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RESUMO 

O presente trabalho vem do interesse acadêmico que a instalação de uma 
faculdade do interior do estado de São Paulo despertou, tendo em vista as 
possíveis transformações socioculturais dela decorrentes. O objetivo é investigar as 
mudanças que essa instituição traz para a comunidade local e regional, procurando 
entender os caminhos propostos pela Faculdade e como a comunidade percebe a 
atuação da instituição. Em linhas gerais a instituição ainda tem uma longa 
caminhada para se estruturar diante da sociedade. Em contraponto, há o conjunto 
de características anteriores à instalação da Faculdade. A metodologia utilizada foi 
a exploratória que se consubstanciou no estudo de caso especificado. O referencial 
teórico construído com o exame e discussão de temáticas sobre o ensino superior 
no Brasil, desenvolvimento regional, relações comunidade e faculdade. No capítulo 
1, destaca a relação do ensino superior e o desenvolvimento, define a 
democratização do ensino no Brasil, o papel e os impactos da faculdade na 
valorização social. Trata as práticas de responsabilidade social como um fator 
importante para o desenvolvimento socioeducacional e na formação do homem 
cidadão.No capítulo 2, dando sequência na importância do ensino superior, salienta 
a participação da comunidade nas políticas públicas e os projetos sociais realizados 
no ensino superior visando o saber e a prática, a criticidade dos alunos e a tomada 
de decisões. Em relação ao desenvolvimento local e regional, o ensino superior 
oferece condições para analisar os recursos disponíveis na região e a busca de 
qualidade de vida. Foi realizado um estudo de caso na instituição de ensino 
superior FACIG, capítulo 3, destacando seus projetos e sua relação com a 
comunidade, mostrando os impactos gerados na cidade de São Joaquim da Barra, 
estado de São Paulo, mesmo sendo os primeiros anos de funcionamento da 
faculdade.  Foi realizado este trabalho através de entrevistas, questionários, 
referencial teórico de livros e observação, para posteriormente relacionar a teoria 
com as práticas realizadas.  

Palavras-chaves: Ensino Superior. Desenvolvimento Regional. Mudanças 
Comportamentais.  Acesso ao Ensino. Responsabilidade Social. 
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ABSTRACT  

This work comes from the academic interest that the installation of a faculty of the 
interior of the state of São Paulo woke up, with a view to possible sociocultural 
changes arising from it. The objective is to investigate the changes that the institution 
brings to the local community and regional, trying to understand the paths proposed 
by the Faculty and how the community perceives the actions of the institution. In 
general the institution still has a long way to structure in society. In contrast, there is 
a set of characteristics prior to installation of the Faculty. The methodology used was 
that which was consolidated in the exploratory case study specified. The theoretical 
framework built with the examination and discussion of issues on higher education in 
Brazil, regional development, community and college relations. In chapter 1, 
emphasizes the relationship of higher education and development, shows the 
democratization of education in Brazil and define the role and impact of the college in 
social value. This is the practice of social responsibility as an important factor for 
socio-educational development and training of man citizen. In chapter 2, following on 
the importance of higher education stresses community participation in public policy 
and social projects carried out in higher order knowledge and practice, and critical 
decision-making. In relation to local and regional development, higher education 
offers conditions to analyze the available resources in the region and the search for 
quality of life. We conducted a case study in higher education institution FACIG, 
Chapter 3, highlighting its projects and its relationship with the community, showing 
the impacts in São Joaquim da Barra, São Paulo, even though the first years of 
operation of college. This work was conducted through interviews, questionnaires, 
theoretical books and observation,and later relate the theoretical to the practical. 

Keywords: Higher Education. Developing. Behavioral changes. Access to 
Education, Social Responsibility. 
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INTRODUÇÃO 

Com o ensino superior surgem expectativas de realizações de sonhos 

de muitos jovens e adultos em busca de melhores qualificações profissionais. Diante 

disso a presente pesquisa se fundamentou na oportunidade em que a cidade de São 

Joaquim da Barra está recebendo ao instalar sua primeira faculdade: a FACIG – 

Faculdade de Ciências Gerenciais de São Joaquim da Barra (SP). 

O interesse da pesquisa baseia-se na oportunidade de 

desenvolvimento da instituição de ensino superior e as possíveis consequências 

relacionadas a mudanças socioculturais decorrentes de sua instalação. Além do 

mais, averiguar se as consequências foram apenas a nível local ou se atingiram 

cidades circunvizinhas. 

O interesse da pesquisadora, que é docente da IES (Instituição de 

Ensino Superior) é o de ampliar sua formação profissional, como também oferecer 

subsídios referentes a melhorias para a instituição estudada por meio da análise que 

o desenvolvimento que a IES proporcionará para a comunidade local. 

O referencial teórico baseia-se no estudo do ensino superior no Brasil, 

bem como seu processo de desenvolvimento e sua importância nos dias atuais. 

Com o foco no ensino superior será estudada a região do Estado de São Paulo em 

que se encontra a cidade de São Joaquim da Barra. No referencial teórico será 

apresentado também temas como Responsabilidade e Valorização social, além de 

dados sobre a instituição pesquisada FACIG 

As indagações da pesquisa referem-se às mudanças sociais, a 

importância da responsabilidade social no contexto da faculdade. Contextualizando 

a instituição de ensino superior na comunidade receptora, espera-se observar a sua 

atuação, podendo assim melhor aquilatar sua importância no aspecto social, 

pessoal, econômico e democrático. 

Ao decidir trabalhar em um contexto que abrange o ensino superior e 

precisamente realizar os estudos na FACIG, o objetivo inicial gira em torno da 

análise acadêmica e das mudanças sociais que uma instituição de ensino superior 

gera ao estabelecer em um determinado local.  
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O objetivo da pesquisa é a contribuição para uma compreensão mais 

acurada das relações entre ensino superior e desenvolvimento local, investigando 

quais são os efeitos que a FACIG gerou na comunidade em que se está alocada. 

Além disso, será observado o perfil dos alunos da instituição, a relação entre o perfil 

do aluno e o acesso das camadas populares ao ensino superior. 

O estudo de caso, que oferece a oportunidade de definir claramente o 

contexto estudado, foi eleito como proposta metodológica e incluiu pesquisa de 

levantamento de opinião e pesquisa documental.  

Para sua realização foram elaborados questionários estruturados 

(entregues pessoalmente respondidos no mesmo momento), para os alunos, 

professores, funcionários da faculdade, membros da comunidade, além de 

entrevistas semiestruturadas com estes últimos, a fim de averiguar o nível de 

satisfação e entendimento do processo de instalação da faculdade. A pesquisa 

documental efetivou-se com a análise de atas, Plano de Desenvolvimento 

Institucional e outros documentos da instituição. 

No primeiro capítulo, o ensino superior, valorização e responsabilidade 

social, destaca o crescimento do ensino superior no Brasil e no interior do Estado de 

São Paulo. Neste capítulo define o papel do ensino superior para o desenvolvimento 

socioeducacional e a importância da educação na formação do cidadão e o 

desenvolvimento com responsabilidade social. Assim, melhorar sua valorização 

pessoal. 

O segundo capítulo sobre políticas públicas na promoção de mudanças 

sociais, mostra a importância da sociedade na participação política, capacidade de 

enfrentar problemas sociais, até mesmo na criação de leis para diminuir problemas. 

Através de projetos sociais desenvolve participação comunitária, com consciência 

das pessoas em saber os seus direitos e deveres para uma melhor qualidade de 

vida. 

No terceiro capítulo foi feito um estudo da instituição FACIG na teia 

social de São Joaquim da Barra, onde analisa o papel da faculdade nas mudanças 

socioeducacionais dos estudantes, assim o seu crescimento pessoal e profissional. 
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Destacou a missão da FACIG, o plano de desenvolvimento e os projetos e 

responsabilidade social da instituição com a comunidade 
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1 O ENSINO SUPERIOR, VALORIZAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1.1 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

A educação superior no Brasil, hoje, desenvolve-se em um sistema 

complexo e diversificado de instituições públicas e privadas com diferentes tipos de 

cursos e programas. 

No intervalo de pouco mais de 30 anos, o sistema de ensino superior 

brasileiro passou por expressivas mudanças, formando no país um complexo campo 

acadêmico. No início dos anos de 1960, contava com cerca de uma centena de 

instituições, a maioria delas de pequeno porte, voltadas basicamente para atividades 

de transmissão do conhecimento, com um corpo docente fracamente 

profissionalizado.  

Conforme censo da Educação Superior de 2008, segundo o site (www. 

prb10.org.br), quase 75% dos universitários brasileiros estudam em instituições 

privadas. Em relação ao ano de 2007, houve um aumento de 4,1% de alunos 

matriculados, totalizando de 5.080.056 alunos matriculados no ensino superior. As 

instituições de ensino superior privada correspondem a 74,9% dos alunos, enquanto 

25,1% estudam em instituições públicas.   

O ensino superior no Brasil, hoje, precisa passar por um processo de 

democratização e a necessidade de novas formulações de políticas públicas para 

que a universidade seja acessível a todos, principalmente aos estudantes de baixa 

renda, para que estes possam ingressar nas instituições.  

Democratizar o ensino superior caracteriza um Brasil buscando por 

uma mobilização educacional necessária para o crescimento socioeconômico, pois 

caracteriza uma melhora na oferta da mão de obra, que qualificada eleva a 

qualidade dos produtos bens e serviços produzidos no país refletindo uma expansão 

no mercado de trabalho bem como abertura de novos horizontes inclusive no 

exterior. Haja vista ser a universidade é um dos meios pelo qual, estes estudantes 

buscam uma melhor qualificação. E pelas qualificações, melhores condições de 

vida, e um crescimento, tanto no campo profissional como no pessoal. 
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Oliveira (2007) argumenta que a globalização fez com que os moldes 

educacionais mudassem provocando inclusive evolução nos ambientes escolares 

com a introdução das novas tecnologias, provocando uma reorganização do 

conhecimento.  

No caso da educação, enquanto alguns dispõem de banco de dados 
sofisticados que possibilitam acesso ao conhecimento produzido no mundo 
inteiro em curto espaço de tempo, a maioria dos brasileiros não conseguiu 
terminar o ensino fundamental, e outros nem sequer puderam ser 
alfabetizados (OLIVEIRA, 2007, p. 24). 

Vale lembrar que, historicamente, o acesso à educação privilegiou 

classes econômicas mais favorecidas, ou seja, se considerar o ensino superior, 

aqueles que podiam pagar em instituição privada ou se manter numa pública 

levando-se em conta o acesso a um ensino fundamental e médio excelentes. Não 

nos esquecendo que o analfabetismo sempre esteve presente em nossa história, em 

décadas passadas constatam-se índices vergonhosos. 

Mudanças foram ocorrendo socialmente ao longo do tempo e a 

educação começou a assumir um papel importante no país para atingir-se  melhor 

desenvolvimento socioeducacional. 

Oliveira (2007) destaca que a partir das décadas de 1970 e 1980 houve 

a implantação de políticas públicas que objetivavam o ensino para todos, 

favorecendo o ingresso das camadas sociais mais baixas no ambiente escolar. 

Ocorrendo com isso queda no nível de analfabetismo e consequente 

desenvolvimento na área educacional. 

