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1. Apresentação 

 

A política de responsabilidade social e sustentabilidade da FVP é definida 

a partir das características e das ações construídas a partir da sua própria 

missão institucional e está registrada nos documentos institucionais, 

especialmente no PPI – Projeto Político Institucional.  

O aspecto central a ser considerado para a definição de políticas e ações 

no âmbito da responsabilidade social é a  própria missão da instituição, 

qual seja: “Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e 

ambiental da sociedade Pernambucana e brasileira, a partir da oferta de 

cursos superiores de graduação, pós-graduação e extensão, formando 

especialmente profissionais das carreiras jurídicas que atuem com 

competência técnico-jurídica e consciência de suas responsabilidades 

frente à defesa da ética e da cidadania”.  

Para cumprir tal missão, é fundamental o entendimento que as 

perspectivas socioeconômicas não são expectativas dissociadas, ou seja, 

é impossível estabelecer um processo de formação que constitua 

empreendedores, inovadores e cidadãos, sem que estes tenham plena 

consciência de seus papéis frente a sociedade e ao mundo. Da mesma 

forma, todos os envolvidos nessa formação devem ter a expectativa de 

envolvimento pleno com esses temas. Trata-se do envolvimento de toda 

a comunidade acadêmica na busca de uma sociedade mais justa e 

igualitária, tanto no que diz respeito à construção dos saberes como no 

almejar de recursos para suprir necessidades básicas em termos de 

suprimentos e/ou de políticas de desenvolvimento humano sustentável. 

Porém, vale destacar que desde o início a IES tem plena consciência de 

que é necessária a sistematização dessas perspectivas no âmbito 

institucional, dessa forma, criou-se então o Núcleo de Responsabilidade 

Social e Sustentabilidade da FVP, formado por um grupo de 

representantes de vários segmentos da comunidade acadêmica, com o 

objetivo de sistematizar propostas, acompanhar e avaliar os 

direcionamentos das políticas de responsabilidade social e de 
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sustentabilidade na IES e no relacionamento com a comunidade de 

inserção.  

Nesta perspectiva, constrói-se a partir deste programa não apenas uma 

sistematização das ações de responsabilidade social e sustentabilidade 

a serem  implantadas e recorrentes na IES, mas a perspectiva para a 

abertura de diversos novos projetos no âmbito socioambiental, assim 

como uma definição clara e concernente da políticas apontadas no Plano 

de Desenvolvimento Institucional – PDI e Projeto Político Institucional – 

PPI da FVP. 

Assim, o Programa Institucional de Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade da IES deverá ser constituído a partir do conceito de 

comunidade acadêmica, em toda a sua amplitude, e da articulação plena 

entre ensino, pesquisa e extensão.  

Neste contexto, a identidade institucional se caracteriza pelo 

compromisso histórico do fortalecimento da dimensão social e ética do 

fazer acadêmico, isto é, da produção, sistematização e difusão do 

conhecimento.  

A finalidade da implementação da política definida é, fundamentalmente, 

a promoção da inclusão social, do desenvolvimento econômico e social, 

da defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 

e do patrimônio cultural.  

Tais ações serão pautadas no comportamento ético e participativo dos 

processos de transformação social, oportunizando que os benefícios da 

ciência e as potencialidades existentes na IES possam contribuir para o 

enfrentamento das questões sociais e suas múltiplas configurações. 

Logo, o papel da FVP no desenvolvimento social local/regional e, por 

conseguinte, na institucionalização da política de responsabilidade social 

implica demarcar o lugar que a instituição ocupa na prestação de serviços 

públicos e na articulação com políticas públicas e sociais.  

Enfatiza-se a condição de a IES constituir-se como participante 

interessada e compromissada no enfrentamento dos problemas sociais, 

o que a diferencia da responsabilização integral pelo acesso da 

população aos direitos sociais e pelo desenvolvimento local-regional. 
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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. 

 

2. Justificativa 

 

As políticas nacionais para as IES determinam que a responsabilidade 

socioambiental das instituições deva ser considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

Dessa forma, a FVP, a partir do seu Núcleo de Responsabilidade Social 

e Sustentabilidade institui as suas ações, primeiramente, levando em 

consideração as políticas inclusivas constantes no seu PDI e no PPI, 

determinando, a priori, o desenvolvimento socioeconômico e educacional, 

a inclusão social e a defesa do meio ambiente, sempre numa perspectiva 

que preveja as singularidades de sua inserção regional. 

Por outro lado, há que se levar em consideração que no contexto mundial 

contemporâneo vem ocorrendo um redimensionamento das exigências 

das instituições em relação a sua inserção social e as suas 

responsabilidades frente às necessidades da sociedade em que estão 

inseridas. Assim, responsabilidade social é um conceito ainda amplo e 

que somente de maneira gradativa vai se definindo com maior 

consistência, tanto no âmbito das exigências legais, quanto nas 

concepções das diversas modalidades institucionais. As características, 

objetivos e prioridades de cada instituição são fundamentais na 

construção de uma definição específica a cada caso. 

