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“A EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL É 
AQUELA QUE POSSUI A CAPACIDADE DE OUVIR OS 
INTERESSES DAS DIFERENTES PARTES (ACIONISTAS, 
FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, 
FORNECEDORES, CONSUMIDORES, GOVERNO E MEIO 
AMBIENTE) E CONSEGUIR INCORPORA-LO NO 
PLANEJAMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BUSCANDO 
ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS E NÃO APENAS 
DOS ACIONISTAS PROPRIETÁRIOS” (CIMBALISTA, 
2001, p.1) 



 

 

 

POLITICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (PRSE) – 2018/02  

4 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR (FAMP – Faculdade Morgana Potrich), como Intuição 
de Ensino Superior (IES) focada na educação e formação de seres humanos, busca trazer 
ao conhecimento de seu alunos os problemas da sociedade em geral, principalmente da 
nossa região, para que através destes possam ser geradas soluções viáveis, inovações e 
a responsabilidade com a sociedade. 

 

Para cumprir tal objetivo, é fundamental o envolvimento de toda a comunidade acadêmica 
na busca de uma sociedade mais justa e igualitária, tanto no que diz respeito a construção 
dos saberes como no almejar de recursos para suprir necessidades básicas em termos de 
suprimentos e/ou de políticas de desenvolvimento humano. 

 

A política de responsabilidade social da FAMP é definida a partir das características e das 
ações construídas ao longo de sua trajetória histórica e está registrada nos documentos 
institucionais, especialmente no PDI – Plano de Desenvolvimento de Instituição. 

 

Podemos considerar para a definição de políticas e ações no âmbito da responsabilidade 
social a própria Missão da IES: “Educar o ser humano, promovendo a formação de pessoas 
para o exercício profissional, sendo capazes de transformar a realidade”. 

 

O processo de instauração da política de responsabilidade social terá como elemento 
principal o estabelecimento e o aperfeiçoamento do vínculo com a comunidade e suas 
perspectivas de desenvolvimento social, econômico e ambiental, com foco na geração de 
sustentabilidade ao invés do mero filantropismo. 
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2. VALORES 

A IES se baseia nos seguintes valores: 

» Constante valorização da comunidade acadêmica; 

» Respeito as diversidades: respeitar os direitos humanos em todas as operações da 
empresa, não tolerando qualquer tipo de discriminação ou violação desses direitos; 

» Responsabilidades Social e Ambiental, construindo uma reputação de excelência em 
cidadania empresarial, reconhecendo os impactos das ações e do poder de contribuição 
para o desenvolvimento sustentável; 

» Participação, integração e prestação de serviços à comunidade, garantindo o diálogo 
permanente com a comunidade, respeitando seu valores e interesses, com vistas e 
melhorias da qualidade de vida em seus aspectos sociais, econômicos, culturais e 
ambientais. 

» Transparência e ética: conduzir os negócios com ética, idoneidade, transparência e 
respeito às leis, adotando práticas anticorrupção, estimulando as denúncias de toda a 
forma ou tentativa de ato que viole as normas de conformidade da empresa. 

 

As políticas de responsabilidades social da Instituição, tem como referência o Pacto Global 
das Nações Unidas, universalmente distribuídos em quatro áreas: Direitos Humanos, 
Direito do Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção. 
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3. OBJETIVOS 

»Objetivo Geral: 

O PRSE é um programa que tem como objetivo ações que evidenciam o exercício de 
funções de interesse público, que se constituem como inerentes à natureza institucional 
advinda da IES. 

 

»Objetivos Específicos: 

Em busca de alcançar o objetivo geral do PRSE, a FAMP executa permanentemente os 
seguintes objetivos: 

a) Reestruturar a política de responsabilidade social na Instituição, considerando os 
impactos administrativos, financeiros e socioculturais desse processo; 

b) Comprometer a comunidade acadêmica com a promoção da ética e do 
desenvolvimento sustentável; 

c) Implementar a melhoria contínua dos programas, projetos, ações e atividades em 
desenvolvimento no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão; 

d) Definir e adequar as bases da política de responsabilidade social institucional à 
legislação em vigor; 

e) Estruturar metodologicamente o processo de implementação e execução de metas 
de responsabilidade social na Instituição; 

f) Definir procedimentos relacionados a documentação do processo de 
implementação da política de responsabilidade social institucional; 

g) Instituir mecanismos organizacionais que oportunizem o conhecimento e a 
possibilidade de inserção em atividades de todos os setores e unidades, bem como a 
comunidade externa; 

h) Elaborar estratégias que oportunizem a Instituição, como um todo, conhecer, 
planejar e executar ações constitutivas da política de responsabilidade social institucional. 
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4. AÇÕES 

Visando alcançar os objetivos propostos, o PRSE vem a realizar as seguintes ações: 

 

» Discussão permanente com os discentes, a respeito de um retrato social da região e dos 
problemas vislumbrados na realidade em que se insere a comunidade acadêmica. Tal ação 
é determinada a partir de seminários pedagógicos e do processo de ensino-aprendizagem 
que prevê espaços para discussões acerca da realidade institucional; 

»Desenvolvimento educacional da região a partir da intervenção da IES em ações de 
ensino –aprendizagem (FAMP Prepara); 

» Diálogo permanente com o poder público com a finalidade de encontrar caminhos viáveis 
para a proteção e conservação do meio ambiente; 

» Implementação da política de responsabilidade social no âmbito das dimensões 
constitutivas da formação profissional – ensino, pesquisa e extensão; 

» Constituição permanente de um espaço físico e um grupo de profissionais objetivando 
promover ações de atendimento a comunidade (Clinicas de Odontologia, Clinicas de 
Fisioterapia, Clinica de Psicologia, Núcleo de Pessoa Jurídica, Consultórios médicos); 

» Inserção de projetos de arrecadação de gêneros alimentícios não perecíveis em eventos 
de cunho acadêmico da IES (Natal Solidário); 

» Projetos voltados aos idosos, incluindo os mesmo em atividades de diferentes gêneros 
(EnvelheSendo FAMP). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hoje a Responsabilidade Social é assunto discutido em várias esferas, nas empresas, 
universidades, Igrejas entre outros. Seu conceito sofreu muitas mudanças ao longo do 
tempo, incorporando novos aspectos. A Responsabilidade Social não pode ser encarada 
apenas como comprometimento da lei ou até mesmos, como ações filantrópicas pois estas 
não possibilitam um relacionamento a longo prazo e comprometimento com mudanças. 

Porém, no caso da IES, o comprometimento com a Responsabilidade Social abrange uma 
esfera maior. Além de inserir em todas as atividades da Instituição o compromisso com a 
Responsabilidade Social, cabe a elas também a formação tanto profissional como ética e 
moral do estudante. Ou seja, a IES devem inserir a Responsabilidade Social a partir de 
uma visão sistêmica para se considerar o todo. 

A proximidade dos alunos com os problemas da comunidade é uma das formas de 
desenvolver um senso crítico e apurado sobre a realidade em que se encontram. Essa 
interação do aluno com a sociedade será capaz de estimular a criação de soluções 
coerentes para os novos problemas enfrentados nos dias de hoje. 
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