Oliveira (2007) coloca ainda que nas últimas três décadas, (1980-

2000), a sociedade brasileira sofreu com um descaso em cima da educação e o 

desmerecimento do prosseguimento de estudos de classes sociais mais pobres, 

promovendo segundo o autor um ‘apartheid’ social. O autor ressalta que: 

A democratização do acesso à educação não correspondeu à 
democratização do conhecimento. As políticas públicas brasileiras de 
expansão quantitativas e extensão da escolaridade obrigatória, adotadas 
nas décadas de 70 e 80, ampliaram o acesso à escola. No entanto, esse 
processo deu-se de forma desordenada, construindo-se um número cada 
vez maior de escolas sem que com isso tenha havido uma efetiva redução 
do déficit de vagas, principalmente nas séries iniciais. Só muito 
recentemente é que se conseguiu a universalização de matrículas, sem 
contudo assegurar a permanência (OLIVEIRA, 2007, p. 26). 
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O ensino público ficou comprometido e sem respaldo das outras 

esferas estadual e municipal, que não tinham como investir e promover a função 

social da educação e a construção e desenvolvimento do saber. 

Foi assim que as instituições privadas se evidenciam na quantidade, 

tanto em número maior de instituições, como em número de cursos oferecidos, que 

crescem a cada ano. Constata-se um forte crescimento de cursos superiores a 

distância, e de cursos de duração de 3 anos com caráter de graduação universitária. 

Atualmente, essa experiência de Educação a distância tem sido 

adotada também pelas universidades federais e estaduais. Recentemente a própria 

USP abriu vestibular para um curso piloto de licenciatura em EAD (FUVEST, 2010). 

Segundo Werthein (2005) o ensino superior produz o desenvolvimento 

por ser um formador de competências, que origina mudanças de um país, mudanças 

essas que repercutirão na sociedade.  

É necessário uma reflexão quanto a missão e as funções destas 

instituições de ensino superior com relação à  comunidade em  que estão inseridas, 

com o  objetivo de estabelecer relações que fortaleçam a instituição e a comunidade, 

e forneçam resultados positivos e desenvolvimento para a mesma.  

... temos de melhorar urgentemente o perfil de nossa educação se 
quisermos ainda sonhar com um futuro digno para os brasileiros. 
(IOSCHPE, 2004, p.167) 

Como já sabemos, os brasileiros são carentes no requisito educação e, 

mais ainda, de uma educação de qualidade, devendo o país exercer bem seu papel 

na formação do cidadão, tanto nos aspectos pessoais quanto profissionais. E assim 

promover o desenvolvimento da comunidade local, regional e de todo o país. 

Para tanto, ou seja, para que a educação do Brasil tenha a qualidade 

desejada e sejam voltadas para a formação do cidadão, as Instituições de Ensino 

Superior (IES) devem aprimorar-se e oferecer um quadro de docentes qualificados 

com formação específica e experiência profissional suficiente que possam ser 

compartilhadas com os alunos de modo que se desenvolvam mediante uma 

interação acadêmica que oportunize o crescimento na construção do saber, uma 

abertura para o campo profissional e o exercício pleno de cidadania. 
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1.2- ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SÃO PAULO 

No âmbito do Ensino Superior, das 2.252 Instituições no Brasil, 

segundo dados do MEC/INEP (2008), aproximadamente 24% encontram-se no 

Estado de São Paulo. A maioria das instituições de Ensino Superior de São Paulo é 

de natureza privada, correspondendo ao setor público em torno de apenas 11% do 

total. 

Quanto à região de Franca, as cidades de Ituverava, Orlândia, São 

Joaquim da Barra, Batatais, circunvizinhas, também possuem Faculdades. Para as 

comunidades que podem contar com o ensino superior, sem dúvida é um conforto 

para aqueles estudantes que não precisam se deslocar para outras cidades, 

relevando o fato de contribuir para o desenvolvimento dessas comunidades que 

estarão mais bem qualificadas.  

Schwartzman (apud Oliveira, 2007) adverte que o ensino superior no 

Brasil não deve ser visto como uma entidade isolada da sociedade, inclusive o olhar 

político oriundo de uma administração pública voltada para interesses da 

comunidade de forma geral, pois é neste contexto que há a profissionalização e a 

qualificação do material humano. O autor afirma que a educação faz parte do 

cotidiano das pessoas, e é na escola que acontece o aprendizado, mesmo que o 

ambiente escolar seja apenas um vínculo de aprendizado e não a única alternativa 

de construção do saber. 

As mudanças que vem ocorrendo com relação ao nível 

socioeconômico, percebe-se o crescimento de instituições de ensino superior no 

interior do Estado de São Paulo, principalmente da região de Franca, possibilita que 

muitas pessoas que antes não poderiam cursar uma faculdade devido a distância  e 

o preço das mensalidades, hoje está tendo a possibilidade de se especializar e 

concorrer no mercado de trabalho, além da comodidade e da facilidade ao ensino. 

Faltam muitas políticas públicas para que haja desenvolvimento social, mas o ensino 

é o preconizador deste desenvolvimento. Há uma necessidade da faculdade 

também se preocupar com o desenvolvimento social, pois as instituições de ensino 

superior devem ser um instrumento de mudança social. 
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1.3 O PAPEL DA FACULDADE NA VALORIZAÇÃO SOCIAL  

Há meio século, as comunidades da região de Franca e Ribeirão Preto 

eram rurais, as pessoas viviam mais no campo, vivendo dos bens que o campo 

fornecia, não necessitando de muita estrutura e muitos recursos, hoje as 

comunidades passaram a ser urbanas, assim deparamo-nos com as mudanças 

sociais, com os impactos gerados e com as transformações na valorização social, 

conforme o site (pt.wikipedia.org/wiki/Imigração_espanhola_no_Brasil). 

A valorização social oferece aos alunos, possibilidade de melhores 

empregos e renda, interação política e social, e acima de tudo a sua valorização 

pessoal.  

A participação dos alunos nas questões sociais e políticas da 

comunidade,resulta em um trabalho de responsabilidade social e suas ações, bem 

planejadas e racionais, geram um resultado positivo.  

Santos (1999) mostra que a responsabilidade social na universidade 

não é tão discutida, apesar de oferecer conhecimentos e maiores possibilidades 

seus alunos, o tema responsabilidade social é um tema que confunde com 

assistencialismo, sendo assim não há uma aplicação efetiva. Algumas instituições 

praticam responsabilidade social sem perceber, e outras nem se preocupam com a 

comunidade, podendo praticar muitas ações que façam um melhor desenvolvimento 

da comunidade, dos seus alunos, mas não se preocupam com isso. 

O referido autor, aborda o conceito que o ensino passou a ouvir as 

reivindicações ao compromisso de se assumir uma prática de responsabilidade 

social, esse fato de praticar responsabilidade social começou a ser discutido entre 

os anos setenta e oitenta do século anterior, porém, ainda não é praticado 

efetivamente, mas que hoje em dia, cada vez mais esta sendo discutido, pois atingir 

o desenvolvimento da comunidade é de grande importância  

Atualmente, tem-se uma abertura relevante no contexto educacional 

universitário, as aberturas das fronteiras, que revelam um novo olhar para o 

desenvolvimento socioeducacional, um olhar para o desenvolvimento de ações de 

responsabilidade social, um olhar para a comunidade.  
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A concepção mais ampla de responsabilidade social, de participação na 
valorização das comunidades e de intervenção reformista nos problemas 
sociais continua vigente no imaginário simbólico de muitas universidades e 
de muitos universitários e tende a reforçar-se em períodos históricos de 
transição ou de aprofundamento democrático.(SANTOS, 1999, p. 209) 

Pioneira no campo da responsabilidade social foi a universidade de 

Brasília que aprofundou os seus compromissos sociais e abriu as portas do ensino 

para a comunidade objetivando e priorizando a qualidade de ensino para todos, 

fornecendo assim outro parâmetro para discussão entre comunidade e universidade. 

Essa concepção circunscreveu uma política pública demonstrando que 

a responsabilidade social traz cooperação e retorno da própria comunidade para 

com a universidade. 

A sociedade, mesmo com seu caráter democrático, não assumiria o 

fazer responsabilidade social de uma forma tão simples, afinal o conceito vem 

adquirindo propriedade ao longo do tempo e se construindo a medida que  é 

implementado na sociedade.  

... participação é a alma da educação, compreendida como processo de 
desdobramento criativo do sujeito social. (DEMO, 2000, p.41) 

Diante disso, define-se a importância da educação na formação do 

cidadão para o desenvolvimento com responsabilidade social. Por isso é importante 

uma faculdade que direciona seus discentes não apenas ao conhecimento teórico 

mas na prática profissional e na prática da cidadania. 

A fim de buscar a melhor oportunidade, os estudantes ingressam no 

ensino superior com o objetivo de melhorar sua valorização pessoal, que incidirá na 

formação profissional, econômica e social. 

... quando as pessoas falam da “sede de educação” nos países 
subdesenvolvidos, dão a entender implicitamente a crua realidade de que a 
força impulsionadora que este movimento produz não é apenas um afã 
desinteressado de conhecimentos, mas a busca de empregos bem 
remunerados por parte dos estudantes. O objetivo é conseguir “um nível de 
vida próprio da classe média” que lhes permita residir numa boa casa 
suburbana e possuir um automóvel, nível que só tem  desfrutado até hoje 
uma minoria favorecida. (ECHEVARRÍA, 1967, p. 144) 

Por este motivo o ensino superior deve estar comprometido com uma 

educação de qualidade, capaz de melhorar os níveis de organização e produção, 

mas que também possa aumentar a capacidade de produção e renda. 
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Ainda, para esse autor, 

... o processo educacional, ao mesmo tempo que consiste num fator mais 
ou menos decisivo nos resultados do desenvolvimento econômico, é 
também um dos mecanismos operativos de transformação da estrutura 
social (para muitos, o mais importante) a qual acompanha -  queira-se ou 
não – todo do progresso econômico. (ECHEVARRÍA, 1967, p. 22) 

A educação tem a capacidade de transformação social, quando faz 

exercer a criticidade, a criatividade, os talentos individuais. Então a educação com 

todos os seus méritos promove o progresso econômico e a mobilidade social.  

 

1.4 ENSINO SUPERIOR COM RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 Estudos sobre responsabilidade social, no âmbito empresarial, têm 

mostrado a importância do olhar das empresas não somente para o lucro, mas 

também para o bem-estar da sociedade, como meio de preservação ambiental e 

formação educacional voltados para o crescimento pessoal e profissional com 

qualidade para que possa enfrentar os desafios da competitividade (acesso em 

26/12/2011). Os autores, Daniela Abrantes Ferreira Serpa (2007), Lucelena Ferreira 

Fourneau (2000) reforçam o que foi visto acima. 

Segundo Santos (1999), a partir dos anos de 1960, com o apelo à 

prática do ensino com orientações sociais e políticas, a responsabilidade social da 

universidade é invocada para exercer seu papel a favor da sociedade e 

comprometer-se com os problemas nacionais e internacionais. 

