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INTRODUÇÃO

Com o objetivo de cumprir sua missão institucional, a IES preocupase com a realidade social e o exercício de cidadania evidenciado em sua
política de recursos humanos, adoção de programas participativos,
processos de ensino, valorizando o indivíduo e sua formação, além de
proporcionar interação com o meio social e cultural. A atenção no
desenvolvimento econômico e social está presentes nas atividades de
ensino e pesquisa englobando:
a) Nas atividades de ensino, no conteúdo programático dos cursos,
temas de meio ambiente, ética, direitos humanos, relações étnicoraciais, cultura afro-brasileira, africana, indígena e responsabilidade
social, além da realização de eventos, cursos, projetos e programas
sobre o tema.
b) Nas atividades de pesquisa, por meio da resolução de problemas e
demandas da comunidade acadêmica e sociedade na qual está
inserida.
c) Na extensão, a Faculdade desenvolve atividades objetivando a
melhoria da inclusão social, defesa do meio ambiente e da memória
cultural.
São ações de desenvolvimento econômico e social da Faculdade:
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Iniciação científica;
Extensão universitária;
Oferta de estágio;
Convênios empresariais.

HISTÓRICO

A Responsabilidade Social sempre esteve presente na história da
Faculdade e é contemplada de forma sistemática em atividades regulares e

se expressa amplamente em sua missão, que destaca a contribuição para
a promoção da educação para o trabalho e cidadania.
Tem como objetivo principal envolver a comunidade acadêmica com
a promoção da ética e do desenvolvimento sustentável. Visa também a
melhoria dos programas, projetos, ações e atividades de ensino, de
pesquisa, de extensão pautados no comportamento socialmente
responsável, contribuindo para o enfrentamento das questões sociais em
suas múltiplas configurações com vistas ao engajamento no mundo do
trabalho.
Para concretizar sua intenção, desde sua criação, a Faculdade atua
com o Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI), programa Nacional da
Mantenedora, que tem como objetivo promover condições de equidade que
respeitem a diversidade inerente ao ser humano (gênero, raça/etnia,
maturidade e deficiência [...] ) visando a inclusão e a formação profissional
destas pessoas nos cursos do SENAI, com base nos princípios do Decreto
Executivo 6949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência).
Para um melhor resultado deste programa participamos do Grupo de
Apoio Local (GAL) formado por entidades e associações que atendem as
pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual, múltipla,
condutas típicas e altas habilidades para ampliar parcerias, e estabelecer
a colaboração de órgãos governamentais e não-governamentais.
Formamos em 2014 um aluno com deficiência física no curso
superior de Sistemas de Telecomunicações. Atualmente o programa atende
com bolsa de estudo um aluno com transtorno do espectro autista. O
Núcleo de Apoio Psicopedagógico acompanha alunos com dificuldades de
aprendizado.
A Responsabilidade Social, também, é exercida na Faculdade pela
oferta de diferentes bolsas de estudo, ajuda de custo, formas de
financiamento e política de descontos:
a) bolsa DN (Departamento Nacional): recursos disponibilizados pelo
Departamento Nacional do SENAI para ajuda de custo no que se
refere a transporte, alimentação, vestuário, etc. para os alunos
indicados por indústrias contribuintes do SENAI.
b) bolsa DR (Departamento Regional): os cursos também podem
oferecer bolsas, de acordo com previsão orçamentária,
devidamente regrada por documentos norteadores. Os critérios

para concessão de bolsas estão descritos em instrução de
trabalho.
c) FIES: a Faculdade aderiu ao Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES), programa do Ministério da Educação destinado a financiar
a graduação na educação superior de estudantes matriculados
em cursos superiores não gratuitos na forma da Lei
10.260/2001.
d) política de descontos: a Faculdade de Tecnologia SENAI
proporciona uma política de benefícios por pagamento à vista,
descontos a alunos e ex-alunos oriundos de qualquer escola
SENAI-RS, alunos que indicam amigos, funcionários e filhos de
funcionários e trabalhadores da Indústria.

3 RESULTADOS OBTIDOS EM 2016
No ano de 2016, 60 alunos utilizam o Financiamento Estudantil
(FIES) na faculdade SENAI, um aluno utiliza a Bolsa – PSAI, 4 alunos
possuem bolsas de estudo do Departamento regional do SENAI e 53
alunos se beneficiam com a ajuda de custo por meio das bolsas do SENAI
Departamento Nacional.
Na semana de 12 a 17 de setembro de 2016 a faculdade SENAI
participou do programa da Associação Brasileira de Mantenedoras do
Ensino Superior – ABMES. A campanha de Responsabilidade Social do
Ensino superior Particular reuniu alunos, professoes e funcionários da
faculdade, que participaram de uma ação conjunta do banco de
alimentos e o banco de livros. Abaixo o link da campanha.
https://www.youtube.com/watch?v=1m7CFkqroNg

Como forma de valorização dos egressos dos cursos de formação
profissional, a Faculdade intensificou o programa de descontos voltado a
este público, intencionando o estímulo à continuidade dos estudos. Além
disso a concessão de bolsas, diversas ações que exercitam a cidadania,
ética, cuidado com o outro, inclusão e debates de temas contemporâneos
são incluídos na semana acadêmica, no salão de iniciação científica, aula
magna, ente outros. Desde 2010 a Faculdade também participa do dia da
Responsabilidade Social, promovido pela Associação Brasileira das
Mantenedoras do Ensino Superior – ABMES, recebendo anualmente, o selo
de instituição de Ensino Socialmente Responsável.

A Faculdade se engaja nas diversas campanhas regionais com foco
na prevenção de saúde, meio ambiente e segurança e saúde do
trabalhador estendidos a toda comunidade acadêmica, através de

palestras
e
debates
sistemáticos
responsabilidade social, tais como:






sobre

temas

associados

a

Cuidados com a saúde,
prevenção ao uso de drogas,
acidentes e riscos ambientais,
dia da leitura,
mundo SENAI.

Além disso, tem promovido ações comunitárias e campanhas de
cunho assistencial como o trote solidário, campanha do agasalho, coleta
de alimentos, etc, beneficiando diversas instituições na região onde está
instalada. Alimentos não perecíveis e fraldas são entregues em asilos e
creches por alunos, professores e funcionários que aproveitam para
passar um tempo nestas casas de acolhida, dando atenção a quem tanto
precisa.
Para os colaboradores a faculdade exercita a responsabilidade social
por intermédio do desenvolvimento das pessoas com programas de
aperfeiçoamento
profissional,
desenvolvimento
em
equipe
e
desenvolvimento em parceria com a concessão de subsídios para cursos
em diferentes modalidades.
O exercício da responsabilidade social na Faculdade é expresso na
gestão ambiental onde anualmente é realizado o Diagnóstico Ambiental e
com base neste diagnóstico são planejadas e implementadas ações de
gerenciamento de resíduos; regularização quanto à licença ambiental;
monitoramento dos recursos naturais e educação ambiental. Também a
gestão ambiental promove o uso racional de água e de energia, através do
monitoramento do consumo, de inspeções nas instalações hidráulicas para
identificar e eliminar possíveis vazamentos e avaliando as faturas das
concessionárias.
Com estas ações a Faculdade cumpre com seu compromisso de
oferecer uma educação de qualidade, amparada em princípios de
valorização permanente do seu corpo discente, docente e do quadro de
funcionários com respeito aos direitos fundamentais do ser humano e o
tratamento igualitário.

