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INTRODUÇÃO

O Núcleo de Responsabilidade Social é uma unidade de apoio educacional, de
caráter permanente e de natureza multidisciplinar e institucional.
A responsabilidade social pode ser compreendida como um modelo de gestão
baseado na relação ética e transparente da organização com todos os atores com os quais
ela se relaciona e no estabelecimento de diretrizes compatíveis com o desenvolvimento
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.
Na educação Superior a responsabilidade social faz-se cada vez mais presente,
pois as Instituições têm demonstrado preocupação com as comunidades nas quais estão
inseridas, com as atitudes éticas e morais, bem como pelo respeito aos padrões universais
de direitos humanos, cidadania e meio ambiente que colaboram para o alcance das
condições de sustentabilidade.
Nesse viés, a Faculdade Anasps - por meio do Núcleo de Responsabilidade Social
- visa identificar as demandas e os impactos de sua missão de formação, pesquisa e
participação na sociedade, objetivando contribuir para a solução de problemas sociais e
ambientais, uma vez que possui o poder de mobilizar os recursos de que dispõem e a
comunidade para desenvolver ações com impacto sobre a região em que atuam. Sendo
assim, assume o compromisso e responsabilidade social para um processo permanente de
melhoria contínua.
Tem como cultura os bons valores e princípios, para não cair na contradição ao
ensinar aquilo que não pratica. Nesse contexto, a Faculdade Anasps realiza diversas ações
comunitárias como prática direcionada para o cumprimento da missão de uma instituição
de Ensino Superior. Essas ações comunitárias tornam-se práticas acadêmicas por
excelência, que possibilitam não somente o aperfeiçoamento das competências técnicas,
mas também o desenvolvimento de valores e princípios direcionados ao desenvolvimento
humano.
Pretende, portanto, contribuir com práticas acadêmicas que ultrapassam os muros
da sala de aula e dos laboratórios de pesquisa para se tornar ação sistemática geradora de
conhecimentos, interação da formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade
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social, visando a qualidade na formação profissional de nível superior, a democratização
do saber e a participação cidadã.
O Núcleo de Responsabilidade Social tem sua atuação de incentivo as ações
alinhadas ao Desenvolvimento Sustentável com base em três eixos:
Ambientalmente Correto: Refere-se a todas as condutas que possuam, direta ou
indiretamente, algum impacto no meio ambiente, seja a curto, médio ou a longo prazo, a
fim de minimizar ao máximo os impactos ambientais.
Socialmente Justo: Visando a criação de relações de trabalho legítimas e
saudáveis, além de favorecer o desenvolvimento pessoal e coletivo dos direta ou
indiretamente envolvidos.
Economicamente Viável: Fomento para que as empresas sejam economicamente
sustentáveis, para que sejam capazes de produzir, distribuir e oferecer seus produtos ou
serviços de forma que estabeleçam relação de competitividade justa em relação aos
demais concorrentes do mercado.
Nesse sentido, a Faculdade Anasps disponibiliza aos professores, alunos e
funcionários, a responsabilidade de criar projetos e ações que contribuam para um
desenvolvimento sustentável, com vistas a uma sociedade melhor e mais participativa.
JUSTIFICATIVA
À educação é conferido o papel de transformar e aprimorar o ser como cidadão e
agente de mudanças, requisito fundamental para a construção de uma sociedade mais justa
e igualitária e de um planeta mais sustentável. Não à toa, estudiosos e especialistas do
setor enfatizam o importante papel social das instituições de ensino.
A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional oferece especial
atenção ao elemento social, estabelecendo que a educação está vinculada ao mundo do
trabalho e à prática social. A Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), também elenca a responsabilidade social como
uma das dez dimensões de avaliação da IES. Sua importância ainda é evidenciada nos
eixos do Instrumento de Avaliação para credenciamento de instituições privadas de
Educação Superior.
Nascida do esforço da sua Mantenedora, a Faculdade Anasps oportuniza por meio
do Núcleo de Responsabilidade Social um espaço de participação e de democracia
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desenvolvendo e reinvestindo seus resultados em ações que promovem a melhoria da
qualidade de vida nas comunidades nas quais está inserida. Nesse sentido, considera o
desenvolvimento regional como ponto de partida e de chegada para o trabalho
universitário, configurando-se em uma Instituição enraizada na prática social.
Diante do exposto, o Núcleo de Responsabilidade Social, justifica-se com vistas
ao aperfeiçoamento de seu processo educativo. Compreende que as demandas de
desenvolvimento local estão assentadas na necessidade da população à educação, tanto
no aspecto de formação básica como superior.
Dessa forma, princípios e valores para o desenvolvimento humano, está
diretamente relacionada ao compromisso permanente que a Faculdade Anasps tem para
cumprir sua missão: “Promover a formação de profissionais, em nível superior, dentro
de uma visão inovadora, globalizante e integrada”, isto é, a garantia de boa qualidade de
ensino para os cidadãos que adquirem os serviços educacionais por elas oferecidos, seja
no âmbito de cursos livres, graduação ou da pós-graduação.
A Responsabilidade Social refere-se às ações da instituição que contribuem para
uma sociedade mais justa e sustentável. Neste sentido, deverão ser verificados trabalhos,
ações, atividades projetos e programas desenvolvidos com e para a comunidade,
objetivando a inclusão social, o desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de
vida, da infraestrutura urbana/local e a inovação social.
O Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade ANASPS intenciona
realização ações com demandas na oferta dos cursos superiores e está consciente da
importância de sua contribuição para a inclusão social, fruto de sua responsabilidade
social, vinculada ao desenvolvimento econômico, social, tecnológico, político e cultural
da região, responsabilidade esta que demandará o atendimento das demandas vinculadas
com já descritas e o de desenvolver projetos e ações sociais específicas.