Diante disso, a universidade deve oferecer conhecimento aos alunos 

para uma formação profissional de qualidade e oferecer informações à sociedade no 

combate à desigualdade social e aos problemas nacionais, regionais ou da própria 

comunidade local. 

Assim, a prática pedagógica do docente do ensino superior deve 

indicar que a experiência de uma pessoa diante da exposição do seu saber edifica 

sua prática, sendo passos essenciais em todos os processos e etapas da vida, com 

isso, oportunizando a melhora da formação profissional e combate a desigualdade 

social, uma vez que do cidadão formado requer-se qualidade, comprometimento e 

responsabilidade. 
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Santos (1999) relata uma concepção ampla de responsabilidade social 

que acontece na valorização das comunidades e nas intervenções nos problemas 

sociais, promovendo a democracia. 

Neste sentido, conclui-se que a responsabilidade social é muito mais  

que conceito e prática, é uma mudança de atitude e exteriorização da divulgação da 

promoção do bem comum através de ações sociais que viabilizam a promoção do 

cidadão e conservação do meio. E da importância que tem de haver entre o 

comprometimento de todos dentro de uma instituição para que isso ocorra, desde 

funcionários, professores, alunos, diretoria. 

Mas, impossível falar de responsabilidade social sem falar que o tema 

não é muito discutido, e a confusão que se tem entre responsabilidade social e 

assistência que, pelo que vimos, o assistencialismo acontece corriqueiramente, e 

não tem planos de ação, estratégias, não ocorre de maneira contínua, e o mais 

importante, não há engajamento e promoção de desenvolvimento da sociedade 

como acontece na responsabilidade social.  

Responsabilidade social é um tema mais aplicado dentro do contexto 

de muitas empresas que praticam ações sem ao menos saber, mas que há muito 

que crescer sobre o assunto, para que seja algo cada vez mais difundido dentro do 

contexto educacional. É necessário perceber quais melhorias a empresa pratica que 

não são importantes somente para a sociedade, como para a empresa, como: visão 

dos seus clientes e fornecedores, além do bem para a comunidade, bem ambiental e 

socioeconômico que estão causando (GRACIOLI, 2009). 

Assim, a sustentabilidade recolocou temas essenciais de um 
desenvolvimento comum, como a relevância de identidade, patrimônio e 
potencialidades culturais, a equalização das oportunidades e a cidadania, a 
habilidade dos espaços, a educação como fator de acesso tecnológico 
transformado em bem estar comum etc ( DEMO, 2000, p.105) 

Reconhecimento de que o social caminha com o crescimento 

econômico e tecnológico, então a sustentabilidade tornou-se um compromisso de 

todos, uma responsabilidade social. 

A teorização hoje dominante dos programas de extensão é reveladora dos 
limites da abertura da universidade à comunidade e dos objectivos que lhe 
subjazem. ( SANTOS, 1999, p. 208) 
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Diante disso a abertura da faculdade para trabalhos de extensão 

aproxima a faculdade da comunidade, analisa seus problemas, realiza estudos para 

o desenvolvimento e diminuição de conflitos sociais.  

1.5 MUDANÇAS SOCIAIS E SEU IMPACTO EM COMUNIDADES 
INTERIORANAS  

 

Sabemos que a educação escolar não resolve todos os problemas da 

vida, mas, hoje, o que vemos nas escolas é o papel da educação escolar na 

formação pessoal e social para capacitar os alunos para as situações concretas da 

vida. 

Não se trataria de desenvolver directamente as estruturas de raciocínio 
moral nem de transmitir valores concretos, mas de fomentar um processo 
pessoal de adesão crítica a valores. A clarificação de valores poderia 
contrariar a adesão conformista aos valores que a sociedade já transmite 
graças a diversos mecanismos presentes inclusivamente na experiência 
escolar e no seu currículo implícito. (CAMPOS, 1997, p. 14) 

 

Com isso a educação, no papel de transferir experiências e o 

conhecimento de valores, facilitará a formação pessoal e social, por meio de 

estruturas e controles emocionais para a realização pessoal e problemas diários. 

Vale ressaltar que “a educação é vista como parceira do conhecimento, 

a qual está envolvida diretamente nas mudanças da sociedade e da 

economia”(DEMO, 1999, p.10). Entretanto, a educação promove mudanças de 

atitudes, comportamentos e desenvolvimento de capacidades individuais, com a 

finalidade de permitir que o indivíduo se torne sociável e aproveite as oportunidades 

oferecidas para transformar um local, uma comunidade e transformar-se, realizando 

seus objetivos pessoais e respeitando os limites de sustentabilidade. 

Para IOSCHPE, (2004) quanto maior o grau de instrução do individuo, 

maior será a sua produtividade e com isso as mudanças sociais ocorridas pela 

valorização profissional.  

Através do conhecimento, o indivíduo adquire maior valorização 

profissional e capacidade para enfrentar as mudanças que ocorrem rapidamente, 

assim consegue melhorar seu nível de vida.  
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O conhecimento pode ser determinante para o crescimento econômico, 

social e, enfim, o desenvolvimento de uma sociedade.  Edificar o aprendizado 

contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades e novas técnicas 

aprimoradas para a realização de uma ação social concernente a promoção do 

material humano (PIMENTA, 1994). 

A movimentação de recursos financeiros por meio do pagamento dos 
salários de professores e de funcionários; dos investimentos em obras e 
equipamentos; das demais despesas de custeio; dos gastos dos alunos 
oriundos de outras cidades cujo montante aumentava à medida que novos 
cursos iam sendo criados e novas vagas eram abertas nos já existentes, 
constituem um conjunto de fatores que passaram a exercer um efeito 
dinâmico e multiplicador sobre as atividades econômicas locais. (BOVO, 
1999, p. 27) 

Assim, este processo vai mudando os aspectos de uma comunidade 

local, aumenta e diversifica o trabalho e com isso a sua capacidade de compra e 

diferentes perspectivas de vida. 

Uma mudança que vem ocorrendo de maneira significativa é o olhar 

para a comunidade, sobre a ligação entre comunidade e universidade. Passa-se a 

compreender a comunidade como fonte e construtora de conhecimento. Verifica-se 

também que o crescimento vai além da comunidade, pois os alunos inseridos 

também vêm apresentar um crescimento pessoal-profissional muito importante, por 

estarem em contato com a realidade. 

A universidade não poderá promover a criação de comunidades 
interpretativas na sociedade se não as souber criar no seu interior, entre 
docentes, estudantes e funcionários. Para isso é necessário submeter as 
barreiras disciplinares e organizativas a uma pressão constante.(SANTOS, 
1999, p. 225) 

Diante disso podemos concluir que os jovens com mais experiências, 

conhecimentos e controles emocionais possuem melhores condições para organizar 

e dominar uma situação problema, uma vez que o saber científico contribui para o 

discernimento entre o crescimento profissional com e sem formação superior. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS NA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS 

SOCIAIS 

 A participação da comunidade em políticas públicas apresenta um 

trabalho democrático, onde os responsáveis devem ter conhecimento sobre 

democracia que segundo Elie Ghanem (2007), democracia é trabalhar para que haja 

uma sociedade mais justa e igualitária. Entendemos que política se faz com atitudes 

e pensamentos voltados para o bem comum e não individual. 

Todas as pessoas devem participam dos recursos assistências e ações 

que lhes dizem respeito, sem distinção de escolaridade, mas, infelizmente, acontece 

desinteresse a esses assuntos.  

Na prática comunitária cotidiana, o processo de diálogo com as políticas 

públicas ou com a ausência destas tem se início na mobilização para 

assistência direta às necessidades apresentadas pelos 

moradores.(GHANEM, 2007, p.92) 

Neste sentido a participação garante a sociedade o direito à vida, à 

saúde e diminui os problemas com alternativas apresentadas em conjunto. É 

imprescindíveis boas práticas de políticas públicas para enfrentar os problemas 

sociais, inclusa a criação de leis e sua execução. 

Os projetos sociais desenvolvidos no ensino superior é uma iniciativa 

para a participação comunitária, onde desenvolver um projeto em equipe implica na 

tomada de decisões em conjunto, em ouvir e fazer críticas construtivas, avaliar e 

documentar todo o processo. Os projetos sociais também visam a aquisição do 

saber dentro e fora do contexto educacional e contribui para um exercício 

profissional pleno.  

O trabalho da administração pública em prol de uma sociedade mais 

justa e solidária deve focar prioritariamente a educação voltando a esta políticas 

públicas que promovam a cidadania e a sociedade. 

As políticas públicas não privilegiaram os investimentos em educação. A 
história nos chama a atenção para o fato de que o processo de 
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urbanização e industrialização ocorrido no Brasil definiu as prioridades de 
investimento por parte do Poder Público (OLIVEIRA, 2007, 27). 

Assim, entende-se que a educação ao longo de sua história, no Brasil, 

não teve um olhar dinâmico que a promovesse para o desenvolvimento e que 

obtivesse índice zero de analfabetismo e continuidade de estudos, conduzindo os 

alunos até a conclusão de uma graduação. 

Uma vez que a sociedade se constituiu estigmatizada apropriando-se 

do aprendizado em um contexto educacional voltado para níveis elevados das 

camadas sociais. 

Diante das práticas atuais do ensino que tem como missão preparar 

cada indivíduo para exercer papel social, preparando para a participação 

democrática, mostrando seus direitos e deveres e sua responsabilidade social. 

2.1 CONSCIÊNCIA POLÍTICA   

A promoção de políticas públicas que valorizem o cidadão e que 

construa uma sociedade mais equilibrada, justa e solidária começa na valorização 

do papel do cidadão no exercício de sua cidadania.  

De acordo com Pereira (1999), é no exercício da soberania nacional do 

voto popular e secreto que a sociedade pode regulamentar e estruturar a própria 

sociedade promovendo cidadãos conscientes de seu papel e que exerçam a 

democracia e promovam políticas públicas que visem o desenvolvimento da nação, 

do estado e do município. 

“Sabe-se que a cidadania se desenvolve dentro do conflito de 

interesses, em que o lado dominante atua para fazer valer a legitimidade e a 

manutenção da ordem vigente...” (PEREIRA, 1999, p. 179). 

Neste patamar existe a importância dos conflitos de interesse, para que 

ocorram mudanças dentro de uma sociedade onde as pessoas lutem pelos seus 

direitos e exerçam seus deveres dentro de uma cidadania condigna com uma 

realidade social onde os valores são ressaltados pela nobreza das ações e não pelo 
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interesse da minoria. Saliente-se, conforme a citação, a importância dos conflitos de 

interesse, para que ocorra mudanças dentro de uma sociedade, que as pessoas 

lutem pelos seus direitos. 

É politicamente pobre o povo que é massa de manobra, ou seja, não é 
propriamente povo, mas objeto de manipulação das oligarquias. Esse 
horizonte é menos estudado e leva a desvantagem metodológica de que 
sua captação se coaduna com muita dificuldade aos trâmites acadêmicos, 
porque qualidade política por definição não se mede. (DEMO, 2000, p. 20) 

Diante disso, entendemos a necessidade da instituição de ensino em 

envolver seu discente nos assuntos cotidianos e nos problemas comunitários para 

uma possível melhoria da qualidade de ações. Partilhar a problematização de uma 

comunidade é abrir os interesses tanto educacionais como sociais para a promoção 

da felicidade da maioria. 

