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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar o programa de responsabilidade social 

do curso de administração da FACESM, localizada em Itajubá, MG. A abordagem 

metodológica é descritiva e baseada em métodos qualitativos de pesquisa, 

constituindo-se em um estudo de caso. Os dados foram obtidos por meio de 

entrevistas semi estruturadas e de profundidade. 

 

Palavras chave: Responsabilidade Social. Instituições de ensino superior.  Programa 

de responsabilidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A responsabilidade é uma qualidade que as pessoas possuem e que 

demonstra que elas são capazes de responder por seus atos e atitudes. Em 

decorrência disso surge a Responsabilidade Social, conceito que caracteriza as 

pessoas socialmente responsáveis e que desenvolvem projetos em diversas áreas, 

com diversos públicos e de diversas maneiras, promovendo assim o bem estar da 

sociedade como um todo e ao mesmo tempo ajuda os mais necessitados.  

No mundo de hoje as empresas não estão só preocupadas com os seus lucros, 

mas também estão dando uma grande importância para a responsabilidade social 

empresarial e através disso estão assumindo um comportamento social e ético a fim 

de envolver qualidade de vida na comunidade e meio ambiente.  

As instituições de ensino superiores (IES) particulares e públicas brasileiras 

estão cada dia mais inserindo o conceito de responsabilidade social em seu método 

de ensino, com a finalidade de formar cidadãos conscientes da importância da 

mesma. Um dos principais propósitos da educação esta em qualificar a sociedade 

para o avanço, por meio de ações solidárias, baseando-se na participação 

responsável dos indivíduos e das comunidades. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar o programa de responsabilidade 

do curso de administração da FACESM, localizada em Itajubá, MG. 

Os objetivos específicos do trabalho são identificar as contribuições do 

programa de responsabilidade social na percepção dos alunos, identificar as 

contribuições do programa de responsabilidade social na percepção dos 



professores, mapear as dimensões de aprendizado assimiladas pelos alunos e 

sugerir contribuições. 

 

4. METODOLOGIA  

A metodologia de pesquisa do trabalho consiste em um estudo de caso e os 

dados serão obtidos por meio entrevistas e de um questionário estruturado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A teoria sobre a responsabilidade social começa na década de 1950 sendo 

Bowen (1957, p.03) um dos primeiros a fazer a definição do tema. O autor afirma 

que as organizações estão ligadas á poder e decisão, e que tudo que a mesma 

executa atinge a vida da sociedade, e reforçou dizendo que as empresas precisam 

compreender que possuem um importante papel de impacto social dentro de um 

corpo social. 

Sobre o ponto de vista de Chiavenato (2004) o conceito de responsabilidade 

social mostra o nível de tarefas que uma organização apresenta através de atos com 

o objetivo de ajudar na satisfação da sociedade e assim realizar seus próprios 

ganhos. 

Mas para que os administradores de empresas estejam preparados para 

realizar projetos responsavelmente sociais em suas empresas, os mesmos precisam 

ser preparados nas Instituições de Ensino Superior (IES). As IES são organizações 

que tem como obrigação educar e formar alunos aptos tanto no lado social como 

financeiro afirma Reis e Bandos (2012).  

A responsabilidade social e a ética precisam ser colocadas na universidade 

como um dever de todos os integrantes, como gestores, docentes, discentes, e 

servidores técnico-administrativos, afirma Barros (2009), onde seus objetivos são 

ensino, pesquisa e extensão, não como uma organização hierárquica, e sim de 

forma integrada e complementar. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Ao analisar o programa de responsabilidade da FACESM, foi possível 

identificar a gratificação dos alunos no desenvolvimento do trabalho.  



Segundo os professores organizadores, um dos fatores causa da motivação 

dos alunos está no fato de cada grupo identificar o seu tema social de interesse. 

Segundo os professores “a motivação só vem depois que cada grupo visita a 

instituição alvo da ação social”. 

Foi identificado também que os projetos sociais abrangem toda a região da 

cidade de Itajubá, gerando um elevado índice de contribuição para cada instituição 

alvo. No ano de 2016, foram desenvolvidos 12 projetos sociais vinculados ao curso 

de administração, sendo que todos eles deixaram um legado de estrutura (melhoria 

da infra-estrutura física da instituição alvo), legado de integração (realização de um 

evento festivo com os assistidos) e um legado de marketing (alguma ação de apoio 

na estrutura de marketing da instituição, ex: site, fan page, outros).  

Por fim, ficou evidente que os alunos envolvidos nos projetos sociais elevaram 

a percepção social em relação das temáticas trabalhadas, sendo que muitos dos 

alunos nunca tinham visitado uma instituição social antes do desenvolvimento do 

projeto. 
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