OBJETIVOS
Geral
Estar alinhada com as diretrizes da Instituição de ensino, a fim de estimular o
conhecimento dos problemas do mundo presente, na prestação de serviços especializados
à comunidade, estabelecendo uma relação de reciprocidade.
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Específicos
•

Desenvolver atividades que viabilizem entendimento do corpo discente a respeito
do contexto social, econômico, cultural e ambiental no qual estão inseridos,
fomentando a integração da Faculdade Anasps com seu entorno;

•

Viabilizar parcerias com segmentos da sociedade que buscam subsídios na FA
para melhorar a qualidade de vida das pessoas;

•

Utilizar as próprias capacidades, em colaboração com outras instituições de
ensino/pesquisa e organizações da sociedade civil para desenvolver as
oportunidades educacionais, econômicas, sociais e culturais da região;

•

Promover um comportamento organizacional responsável no que se refere aos
impactos que a Instituição gera no seu público e no meio ambiente;

•

Estabelecer mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular,
buscando propor soluções para os problemas da sociedade a partir do pensamento
crítico, e da inovação;

•

Direcionar a atuação institucional de acordo com as dimensões organizacionais,
educacional, epistemológica e social.

•

Garantir a formação integral de um profissional competente e com
responsabilidade pública;

•

Produzir e disseminar o conhecimento com relevância e pertinência social;

•

Garantir a implementação de ações visando ao desenvolvimento sustentável das
comunidades.

•

Apoiar os docentes na condução das suas disciplinas sugerindo metodologias,
recursos, atividades e propostas de trabalho com o trabalho de teoria e prática;

•

Oportunizar que a Faculdade Anasps estreite seu relacionamento com a
comunidade na qual está inserida.

•

Instigar as habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida
fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades
independentes, transversais, opcionais, especialmente nas relações com o
mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.

•

Obter e manter o Selo Instituição Socialmente Responsável, adquirido pela
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior /ABMES;
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PÚBLICO ALVO
Comunidade Acadêmica e a população como um todo, na territorialidade em que
a instituição está inserida.
DURAÇÃO
Permanente.
RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO
Profª Drª Kelly Cristhiany Vieira
ACESSO AO ATENDIMENTO
O acesso as orientações e projetos ocorre mediante contato pelo e-mail
responsabilidade@faculdadeanasps.com.br ou na secretaria acadêmica da Faculdade.
Na plataforma, o aluno terá a possibilidade de comunicação e interatividade com
os colegas de turma, coordenação, tutores e com a responsável pelo Núcleo de
Responsabilidade Social.
O aluno terá à sua disposição todo o conteúdo dos materiais em mídia digital textos didáticos, fóruns de discussão, chats para debates online com o professor e/ou tutor
e demais discentes – por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado pela
Faculdade Anasps.
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