Assim, o exercício da cidadania se dá não apenas por interesses 

pessoais, mas pelo interesse do todo. A consciência das pessoas em saber dos 

seus direitos e deveres e de lutar pelos seus ideais. 

Diante desse conceito político a ser definido, vale ressaltar que para 

um bom desempenho de ações políticas que mereçam a confiabilidade da 

população, a empresa pública, deve traçar objetivo que ampliem o atendimento 

educacional, promova o ensino de forma igualitária e homogênea e ainda contemple 

mais pessoas que desejam concluir seus estudos no ensino superior, garantindo a 

qualidade do ensino e o crescimento socioeconômico da comunidade circunvizinha 

(PHILIPPI JR; PELICIONI, 2005). 

Neste processo de interação e melhoria com o ambiente educacional 

está o planejamento estratégico em um processo de gestão que dignifique a 

democracia e estabeleça um vínculo ainda mais forte. 

O planejamento e a estratégia fazem parte de um processo decisório 

que estabelece regras para determinado plano ou meta traçado pela administração 

em geral. O planejamento estratégico é construído a partir de levantamento de 

dados e análises das necessidades da comunidade, sociedade, empresa, indústria, 

entre outros (WRIGHT et al, 2000). 

A estratégia dentro do planejamento auxilia ao seu administrador a 

afunilar a tomada de decisão conservando o foco e o objetivo oportunizando a 
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melhora da qualidade do bem ou do serviço. Dentro da IES o processo se 

assemelha ao de uma empresa, uma vez que a instituição lida com os clientes 

alunos e depende deste para sobrevivência. Nesta partilha que demonstra de um 

lado a IES pronta a ampliar seu relacionamento com a comunidade com a política de 

ação social e de outro a prefeitura no anseio de promover o bem-estar social e o 

acesso a educação superior. 

Para que as interações IES versus prefeitura deem certo e a 

comunidade se beneficie com esta parceria, cinco passos da estratégia e do 

planejamento devem ser cumpridos e estabelecidos para que em nenhum momento 

o objetivo principal se perca, ou seja, não haja o ingresso e a conclusão do maior 

número possível de pessoas no ensino superior. Dos quais são: 1. Plano de ação: 

Como fazer? 2. Observação: Por que fazer? 3. Ação: De que jeito fazer? 4. Objetivo: 

Para quem fazer? E 5. Destino: Aonde chegar? (WRIGHT et al, 2000). 

Assim, para se estabelecer uma política pública concisa e focada no 

desenvolvimento socioeducacional de uma comunidade, faz-se necessário a 

implantação, como anteriormente mencionado, de um planejamento estratégico em 

um processo de gestão que crie vinculo com a democracia demonstrando e 

oportunizando as possibilidades de avanços tecnológicos e científico que este tipo 

de implantação de política pública disponibiliza. 

 

2.2  DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL 

 

O papel concernente da educação universitária traz perspectivas 

integradoras, empreendedoras e generosas, evasivas aos recursos escassos e 

aceitáveis aos olhos da sociedade. De forma dinâmica é empreendedora, pois, 

capacita e forma pessoas antecipando o futuro. É generosa, pois, consolida 

competências e habilidades ao coletivo e incutindo indubitavelmente valores 

essenciais do aprendizado, inerente ao conhecimento. A vivencia com o outro é 

integradora porque envolve o ser em um contexto globalizado. 

O crescimento de uma economia desenvolvida é, portanto, principalmente, 
um problema de acumulação de novos conhecimentos científicos e de 
progressos na aplicação tecnológica desses conhecimentos. O crescimento 
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das economias subdesenvolvidas é, sobretudo, um processo de assimilação 
da técnica prevalecente da época (FURTADO, 1963, p. 90). 

O crescimento econômico é uma junção de vários fatores que levam a 

um aumento da produtividade, com isso o aumento da renda e novas oportunidades 

são vistas. 

Torna-se importante sublinhar que diferentemente das universidades de 
primeiro mundo, que têm melhores condições infraestruturais e financeiras 
e, portanto, podem oferecer uma gama bastante diversificada de serviços e 
atividades, as universidades brasileiras, de um modo geral, não dispõem 
das mesmas condições, o que significa que o escopo de suas ações é bem 
mais reduzido e a sua contribuição para o desenvolvimento social do meio 
em que elas estão inseridas é mais limitada (ROLIM, 2009, p.361). 

Segundo o Instituto Polis (2011) o desenvolvimento não acontece 

somente através de um conjunto de projetos voltados ao crescimento econômico, 

mas de uma dinâmica cultural e política que transforma a vida social. 

A educação vem passando por vários desafios relacionados à 

concentração de renda do país, à participação social e envolvimento em políticas 

apresentados apenas para pequenos grupos interessados. Observamos a 

necessidade de mudanças para a sobrevivência, de uma qualificação de mão de 

obra e iniciativas, visto que ainda é na educação, através do conhecimento, o meio 

no qual se desenvolve um processo de transformação econômica e social.  

Inúmeros municípios, regiões, comunidades, cidades – as diferentes 
subdivisões que compõem os territórios locais – se deram conta desta 
dimensão do desenvolvimento. Construíram espaços de mobilização 
democrática e produtiva, onde os atores sociais – administrações públicas, 
empresas, sindicatos, organizações da sociedade civil – se organizam para 
mobilizar o potencial local. Deixaram de esperar, arregaçaram as mangas e 
já dinamizam um conjunto de atividades, partindo de novos pactos e 
arranjos sociais e da mobilização dos recursos disponíveis. Os aportes 
externos são importantes, mas devem existir como complementos a uma 
dinâmica que pertence à própria sociedade local. (DOWBOR, 2003, p.2) 

 

As comunidades locais e regionais se organizam de forma a usufruir e 

trabalhar com o que a região ou o local tem para lhes oferecer, assim desenvolvem 

projetos, estruturas que visam o crescimento econômico diante dessas 

oportunidades oferecidas. 

Segundo o Instituto Polis, o desenvolvimento acontece quando a 

comunidade possibilita: a) geração de riqueza; b) geração de trabalho e renda, e, c) 

sustentabilidade. 
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a) Geração de riqueza. 

A maior parte da população não ganha decentemente para a 

sobrevivência nos países em desenvolvimento. É preciso profissionais com 

qualidade no trabalho, capazes de realizar tarefas com organização e melhor nível 

para competição, no que se refere à capacidade de desenvolver atividades 

econômicas e políticas que impactam sobre o poder de compra, fazendo com que a 

população gere a acumulação de capital.  

 
Penso que, nos setores mais dinâmicos de acumulação de capital, é 
em torno da predominância ou componente intelectual do trabalho 
que os demais atributos da qualificação se estruturam. São estes 
setores que, imprimindo determinado sentido ao desenvolvimento 
econômico global, à medida que são eles que estabelecem índices 
de produtividade, critérios de eficiência, qualidade e competitividade, 
definem o perfil da força de trabalho que mais lhes convém, 
estabelecendo o quadro geral dos elementos constitutivos da 
qualificação, deixando abertas varias possibilidades de 
hierarquização desses elementos, assim como os tipos de suas 
relações recíprocas.(BRUNO, 1996, p.97) 

 

A exigência da qualificação no trabalho para a geração de riqueza é 

fundamental, onde a qualificação é alcançada através das competências na 

formação educacional do cidadão, a capacidade em desenvolver  e aplicar seus 

conhecimentos  e a capacidade de relacionamento social. 

b) Geração de trabalho e renda 

Para o desenvolvimento local e regional, cada município deve fazer seu 

balanço e planejar suas atividades com os recursos que o município possa oferecer; 

desenvolver atividades econômicas, sociais e ambientais, sendo importante também 

o aproveitamento das forças de trabalho disponível. 

O trabalho assegura a dignidade da pessoa, oferece condições de 

participação social e econômica. 

 
...à medida que aumenta a complexidade da formação dos trabalhadores, 
maiores serão seus rendimentos não só em função dos ganhos de 
produtividade das empresas, mas também em decorrência das 
possibilidades de ascensão social que se abrem aos trabalhadores mais 
bem qualificados. Estas formulações partem do pressuposto de que o 
trabalhador não só é proprietário de sua capacidade de trabalho, 
entendendo-a como capital (capital/conhecimento), como também estaria 
em igualdade de condições para negociar com o capitalista a venda e a 
compra de sua força de trabalho. (BRUNO, 1996, p.102) 
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Com a educação e o conhecimento, o trabalhador tem capacidade 

suficiente de definir sobre o seu trabalho, sobre o mercado, sobre as mudanças e 

inovações que a tecnologia pode oferecer. 

c) sustentabilidade 

Como observamos, o desenvolvimento acontece quando proporciona o 

bem-estar social, com direitos e deveres iguais a todas as pessoas. Assim, também 

o respeito pelo meio ambiente, e como forma de sustentabilidade dos recursos para 

a continuidade das empresas e da sociedade. 

O trabalho de sustentabilidade se dá através da consciência dos 

indivíduos às formas de preservação, agressão a biodiversidade, ao desperdício de 

água, petróleo e outros. 

Um processo de desenvolvimento sustentável regional inclui elementos 
críticos, tais como: 

• Um sistema produtivo dinamicamente competitivo em escala global. 

• Um processo persistente de se aumentar a inclusão social. 

• Um compromisso político das comunidades regionais para a proteção 
e conservação do seu ambiente natural. 

• Uma crescente sincronização do crescimento intersetorial e territorial. 

• Uma ampliação da percepção coletiva de pertencer à região (ROLIM, 

2009, p.409) 

A visão da proteção ambiental, apesar de ser global, é observada no 

local, na comunidade, com os recursos naturais que o próprio local dispõe. Na 

comunidade pode haver problemas ambientais, tais como, problemas de 

contaminação da água, queimadas, lixos espalhados e outros. 

A medida para a preservação é o conhecimento e práticas decorridas 

de projetos com alunos e comunidade. 

Segundo o Instituto Polis (2011), as parcerias de empresas com as 

universidades, diante da elaboração de monografias e projetos, criam alternativas e 

consciência ambiental que favoreçam as empresas e a comunidade. 
 

A realidade é que, pela primeira vez, a educação defronta com a 
possibilidade de influir de forma determinante sobre nosso desenvolvimento. 
(DOWBOR, 1996, p.18) 

O conhecimento nos possibilita sermos críticos, nos capacitam para a 

participação nas políticas públicas, e de desenvolver ações que visam ao  bem estar 

social, além de conquistar a valorização pessoal e econômica. 
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 3 O ESTUDO DA INSTITUIÇÃO FACIG NA TEIA SOCIAL DE SÃO 
JOAQUIM DA BARRA 

 

3.1 METODOLOGIA 

A pesquisa é qualitativa, pois se caracteriza pela tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e chegar a um entendimento significativo 

das ações humanas, no caso, aquelas implicações comunitárias da implantação e 

funcionamento da Faculdade de Ciências Gerenciais de São Joaquim da Barra. 

