade. 

CLARO IDEÁRIO
O físico, formado pela UFPR e 
pós-graduado em Física pela 

*TYCOON – magnata, empreendedor audaz.

aroldo@cienciaefe.org.br

Aroldo Murá  G. Haygert
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segunda mais importante uni-
versidade do país, a Unicamp, 
tem um ideário bem claro.
Ele sintetiza com precisão e sim-
plicidade que o mundo empresa-
rial requer em face das novida-
des tecnológicas assombrosas e 
em diárias mutações.
Seu olhar apurado para o empre-
endedorismo, Picler foi mostran-
do desde os primeiros dias da 
Uninter. O centro universitário 
começou nos anos 1990.
Como exemplo dessa visão, disse 
que os primeiros lucros foram 
dirigidos para a capitalização da 
empresa, a compra da casa-sede 
da Uninter, e dotando a institui-
ção da última geração de com-
putadores daqueles dias.
Esse espírito de ser contempo-
râneo do futuro foi a primeira 
grande surpresa mostrada por 
Picler a vários complexos educa-
cionais brasileiros que hesitavam 
em se livrar de administrações 
amadoras. “É preciso não con-

fundir a entrada de caixa com 
lucro”; ou empresa só “vai pra 
frente se bem capitalizada”.

VOOS DOS DOU-
TORES 
O homenageado da ACP falou de 
improviso, um dos seus fortes. 
Não perdeu o fio da meada, do-
sando cronologias com o relato 
de episódios engraçados, outros, 
desafiadores e decisivos para 
seu projeto de vida. Neste caso, 
citou os dias iniciais do IBEPEX, 
o instituto de dimensão nacional 
voltado para os cursos de pós-
-graduação que – num golpe de 
ousadia – acabaria democrati-
zando as pós, levando-as ao in-
terior distante do país. No Norte 
difícil, especialmente.
- Havia dias em que os aviões 
da TAM partiam de Curitiba com 
50% de passageiros da Unin-

ter, lembrou Picler daqueles 
tempos pioneiros.
Homem de crenças sólidas 
em realidades transcenden-
tais – aliás, como identifi-
cam muitos físicos, como 
o francês histórico, Jean 
Guitton -, Wilson Picler não 
se enquadra, no entanto, en-
tre os dogmatizadores. Mas 
tem suas certezas, algumas 
delas, acredito, reveladas em 
seus profundos momentos 
de reflexão espiritual diários.

“ÁGUA BOA” 
Por vezes dirigindo-se a ami-
gos da plateia, foi nominan-
do gente como o professor 
Wanderlei Veiga, sua grande 
admiração, seu mestre no 
CEFET e depois na UFPR, 
em Física; o pai, Gabriel; a 
esposa, arquiteta Suzana 
Moritz; o irmão e parceiro, 

Wilson Picler assinando a ata que conferiu o título de Cidadania ACP.
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Edmilson Picler; o vice-reitor e 
ex-vereador Jorge Bernardes, 
ex-ministro Luiz Carlos Borges 
da Silveira; o empresário Felix 
Bordin, Odone Martins, Gláucio 
Geara...
A mim me citou atribuindo-me 
qualidades de conhecedor de 
parte da memória do Paraná de 
hoje.
As lições, enfim, dessa aula 
magna de Picler foram muitas, 
não cabem nesse espaço em 
que registro apenas algumas 
mais relevantes, como a obser-
vação-recomendação preciosa: 
“Quem chega primeiro bebe 
água boa”.
Tal, como disse, ocorreu com 
seu grupo Uninter (e desdobra-
mentos como IBEPEX). 

PALAVRA É PRA 
DIZER 
Conheço bem o professor Picler, 
meu personagem no primeiro 
volume do livro Vozes do Para-
ná I, editado em 2008. Por isso 

entendo muito claramente sua 
didática, quando vai discorren-
do sobre seu tema preferido, 
o empreendedorismo. E o faz 
com ênfase nos substantivos, 
o que só dá vigor ao conteúdo: 
“Afinal, palavra foi feita para 
comunicar, não para enfeitar”, 
costuma dizer, passando mais 
umas de suas lições.
Com a mesma desenvoltura 
com que lembra os dias “ter-
ribilis” do início de estudos 
no CEFET de Curitiba vindo de 
Maringá, com Edmilson, Wil-
son Picler não se envergonha. 
Admite que chegou a Curitiba 
“meio caipira”, um estranho no 
ninho daquela escola técnica 
“que então abrigava os filhos da 
elite curitibana”. 
Hoje fala um português impe-
cável. Pode-se classificá-lo de 
bom orador, forte nos substan-
tivos, seguro narrador de fatos 
concretos e melhor analista 
ainda da sua realidade empre-
sarial e da sua história de vida.
Consultorias como a Price ana-
lisam e avalizam os resultados 
de hoje de uma organização 

que já formou pelo menos meio 
milhão de alunos. E que hoje 
tem 210 mil alunos matricula-
dos Brasil afora.
Mas só Wilson Picler pode 
contar essa história de pelejas 
de inúmeras dobraduras, como 
sua primeira noite dormindo no 
chão frio, em Campinas.
Lugar que teve de deixar na 
manhã seguinte.
Lá fora iniciar pós-graduação 
em Física, ferramenta bási-
ca para seu empreendimento 
futuro.
Acha que se não fosse do ramo 
educacional, dificilmente che-
garia onde chegou. Até por isso, 
passou lição final:
- Ser do ramo em que se vai 
atuar é imprescindível, grandes 
projetos não premiam aventu-
reiros.
Em tom de bom humor, admi-
tiu haver verdade na máxima 
de Santo Agostinho – “a sorte 
ajuda os audaciosos”.
Não conheço ninguém mais 
audacioso em negócios do que 
esse Wilson Picler.

Wilson exibe para amigos e repórteres presentes o diploma Cidadania ACP 2018.
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ONDE TEM BRASIL TEM UNINTER.

› Mais de 600 Polos de Apoio 
Presencial

› Atuação em todo o território 
nacional

› Cerca de 2000 colaboradores  
a serviço de 200 mil alunos 
ativos

› Mais de 500 mil alunos de 
graduação e pós-graduação 
formados e preparados para 
atuar no mercado, de modo 
competitivo e profissional                                        

› 21 anos de soluções 
inovadoras para a educação.
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Contato pelos telefones: (41) 3123-9804 | 3322-1012

DiárioIndústria      Comércio&
WWW.DIARIOINDUSCOM.COM

JORNALISMO CONFIÁVEL. INFORMAÇÃO SEGURA. INTELIGENTE.  DESDE 1976

UNINTER: INCORPORE NOSSA 
GRANDEZA, PRATIQUE NOSSA 
QUALIDADE  DE ENSINO. 

TOP EDUCAÇÃO - 7 VEZES A MARCA MAIS LEMBRADA       
EM EAD:  2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

A Uninter chega até você com o reconhecimento de todo o 
Brasil.  E esse reconhecimento  vem alicerçado por nossos 
tutores e professores especialistas, mestres e doutores, por 
nossas aulas gravadas e on-line 24 horas por dia e pela 
excelência dos nossos materiais didáticos. E tudo isso chega 
até você pelo Univirtus, o mais avançado ambiente virtual de 
aprendizagem. Exatamente como os novos tempos pedem, 
precisamente do tamanho do Brasil