Assim, a política de responsabilidade social da Faculdade deverá ser 

construída e permanentemente repensada através da instauração de 

espaços de debate, das ações a partir de projetos e da problematização 

junto às comunidades interna e externa.  
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Essa institucionalização implicará o trabalho de análise de indicadores 

sociais internos e externos, considerados como indicativos das ações a 

serem desenvolvidas nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 

Trata-se de um programa institucional macro que objetiva conferir 

materialidade às ações que evidenciam o exercício de funções de 

interesse público, que se constituem como inerentes à natureza 

institucional advinda da missão da IES. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Visando alcançar, em sua plenitude, o objetivo geral deste programa 

institucional, a FVP dimensiona e executa permanentemente os seguintes 

objetivos: 

a) Reestruturar a política de responsabilidade social na IES, 

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 à documentação do processo de 

implementação da política de responsabilidade socioambiental 

institucional; 
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g) Instituir mecanismos organizacionais que oportunizem o 

conhecimento e a possibilidade de inserção em atividades de todos os 

setores e unidades, bem como à comunidade externa; 

h) Construir um sistema de monitoramento e avaliação da política de 

responsabilidade socioambiental descentralizado e integrado, 

objetivando reconhecer o alcance das ações e a possibilidade de novas 

respostas às necessidades sociais, econômicas e ambientais, em 

conformidade com a legislação em vigor. 

i) Definir regras que possibilitem a transparência das ações vinculadas 

à implementação da política de responsabilidade socioambiental na 

instituição.  

j) Elaborar estratégias que oportunizem à instituição, como um todo, 

conhecer, planejar e executar ações constitutivas da política de 

responsabilidade socioambiental institucional. 

 

4. Metas 

 

Considerando a missão, a finalidade e os princípios institucionais, a FVP 

definiu um conjunto de metas amplas e prioritárias, propostas para o 

período de 2019 a 2023: 

a) Implementar a política de responsabilidade socioambiental no 

âmbito das dimensões constitutivas da formação profissional – ensino, 

pesquisa, extensão; 

b) Definir e implementar ações de caráter integrador, onde a inclusão 

social e a promoção da cidadania sejam parâmetros balizadores das 

atividades acadêmicas; 

c) Fortalecer programas e projetos relacionados à defesa do meio 

ambiente, especialmente no âmbito da região e de sua inserção; 

d) Ampliar e aprofundar a compreensão dos dados de realidade local 

e regional, visando à composição de indicadores sociais quantitativos e 

qualitativos que subsidiem o planejamento e a implementação de ações 

prioritárias de enfrentamento das múltiplas formas de exclusão social; 
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e) Aperfeiçoar programas e projetos voltados à defesa da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

f) Fortalecer e estreitar relações com os governos municipal, estadual 

e federal e com a sociedade civil, representada pelas instituições privadas 

e não governamentais e comunidade em geral, no sentido de garantir 

parcerias interinstitucionais que objetivem a implementação de ações 

vinculadas à política de responsabilidade social da instituição em 

consonância com as demais políticas públicas e sociais. 

5. Atividades Permanentes 

 

Visando alcançar os objetivos propostos, o Programa Institucional de 

Responsabilidade Social realiza as seguintes ações de forma 

permanente: 

a. Discussão permanente com corpos discentes acerca da constituição 

de um retrato social da região de inserção 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. 

b. Capacitação do corpo docente e colaboradores da IES no uso da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, a partir de cursos de extensão 

programados especificamente para tal finalidade. 

c. Capacitação do corpo docente e colaboradores no âmbito do 

atendimento a pessoas com qualquer nível de autismo.  

d. Estabelecer convênios com órgãos de atendimento e auxílio a 

pessoas autistas. 

e. Estabelecer convênios com órgãos ambientais. 

f. Estabelecer convênios com órgãos de assistência social. 

g. Constituir no âmbito dos currículos da IES, um semestre em que os 

projetos interdisciplinares e/ou componentes curriculares que tenham a 

mesma perspectiva, promovam ações socioambientais como forma de 

avaliar e integrar os alunos a sociedade.  
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h) Desenvolvimento educacional da região a partir da intervenção da 

IES em ações de ensino-aprendizagem, práticas esportivas e culturais, e 

transversalidade de conhecimentos nas escolas públicas de Bezerros – 

PE. 

i) Diálogo permanente com o poder público com a finalidade de 

encontrar caminhos viáveis para a proteção e conservação do meio 

ambiente na cidade de Bezerros e região. 

j) Visitas técnicas permanentes de todos os cursos de graduação com 

a finalidade de defender o patrimônio cultural e artístico de Bezerros – 

PE. 

k) Implementação da política de responsabilidade social no âmbito das 

dimensões constitutivas da formação profissional – ensino, pesquisa, 

extensão. Tudo a partir da inserção de ações permanentes no currículo 

dos cursos de graduação. 

l) Inserção de projetos de arrecadação de gêneros alimentícios não 

perecíveis em eventos de cunho acadêmico da IES. 

m) Participação permanente no dia da Responsabilidade Social 

promovido pela ABMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