A metodologia utilizada constitui um estudo de caso, com objetivos 

exploratórios e descritivos. A pesquisa exploratória segundo Gil (1999, p.43) “são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximado, 

acerca de determinado fato”. Já, em alguns aspectos, os estudos descritivos foram 

utilizados para observar e descrever certos aspectos específicos da realidade em 

questão. O estudo de caso é caracterizado pela maneira de detalhar e investigar de 

forma profunda tendo ênfase os meios para permitir um conhecimento amplo e com 

detalhes para uma conclusão (Gil, 1999, p. 72) 

Neste sentido o estudo de caso é uma verificação detalhada de todos 

os dados e ocorrências do local para obter uma conclusão baseada no contexto 

estudado. 

Entende-se que, 

“o estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 
contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e 
o contexto não estão claramente definidos”(YIN, 2005, p.32)  

O estudo de caso oferece a oportunidade de definir claramente o 

contexto estudado, por isso são realizadas observações e entrevistas, entre outros 

métodos que nos fornecem a realidade do fenômeno estudado. 

Quanto ao nosso estudo de caso, foi realizado através de pesquisa 

documental que se efetivou com a análise de atas, Plano de Desenvolvimento 

Institucional e outros documentos da instituição. Além disso, foi realizada 

observações para entendimento do funcionamento da FACIG, além de observações 

quanto ao corpo discente e docente. 
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Sujeitos 

Alunos, professores, funcionários da faculdade e membros da 

comunidade. 

Instrumentos 

Foram elaborados questionários estruturados, entregues para os 

alunos, professores, funcionários da faculdade, membros da comunidade, a fim de 

averiguar o nível de satisfação e entendimento do processo de instalação da 

faculdade. Foram entregues pessoalmente e respondidos no mesmo momento. Fez-

se entrevistas semi-estruturadas com os membros da comunidade (vereadores), 

além da coordenadora pedagógica e diretor da FACIG. 

 

3.2 A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR CONTEXTUALIZADA 

A instituição pesquisada, fruto dos sonhos de seus mantenedores, teve 

seu alicerce no segundo trimestre de 2004 com a realização de uma pesquisa de 

mercado com vistas à implantação de uma instituição de ensino superior. Os 

primeiros resultados já apontavam para a próspera região Norte/Nordeste do Estado 

de São Paulo, situada no Sudeste do Brasil, com oportunidades possíveis de 

identificação em diferentes dimensões. Escolhida assim a cidade de São Joaquim da 

Barra por dispor de posição geográfica privilegiada (De acordo com Plano de 

Desenvolvimento da Instituição) 

Com relação à cidade escolhida, no âmbito regional, São Joaquim da 

Barra/SP com população apontada pelo IBGE/CENSO DE 2000, na ordem de 

41.587 habitantes, considerando a concentração de 23 municípios, que totalizam 

uma população ativa de aproximadamente 400.000 habitantes. Com a impulsão do 

Agronegócio, um grande desenvolvimento vem sendo experimentado na região, 

aumentando assim a demanda por qualificação profissional, para bem responder 

aos anseios e expectativas do segmento econômico. 

A instituição pesquisada tem como mantenedora a UNISIG - Unidade 

Educacional de Ensino Superior Ltda., com sede e foro em São Joaquim da Barra 

(SP), tem Autorização de curso de graduação presencial de Administração com linha 

de formação específica em Logística de Armazenamento e Distribuição com200 
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vagas anuais, para o turno noturno, com duas entradas anuais, sendo 50 vagas por 

semestre. Com sua localização na Rua Maria Rosa da Silva, nº 151, Jardim Paraíso, 

São Joaquim da Barra, SP, Cep: 14.600-000. 

A cidade de São Joaquim da Barra, com relação ao seu sistema 

empresarial, buscando sintonia com os novos tempos e o avanço tecnológico, tem 

experimentado novas alternativas para tornar o segmento empresarial dotado de 

elevado grau de competitividade. Nos derivados da cultura agrícola, vale destacar o 

senso de operacionalidade do sistema cooperativista, estampado na estrutura 

setorial da CAROL (Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia) que valendo 

da qualificação tecnológica, promove em larga escala a recepção da soja, o seu 

armazenamento e direcionamento para produção de óleo.  

Toda a dinâmica ensejada para o sistema empresarial, requer um 

respaldo gerencial de elevada competência, para evolução dos processos e 

eqüidade do sistema produtivo, ao qual devem incorporar não apenas alternativas 

asseguradas pelo mercado interno, mas também pelo mercado internacional. 

A cidade de São Joaquim da Barra ocupa uma posição geográfica 

privilegiada na região Norte/Nordeste do Estado de São Paulo, razão de exercer 

uma liderança natural sobre os vinte e um municípios localizados nas proximidades 

(Fonte: IBGE/CENSO DE 2000). 

Com relação ao cenário educacional, o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio vêm apresentando um crescimento marcante, basta para tanto uma análise 

do demonstrativo que conjuga vinte e duas cidades na região de São Joaquim da 

Barra onde a mesma apresenta a maior densidade na população escolar 

comparadas com as cidades da região  

Foi constatado que a demanda existente em São Joaquim da Barra e 

região apresenta densidade satisfatória para a implantação de uma Instituição de 

Ensino Superior, valendo considerar que os alunos em idade universitária precisam 

se deslocar para cidades vizinhas, pela falta de oferta de cursos superiores bem 

sintonizadas com o mercado de trabalho, que hoje também reclama por 

competências e habilidades. Por causa do fator tempo, muitos em faixa etária 

superior aos jovens universitários, buscam por certo oportunidades em cursos de 
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menor duração logo a compatibilização dos interesses passa também pelos cursos 

de Graduação Tecnológica. 

A justificativa pelo interesse pelo curso de administração é pela região 

de São Joaquim da Barra projetar-se como cenário altamente favorável ao 

profissional formado em administração, considerando o crescimento experimentado 

pelas diferentes cidades, a modernização de antigas empresas e a instalação de 

novas empresas, atraídas por desafios e oportunidades ofertadas pelo setor de 

agronegócio. 

Dentro do processo a região de São Joaquim da Barra busca a 

formação de profissionais competentes para assegurar melhorias na administração 

pública, como também conferir o incremento da iniciativa privada, com fortalecimento 

dos padrões internos que asseguram a relação concorrencial. 

Com dimensão assegurada pelo Curso de Administração, o profissional 

deste segmento estará qualificado para a gestão de recursos humanos, financeiros, 

materiais e mercadológicos, conjugando teoria com a prática, o que por certo 

assegurará um resultado marcante na condução dos diferentes processos. 

Buscando perfeita sintonia com as carências e oportunidades 

identificadas na região de São Joaquim da Barra, a Faculdade de Ciências 

Gerenciais busca implantar um Curso de Administração, com linha de formação 

específica em Logística de Armazenamento e Distribuição, por constituir uma grande 

lacuna no meio empresarial. 

Por meio da logística o administrador poderá não apenas implantar, 

mas também administrar o fluxo produtivo de uma empresa, iniciando com a 

estocagem da matéria-prima e concluindo com a distribuição da mercadoria nos 

diferentes pontos de venda. 

Pela demanda e posicionamento da economia regional, equalizada em 

segmentos diferenciados do agronegócio, o mercado profissional por certo será 

altamente promissor ao profissional qualificado e habilitado para utilizar as 

ferramentas da logística, garantindo a viabilização técnica e econômica do 

embarque, a operacionalidade do desembarque, o processo de armazenagem dos 

produtos e ulterior distribuição. 
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No contexto da administração pública, o administrador com suas 

decisões e sugestões contribui nas questões ambientais, como as ensejadas pela 

poluição sonora e variações atmosféricas, além de contribuições para projetos de 

engenharia de tráfego, setores da educação e segurança do trânsito. 

O profissional da administração, com linha de formação específica em 

logística de armazenamento e distribuição, contará com a viabilidade de participação 

em equipe constituída por arquitetos, engenheiros civis e urbanistas, para o 

desempenho de tarefas vinculadas ao sistema da logística. 

As portas na região de são Joaquim da Barra estão abertas ao 

profissional de administração, com linha de formação específica em logística de 

armazenamento e distribuição que fará do empreendedorismo o seu mais forte 

aliado. 

Estruturas empresariais do porte do sistema cooperativista CAROL, em 

muito serão beneficiadas considerando em espécie o fluxo operacional da soja: 

Recepção; Armazenamento; Transporte; Distribuição; Produção. 

 

3.2.1  MISSÃO DA INSTITUIÇÃO FACIG 

 

Com relação a missão da FACIG é promover o ensino, assegurando o 

conhecimento e o desenvolvimento das potencialidades humanas, mediante padrões 

éticos e princípios humanísticos, formando profissionais qualificados para as 

transformações requeridas pela pós-modernidade. 

A implantação da IES decorre da identificação da demanda existente e 

não correspondida no nível requerido, importando assim na projeção das finalidades 

seguintes: 

a) Atender a demanda já identificada, com oferecimento de alternativas para 

formação e qualificação profissional; 

b) Promover o ensino dentro de metodologia inovadora, permitindo a 

integração da teoria com a prática; 

c) Desenvolver a investigação científica nas áreas do saber em questão, 

elevando o padrão do ensino gerencial; 
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d) Assegurar a inserção da comunidade nos programas de extensão, sejam 

estes promovidos sob a ótica da extensão universitária ou com a 

mobilização de serviços; 

e) Servir de referência no ensino em decorrência dos conteúdos e 

habilidades que se integram e se complementam. 

A Faculdade de Ciências Gerenciais definiu as diretrizes pedagógicas 

básicas, que servirão de bússola para as diretrizes de cada curso, em seu projeto 

pedagógico próprio. Os cursos de graduação devem ser implementados com base 

nas seguintes diretrizes gerais: 

� Metodologias de ensino que promovam o desenvolvimento de 

competências e habilidades requeridas na formação integral do educando 

e na sua formação para o trabalho, nas diversas carreiras de nível 

superior; 

� Planos de ensino que propiciem a integração, simultânea, entre teoria e 

prática; 

� Avaliação formativa e continuada da aprendizagem, minimizando as 

avaliações quantitativas centradas meramente na acumulação de 

informações de cunho teórico-doutrinário; 

� O educando como centro do processo pedagógico, mediante a assistência 

e atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, ao lado da 

oferta de ensino de qualidade, apoiado em um corpo de professores 

qualificados e em recursos metodológicos, bibliográficos e tecnológicos 

adequados; 

� Sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a 

convivência acadêmica, em todos os níveis e categorias; 

� Integração do educando à comunidade social, por meio de programas e 

ações de iniciação científica e extensão, em parceria com organizações, 

empresas e instituições governamentais ou particulares de São Joaquim 

da Barra/SP e região; e 

� Convênios interinstitucionais para viabilizarem a troca de experiências e 

de informações entre a comunidade acadêmica da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS GERENCIAIS, a comunidade local e regional e organizações 

brasileiras e estrangeiras. 
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A Faculdade de Ciências Gerenciais tem por objetivo, em seus cursos 

de graduação, formar cidadãos e profissionais qualificados, compromissados com o 

seu desenvolvimento pessoal e profissional e com o crescimento sócio-econômico 

do Estado de São Paulo e de toda a região Sudeste. 

Tem por objetivo, ainda: 

� capacitar profissionais, em cursos e programas de pós-graduação, para a 

realização de atividades específicas, especialmente para a docência em 

nível superior; 

� desenvolver programas de iniciação científica e de extensão; 

� participar dos processos de preservação da memória cultural de São 

Joaquim da Barra e região e do desenvolvimento sócio-econômico do 

Estado de São Paulo; 

� manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou 

estrangeiras;  e 

� oferecer serviços de qualidade, em todas as áreas em que atuar. 

 

3.2.2  PLANO DE DESENVOLVIMENTO FACIG  

 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Ciências 

Gerenciais tem como objetivo fundamental o Sistema de Informação que promoverá 

aos educadores modernas ferramentas de apoio ao ensino, baseadas nas 

tecnologias hoje disponíveis. Estas ferramentas poderão ser utilizadas, tanto por 

professores quanto pela coordenação. Estas ferramentas disponibilizarão um leque 

de recursos que permitirão o enriquecimento do processo educacional e o 

estreitamento do relacionamento entre professores e alunos, constituindo-se em um 

instrumento sem paralelo no auxílio ao processo educacional. 

A Internet proporcionará o crescimento das funções e recursos de um 

sistema pedagógico a verdadeiras ferramentas de integração da comunidade 

escolar e ensino colaborativo, permitindo que não somente o pessoal da área da 

secretaria, tesouraria, biblioteca e administrativo utilizem seus benefícios, mas 

também alunos e professores. Compondo um sistema de controle acadêmico e 

administrativo de última geração que provê, além dos recursos habituais fornecidos 

por um sistema deste tipo, um universo de novos recursos, que o uso da Internet 

veio propiciar. 
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O Sistema de Informação Institucional da Faculdade será constituído 

de diversos módulos integrados que automatizarão os diversos processos 

acadêmicos e administrativos, armazenando informações, integrando as diversas 

áreas e fornecendo conhecimento para as tomadas de decisões. 

Abaixo estão listados os principais módulos do provável Sistema 

de Informação com as suas principais funcionalidades. 

� Sistema Pedagógico Financeiro – será responsável por controlar toda a 

vida acadêmica e financeira dos discentes da instituição, incluindo 

históricos, matrizes curriculares, horários de aula, pagamento de 

mensalidades e emolumentos, horário de aulas, situação acadêmica, 

notas e faltas, etc. Por controlar todas informações pedagógicas e 

financeiras dos alunos, este sistema representará a espinha dorsal de 

todo o sistema de informação da Instituição, integrando todos os demais 

sistemas através do compartilhamento das informações. 

� Sistema de Controle da Biblioteca – será responsável por controlar o 

acervo da biblioteca, incluindo empréstimos, aquisição e periódicos, além 

do módulo administrativo da biblioteca, este sistema será dotado de um 

módulo de consulta de acervo que tanto serve os terminais expostos na 

biblioteca quanto o sistema de apoio ao aluno e apoio ao professor no site 

da instituição.  

� Sistema de apoio ao professor – será acessado através do site da 

instituição, este sistema permitirá ao professor colocar disponíveis para 

acesso pelos alunos das turmas e disciplinas pelas quais é responsável: 

Trabalhos de casa, conteúdo programático da matéria, agenda escolar, 

materiais didáticos, entre outros. Poderá também enviar sugestões e 

recomendações, para somente um aluno ou toda uma turma, além de 

receber questões ou dúvidas levantadas pelos estudantes, surgidas 

durante o estudo da matéria. Tudo isso feito de sua casa, da escola ou de 

qualquer lugar com acesso à Internet.  

� Sistema de Apoio ao Aluno – será acessado através do site da instituição, 

este sistema permitirá ao aluno visualizar suas notas, receber boletim por 

e-mail, consultar o acervo da biblioteca, visualizar o calendário acadêmico, 

entrar em contato direto com os diversos departamentos da instituição, 

imprimir segunda via da boleta de mensalidade, efetuar a rematrícula e 
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baixar trabalhos de casa, conteúdo programático da matéria, agenda 

escolar e materiais didáticos disponibilizados pelos professores. 

� Sistema de Cadastramento de Currículos de Professores Candidatos – 

permitirá o cadastramento de todos os currículos de professores recebidos 

pela Assessoria pedagógica além da captação de currículos através do 

site da instituição. Poderão ser cadastrados todos os dados pessoais dos 

docentes, títulos obtidos e experiências profissionais. Após o cadastro dos 

dados, será possível realizar consultas de acordo com as características 

desejadas para um determinado docente. 

� Sistema de Avaliação – este sistema objetivará colher a opinião do corpo 

discente e docente sobre os diversos fatores que envolvem o processo 

pedagógico da instituição. No módulo do aluno: Avaliação Docente, 

Avaliação do Coordenador, Avaliação da Instituição (infra-estrutura e 

serviços) e Auto Avaliação. No módulo do professor: Avaliação Discente 

(da turma), Avaliação do Coordenador e Auto-Avaliação. No módulo do 

Coordenador: Avaliação Docente e Auto-Avaliação. 

� Sistema de Controle de Comunicação – integrado ao sistema de apoio ao 

aluno e apoio ao professor no site da instituição, este sistema exercerá a 

função de mediar a comunicação entre estudantes, educadores e a 

administração da instituição. Toda a comunicação será feita através da 

interface do sistema e, através do uso de um sistema de banco de dados, 

fica registrada toda a troca de informação, não permitindo que uma dúvida 

fique sem resposta.  Simplificando imensamente o processo de 

comunicação e a circulação de informações de maneira rápida e segura. 

� Sistema de Gestão Administrativa – será responsável por todo os 

processos administrativos da faculdade: administração de materiais, RH e 

orçamento. Este sistema visa a otimização dos processos e a obtenção de 

informação gerencial consolidada com o máximo de integridade e 

confiabilidade. 

Como plano de desenvolvimento outro objetivo da instituição é o plano 

de políticas de pessoal e programas de incentivos e benefícios. Quanto ao plano 

docente, o corpo docente da Faculdade de Ciências Gerenciais – recrutamento, 

seleção, admissão, premiação, punição e desligamento – serão disciplinados no 

Regimento da Faculdade, que será submetido ao MEC para aprovação, nos planos 
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de carreira e de capacitação, aprovados pelos colegiados superiores da instituição e 

por sua entidade mantenedora, e outras deliberações desses colegiados e da 

Diretoria Geral da Faculdade. 

O Plano de Carreira Docente (PCD) estabelecerá os requisitos 

mínimos para ingresso nas categorias docentes: 

� Professor Doutor: ser portador de título de doutor na área em que irá 

atuar; 

� Professor Mestre: ser portador do título de mestre na área em que irá 

atuar; 

� Professor Especialista: ser portador de título de pós-graduação, em nível 

de especialização, na área em que irá atuar. 

� Professor Graduado: ser portador do título, em nível de graduação, na 

área em que irá atuar. 

 Obedecidos esses requisitos mínimos, serão avaliados, ainda, em 

relação aos candidatos à docência na Faculdade de Ciências Gerenciais: 

� a titulação e a validade dos títulos; 

� a experiência profissional, docente e fora do magistério; e 

� a adequação da formação à disciplina ou atividade para a qual estiver 

sendo selecionado. 

Para fins de ascensão à categoria mais elevada, o critério é a titulação 

do docente, e o enquadramento será automático no nível correspondente, havendo 

vaga. O acesso de um nível para outro se dá, a título de adicional: 

� por produção científica do docente, a cargo da Comissão de Avaliação 

Docente (CAD), com peso 50; 

� por produtividade ou por avaliação anual, a cargo da CAD, com peso 40; e 

� por tempo de serviço efetivo, na carreira docente, no quadro docente da 

Faculdade, com peso 10. 

 

3.2.3 PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FACIG 

A FACIG, iniciou suas atividades acadêmicas no ano de 2009 e já 

neste ano, realizou, nos dias 08, 09, 10 e 11 de setembro, com o apoio do corpo 

docente, administrativo e participação de todos os alunos matriculados nesta data, a 
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Primeira Semana Temática com o tema : ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS – OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS. 

Foram quatro dias de palestras, debates, discussões e troca de 

experiências entre docentes, discentes e palestrantes, os temas foram:  “Gestão de 

Pessoas”,  “Teoria da Evolução de Espécie”, “O Branding na construção de marcas”, 

“As Oportunidades da Profissão Contábil” e “Atitudes vencedoras”. 

A Primeira Semana Temática marcou a história da fundação da FACIG 

e também marcou a história acadêmica da cidade de São Joaquim da Barra, que até 

então, não contava com a instalação de uma Instituição de Ensino Superior. 

1ª FEIRA DE PROFISSÕES 

Os alunos do Ensino Médio e Cursos Técnicos de São Joaquim da 

Barra e Região estão convidados a conhecer melhor os cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo, ofertados pela FACIG, durante a Feira de Profissões: 

Uma Feira de Ideias para o seu Futuro. 

Com o efetivo senso de inovação, a FACIG realizou a 1ª FEIRA DE 

PROFISSÕES, tratando-se de uma amostra aos futuros universitários sobre as 

carreiras profissionais, que devem ser precedidas pelos cursos de formação 

acadêmica, considerando tanto a aptidão individual de cada candidato, como a 

inclusão deste no segmento vocacional correspondente. Juntamente com a equipe 

gestora, o corpo docente e discente trabalhou em equipes e montaram dez 

ambientes que foram detalhadamente preparados para receber os visitantes da 

cidade e região. Os temas foram: 1. As funções e oportunidades do turismo; 2. 

Evolução da contabilidade; 3. Gestão de pessoas; 4.Custos-produção de bolos; 

5.Vídeo - As funções do contador; 6. Jogo-tabuleiro humano; 7. Palestra: 

Administração; 8. Maquete-logística; 9. Fotos da FACIG-projeção; 10. 

Entretenimento: música ambiente.  

AULA INAUGURAL 

O primeiro dia de aula do ano letivo de 2011 foi marcado por uma aula 

diferenciada:  uma palestra instigante destinada a atingir a comunidade, com o tema: 

Perspectivas de Médio e Longo prazo da Economia Brasileira 
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CURSO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA 

O curso de matemática financeira com o uso da HP-12C teve por 

finalidade mostrar, de forma clara, por meio de exemplos práticos, os conceitos da 

matemática financeira e suas aplicações. Curso prático, onde após algumas 

explicações teóricas, os alunos realizavam exercícios práticos. Além dos alunos da 

própria instituição foi oferecido para os funcionários da usina Alta Mogiana (Usina de 

Álcool e Açúcar). 

 

PALESTRA “BOLSA DE VALORES E ANÁLISE DO MERCADO FINANCEIRO”  e  

VISITA À FAZENDA SÃO LUÍS  

Dentre os assuntos trabalhados em sala de aula na disciplina de 

Gestão do Meio Ambiente, com a turma do 5º semestre de Administração foi 

agendada visita técnica por considerar o uso de estratégias de complementação 

pedagógica como forma de ensino-aprendizagem extraclasse como uma aula prática 

para os alunos e também o contato mais íntimo com a natureza a fim de sensibilizá-

los em relação a questão ambiental. 

VISITA TÉCNICA AO MUSEU DA TEM/FEIRA DO EMPREENDEDOR E BIENAL 

DO LIVRO 

Os alunos de Administração viajaram até a capital São Paulo com o 

objetivo de conhecer alguns segmentos da Administração privada, uma vez que os 

mesmos já começam a catalogar informações para o trabalho de conclusão de 

curso. Tiveram a oportunidade de visitarem o Museu da Tam na região de São 

Carlos sendo um retrato vivo da evolução do transporte aéreo no mundo. Visitaram 

também a Bienal do Livro, um evento de extrema riqueza na divulgação do setor 

editorial, através de obras de formação acadêmica, difusão das obras clássicas e 

apresentação de novos títulos lançados no mercado. Para fechar a visitação, a 

grande lição aprendida pelos alunos foi a do empreendedorismo, que deve ser o 

marco para os profissionais que buscam a realização plena.  

PROJETO PLANTE UMA ÁRVORE 
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Os alunos do Curso de Administração realizaram um bloqueio na praça 

central da cidade, distribuindo mudas de árvores, doadas pela Usina Alta Mogiana e 

também cartilhas de responsabilidade ecológica e adesivos comemorativos ao Dia 

do Meio Ambiente, a todos quantos transitavam pelo centro da cidade. O objetivo do 

projeto é complementar o aprendizado, promovendo a extensão universitária, 

cumprindo assim o papel social da FACIG, conscientizando e despertando a 

população para a preservação do meio ambiente. 

VISITA TÉCNICA À COCA-COLA 

Participaram desta visita tanto os alunos da terceira e quinta etapa do 

curso de Ciências Contábeis, como também os alunos da quinta etapa do curso de 

Administração.  

                    O objetivo foi propiciar aos alunos uma experiência prática acerca dos 

conceitos estudados ao longo do semestre, já que apenas pesquisas na Internet e 

estudos de caso sobre os respectivos conceitos, não são insuficientes para fazerem 

essa aproximação com a realidade empresarial. 

 

PALESTRA TEMA: MARKETING A IMPORTÂNCIA DE CONHECER O MERCADO 

CONSUMIDOR E A TRAJETÓRIA DA EMPRESA CASA DA LAVOURA 

 Com foco na área de marketing, os principais pontos abordados foram 

a segmentação de mercado e a importância de conhecer o mercado consumidor, 

tudo com base na experiência e trajetória da empresa Casa da Lavoura, que 

atualmente atua na distribuição de defensivos agrícolas e sementes no setor rural, 

além de demonstrar as estratégias de inovação adotadas para o gerenciamento da 

mesma. 

2ª FEIRA DAS PROFISSÕES 

Os alunos do Ensino Médio e Cursos Técnicos de São Joaquim da 

Barra e Região estão convidados a conhecer melhor os cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo, ofertados pela FACIG, durante a Feira de Profissões: 

Uma Feira de Idéias para o seu Futuro. 

Assim como na 1ª edição, os alunos foram divididos em equipes, 

lideradas pelos professores representantes. Tivemos Tais atividades: 
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- Painel ilustrativo da profissão de administrador 

-Teste cego, onde os participantes teriam que adivinhar os nomes dos refrigerantes 

- Jogo da memória com várias marcas 

- Quebra-cabeça (tangran) 

- Elaboração de currículos 

- Montagem sobre a história da Coca-Cola, banners e matéria reciclável 

- Utilização de cerdas de vassouras recicláveis (ação sustentável) 

- Confecção de sacos de lixos com o uso de jornais 

- Vídeo confeccionado pelos alunos sobre a profissão do Contador 

- Do campo à mesa: contabilização da produção de soja, desde o plantio até o 

produto final-“soja tropeira” 

- Demonstração da receita culinária, amostras para degustação e bunners 

explicativos 

- Teatro, apresentação de slides, brincadeiras com o uso da HP, tabela de 

orçamentos, “movie maker” 

- Representação de setores de uma empresa (recursos humanos, fianças, 

marketing, logística, produção e presidência) 

- Amor animal: doação de cães 

- Doação de mudas e demonstrações por recursos audio visuais ISSO 14001 

- Frases, vídeos sobre Administração 

O projeto foi sucesso absoluto, contando com cerca de 500 visitantes, os quais 

participaram de sorteios de tablets e brindes oferecidos pela FACIG e parceiros do 

projeto. 

2ª SEMANA TEMÁTICA 
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Buscando assegurar aos acadêmicos uma crescente contribuição para 

o conhecimento, bem como estimular o amplo debate, a FACIG realizou nos dias 13 

a 15 de setembro de 2010, a II Semana Temática, com abordagens de temas 

diferenciados por parte dos conferencistas, considerando que o enfoque 

multidisciplinar além de importante é necessário dentro do contexto da pós-

modernidade. 

1º dia: “A nova linguagem da estrutura social contemporânea: desigualdades e 

violência” 

2º dia: “Negociação de Conflitos” 

3º dia: “Desenvolvimento e Integração Regional: Implicações políticas”. 

Foi uma semana de muito aprendizado, despertando a todos os presentes uma 

reflexão sobre os temas abordados e uma discussão futura na sala de aula. 

3ª SEMANA TEMÁTICA 

                    Buscando assegurar aos acadêmicos uma crescente contribuição para 

o conhecimento, bem como estimular o amplo debate, a FACIG realizou nos dias 12 

a 15 de setembro de 2011, a III SEMANA TEMÁTICA, com abordagem de temas 

diferenciados por parte dos ilustres conferencistas, considerando que o enfoque 

multidisciplinar, além de importante é necessário dentro do contexto da pós-

modernidade. 

Com os temas: Criatividade, Administrador Profissional 

Contemporâneo-Novas Conquistas e Novos Desafios, Sistemas de Informação 

Gerenciais, Cenários Internacionais e Cenários Econômicos. 

Esta terceira versão da Semana Temática foi de grande importância 

para o crescimento intelectual e profissional de todos que estiveram presentes, 

despertando uma reflexão e novos olhares sobre as profissões de Administrador e 

Contador. 

VISITA À BOVESPA, MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA E PINACOTECA 

Alunos de Administração e Ciências Contábeis 
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De acordo com a grade curricular de Administração e Ciências 

Contábeis, há algumas disciplinas que abordam de forma efetiva temas como 

economia e mercado, fazendo-se oportuna a complementação pedagógica da sala 

de aula com formas de ensino-aprendizagem extraclasse como a visita proposta 

acima. 

EXPOMONEY- FEIRA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

DIA DA ÁGUA 

A FACIG comemorou no dia 22 de março de 2011 o dia da água. Entre 

os dias 21 e 24 de março foram realizadas atividades. O principal propósito destas 

atividades é promover a reflexão sobre a preservação ambiental, bem como a água, 

recurso tão importante em nossas vidas. Foram confeccionados cartazes, entrega 

de canecas plásticas incentivando o uso de material retornável e economia de copos 

descartáveis e a implantação de latões de lixo ecologicamente corretos. 

 

3.3 SUJEITOS E OPINIÕES: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A) DADOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS 
 

Com relação aos dados coletados, (apêndice B), por meio dos 

questionários respondidos pelos alunos, observa-se que a maioria dos alunos 

pertencentes à instituição de ensino superior pesquisada fez o ensino básico e 

fundamental em escolas públicas, sendo que uma parcela mínima de estudantes 

teve acesso a escolas particulares.  

Pode-se observar que os alunos dessa instituição na sua maioria vêm 

com certo déficit de ensino, não podemos afirmar que é por causa do ensino publico, 

mas constatam-se déficits desde o ensino básico, sendo assim, é necessário ter 

estratégias para tentar fazer com que todos acompanhem o conteúdo de maneira 

proveitosa. 

Os dados coletados sobre a ocupação desses alunos através dos 

questionários revelam que a maioria dos alunos trabalha em período integral, 

fazendo de 6 a 8 horas diárias. E esses alunos relatam que o esforço de estudar à 

noite, mesmo depois de um dia de trabalho, deve-se à exigência do próprio mercado 



44 

 

de trabalho, que faz com que haja cada vez mais procura por pessoal mais 

qualificado, como também pelo fato da intenção de ampliar sua renda familiar, bem 

como da possibilidade de ascensão profissional. A perspectiva que esses alunos 

têm, tal como visto por Echevarría, 1967, é a busca por melhor oportunidade através 

do ensino superior com objetivo de melhorar sua valorização pessoal, profissional, 

econômica e social. 

Os jovens de hoje, estão cada vez mais preocupados com seu futuro, e 

investindo nisso, enquanto podiam estar acomodados com seu trabalho, estão 

preocupados em melhorar de emprego, de salário, de qualidade de vida. Observa-se 

que para isso é necessário uma rotina corrida, trabalho de manha, estudo a noite, 

não tendo muito tempo. Mas fazem certo esforço, preocupados no longo prazo, é 

isso é algo que chama atenção, pela preocupação que estão tendo com relação ao 

seu futuro. 

Os alunos da FACIG, segundo o questionário socioeconômico, são 

alunos que necessitam trabalhar, obter rendimentos para ajudar suas famílias, pagar 

seus estudos, e, em alguns casos isolados e minoritários, podemos dizer que 

recebem algum tipo de estímulo da empresa em que trabalham. Um ponto a ser 

destacado com relação a área esses alunos estão inseridos no mercado de trabalho,  

dos 102 alunos entrevistados 66 não trabalham na área do curso que escolheu 

cursar, 13 alunos trabalham na mesma área em que estão graduandos. Por isso, 

conseguimos inferir que esses alunos desejam uma ascensão uma vez que buscam 

o ensino superior. Por não estarem trabalhando na área do curso da sua graduação, 

percebemos o quanto o curso superior tem validade para eles, quanto à abertura de 

novas possibilidades e mudança de vida. Observamos uma procura pelo 

aperfeiçoamento, pela especialização. Podemos dizer que esses alunos estão à 

procura de melhor mercado de trabalho e um crescimento profissional. 

Podemos observar que os alunos dessa instituição têm o intuito de 

melhorar sua qualidade de vida, salário e emprego, não só pensando em si mesmos, 

mas como em suas famílias, pois o questionário nos revelou que muito desses 

jovens ajudam em casa, e querem ajudar mais, pensam em uma melhor qualidade 

de vida não só para si mesmos, como para seus familiares.   Podemos destacar, 

outro ponto que observamos que é o fato de mesmo não estando na área que fazem 

faculdade, continuam a faculdade, tendo a perspectiva de que, no longo prazo, 
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podem estar na área. Em sua maioria, os cargos que ocupam, são cargos que não 

tem muito rendimento, não necessitam do que aprendem, observa-se, que muitos 

dos nossos alunos, trabalham na mão de obra da usina de álcool e açúcar, 

vendedoras de lojas. Buscando uma melhora em sua vida. E que uma minoria, já 

esta inserida na área administrativa de alguma empresa, e que faz a faculdade para 

se aperfeiçoar.  As buscas desses alunos, que estão em contextos diferentes são as 

mesmas, uma busca de melhor conhecimento, para melhorar a sua vida. E 

aperfeiçoam não só o profissional, mas o pessoal, com os projetos sociais, com o 

convívio social que a inserção no ensino superior permite. 

Os alunos, em sua maioria, são procedentes da cidade, mas, há uma 

parcela de alunos de cidades vizinhas, cidades que não apresentam nem 30 

quilômetros de distância de onde a faculdade está localizada. Como definido por 

Dowbor, 2003, a importância do ensino para o crescimento econômico local, 

partindo do aproveitamento dos recursos disponíveis da própria região, onde a 

informação bem organizada e disponibilizada constitui uma gestão racional, pois a 

gestão local só funciona com a participação cidadã, e não há cidadania sem 

informação adequada. 

A oportunidade que esses alunos têm, com essa ajuda de custo que a 

prefeitura fornece, faz com que a faculdade tenha em sua maioria os alunos da 

própria cidade, tem alguns alunos em sua minoria de outras cidades, observa-se a 

preocupação da cidade de capacitar esses jovens, ao fornecer essa oportunidade 

pode-se perceber que pode haver um possível crescimento na economia da cidade, 

que a mão de obra fica mais capacitada, e que a prefeitura investe essa verba 

adequadamente nos seus cidadãos. 

Quanto ao acesso ao nível superior, (apêndice E), muitos destes 

alunos não pensavam que poderiam cursar uma faculdade, disseram que o curso 

superior estava fora do seu orçamento e hoje estão tendo a oportunidade, tanto pelo 

preço das mensalidades quanto pela comodidade de a faculdade ser instalada na 

mesma cidade. Informaram que ao cursar uma faculdade, pensaram na qualidade 

de vida e que não queriam viajar para outra cidade, dormir pouco.  

Ao questionar sobre a confiança em relação a Faculdade estar 

iniciando suas atividades, gerando nos alunos receios em relação à sua 
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credibilidade e a do curso, mas a ajuda de custo da prefeitura, a comodidade, 

fizeram esses alunos apostarem na faculdade.O gráfico seguinte representa os 

dados obtidos em relação a credibilidade da faculdade e do curso.  

 

O receio pela instituição ser nova, não ter a primeira turma formada, 

cause certo desconforto com o futuro da faculdade, mas como podemos observar na 

Feira de Profissões, ou em outros projetos sócias dos alunos com a comunidade, 

que estes alunos vestem realmente a camisa da faculdade, eles encaram desafios, 

fazem com comprometimento, e tentam ao máximo, quando tem contato com a 

comunidade mostrar como a instituição esta sendo importante, o quanto gostam de 

estar fazendo parte desse universo de ensino superior. Foi observado também, 

através de uma campanha para o vestibular que trazem os amigos para fazer o 

vestibular. Essa parceria é muito importante para a própria faculdade, onde seus 

alunos satisfeitos podem ajudar na divulgação da mesma. 

Os questionários nos mostraram a necessidade de uma reflexão de 

como as instituições de ensino superior têm papel importante na formação não só 

profissional como pessoal, desses jovens. Vale destacar a necessidade constante 

de apoio político público, a fim de propiciar novas oportunidades aos cidadãos, aos 

jovens, acesso ao ensino superior, para melhoria da qualidade de vida, de 

expectativas, de renda. 

Os questionários nos mostraram a importância que essa instituição tem 

para com seu aluno, e isso tem que ser passado não só para o administrativo da 

instituição, mas como também, para o seu corpo docente, estimulando esses 

professores, para fazer um trabalho comprometido, para tentar superar as 

expectativas desses alunos. Mostrando a importância também desse levantamento 

de dados para a instituição, que como está no seu inicio, pode utilizar desses 
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instrumentos para uma melhoria, para um melhor acompanhamento, e possíveis 

mudanças. 

Outro questionário realizado com os alunos aplicado depois da Feira de 

Profissões, (apêndice H), para ver qual era o nível de aproveitamento dos mesmos 

sobre a participação na Feira, observamos que eles querem um maior engajamento 

para que venham mais visitantes, que abranjam outras cidades. Quanto a relação 

pessoal, observamos que eles colocam que se sentiram menos inibidos, se sentiram 

mais próximos dos professores, fazendo com que conhecessem melhor o trabalho 

dos docentes, colocaram também a importância de ver na pratica o que aprenderam 

no teórico, além de colocarem como foi de grande valia para o pessoal, pois se 

sentiram o que realmente era o trabalho em equipe. Observamos que essa prática 

permitiu aos alunos contato com colegas com os quais ainda não tinham 

estabelecido, o verdadeiro significado de trabalhar em equipe, além do mais o 

desenvolvimento de suas habilidades pessoais, puderam olhar um pouco para si 

mesmos, para o que gostam de fazer, o que querem como futuros profissionais, 

enfim constataram-se ganhos positivos. 

b) Dados dos questionários e entrevistas realizados com os docentes 

 

Quanto ao corpo docente, (apêndice F), um dado a ser ressaltado é 

que os professores são majoritariamente da região. Quanto a especialização desses 

professores, a faculdade tem a preocupação de ter um corpo docente qualificado e o 

proprietário relata que a região é carente de mestres e doutores da área dos cursos 

oferecidos 

Quanto a essa questão do corpo docente, observamos que a 

instituição tem um comprometimento muito grande com isso, mas que isso, não 

pode ser realizado tão assiduamente, pois faltam profissionais, faltam especialistas, 

e que é necessário certa flexibilidade. Por isso alguns professores que mesmo não 

tendo especialização em alguns temas, mas por terem vivência prática, e se 

sentindo habilitados a passar isso aos seus alunos da melhor maneira, encaram 

esse desafio. A instituição tenta, ao máximo, aproveitar seus professores da melhor 

maneira, mesmo porque, professores com maior quantidade de aulas, tendem a 

estar em maior contato com a instituição, fazendo assim, que estejam mais 

engajados e mais comprometidos. 
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Os docentes consideram ter boas condições de trabalho, com materiais 

atualizados, para desenvolver um trabalho de qualidade. Através dos questionários 

relataram que a faculdade esta desenvolvendo uma boa participação com a 

comunidade, favorecendo o aprendizado. Conforme Santos, 1999, cumprimento da 

responsabilidade social possibilita maior conhecimento, faz com que o aluno se 

torne sociável e aproveite as oportunidades para transformar um local. O gráfico 

seguinte demonstra os dados do questionário aos docentes sobre a participação da 

faculdade com a comunidade. 

 

A participação de projetos interage os alunos aos problemas locais e os 

recursos disponíveis da comunidade local, incentivando a criatividade. Esse link que 

existe entre aluno e docentes com a comunidade é muito importante, ao participar 

de projetos, esses alunos podem conhecer outro contexto que não estão 

acostumados, é estimulado a estudar temas diferentes, se relacionar com outros 

alunos que não tem muito contato, é interessante de ver as aproximações. Como 

também é muito importante para os docentes, que fazem essa interdisciplinaridade 

entre os conteúdos, causando assim, um aprendizado mais fácil, pois associam um 

tema ao outro.   

 

c) Dados de entrevistas e questionários da coordenação acadêmica  

Os dados obtidos nas entrevistas, (apêndice D), junto à secretaria da 

FACIG revelam que a instituição não caminha sozinha e necessita do convênio 

educacional firmado com a Prefeitura Municipal, uma vez que a mesma arca com 

quarenta por cento dos créditos estudantis e que a instituição necessita caminhar 

mais para conseguir se manter. Observa-se a preocupação da prefeitura em 

propiciar uma educação para esses alunos, e o quanto isso repercute não só no 

corpo acadêmico ou no corpo discente como nas empresas em que estão inseridos. 
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Enxerga-se, todavia, uma preocupação, tanto da administração pública 

quanto da instituição, em viabilizar a oferta de ensino superior para promoção do 

desenvolvimento socioeducacional e cultural da cidade. Da parte da administração 

pública compreende-se uma preocupação especial em beneficiar famílias de baixa 

renda, alunos que considerem os estudos como progresso profissional e não os 

levem na brincadeira, e oferecer oportunidades como bolsas de estudo, inclusive 

para estudantes frequentarem cursos fora do município. Percebe-se a preocupação 

do poder público municipal com a educação superior. 

Acredita-se que com isso possa haver mais benefícios para a 

população de forma geral do que prejuízos e ainda garantir a sustentabilidade para o 

município de forma contínua. 

No caso da FACIG, há convênio com a prefeitura local, onde 

estudantes ingressam na faculdade por meio de concessão de bolsas de estudos, 

desde que sejam cumpridas religiosamente requisições e condições legais dispostas 

na Lei Municipal nº 101/2006, de 19 de dezembro de 2006.  Para tanto, os alunos 

devem comprovar documentalmente que se encaixam nos quesitos dispostos na 

referida lei e que está ciente das cláusulas contidas na mesma. 

 Um desses critérios estabelecidos na lei, disciplinado no artigo 9º, é 

que o aluno não poderá ser reprovado de ano, pois perderá a bolsa. Outro artigo da 

referida lei é que disciplina o valor da renda mensal familiar, que não, poderá 

ultrapassar dez salários mínimos e, também que sejam residentes e domiciliados na 

cidade. E para os alunos ingressantes na FACIG a bolsa é de 40% do valor das 

mensalidades, durante todo o curso, as matrículas que são integralmente por conta 

do aluno. 

A Prefeitura Municipal oferece, segundo a Secretaria de Educação, um 

desconto de 20% nas mensalidades para alunos que estudam em faculdades de 

outras cidades e 50% de desconto no valor do ônibus fretado pelos estudantes. 

A prefeitura tem uma preocupação não só com os alunos que fazem a 

faculdade na própria cidade, mas como não há muitos cursos oferecidos, também 

concedem descontos para os alunos que vão fazem o curso fora da cidade, mas o 

desconto é menor apenas de 20%. 
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Segundo a secretaria da FACIG, a instituição ainda é muito nova e não 

consegue se manter sem o referido convênio com a Prefeitura Municipal, o convênio 

ajuda a faculdade a manter em dia suas atividades. 

Observa-se a importância que a ajuda de custo da prefeitura tem para 

a instituição. Mas, ainda há necessidade de estabelecer convênios com outras 

instituições, para que, com isso, chame mais alunos, e encorpe cada vez mais o 

corpo discente, fazendo assim, que a instituição cresça cada vez mais. O seu 

número de alunos ainda é muito pouco, por isso, a necessidade de mostrar cada vez 

mais à comunidade, a qualidade do trabalho, os benefícios oferecidos pela intuição 

visando um maior crescimento. 

d) Entrevista com vereadores  

  Para os vereadores, (apêndice A), a responsabilidade social é a 

conscientização dos futuros profissionais com o bem-estar da sociedade. 

 Os entrevistados esperam profissionais qualificados para suprir a 

demanda nas empresas da cidade e na própria prefeitura municipal. 

Podemos observar, que para essa comunidade não fica só no papel, o 

incentivo, o desenvolvimento de políticas públicas para capacitar os cidadãos dessa 

comunidade, que o convenio com a FACIG, é muito importante, não só visto pela 

parte da prefeitura pelo investimento, mas como também, pelos alunos, que tem 

essa oportunidade de pagar menos, e a instituição que tem o voto de confiança de 

capacitar esses cidadãos.  

Os vereadores enxergam na FACIG uma nova oportunidade de 

crescimento econômico, com interesses de abertura de novas empresas e um 

movimento maior no comércio.  

Uma faculdade na cidade (apêndice C), é sinônimo de crescimento, de 

capacitação, os alunos, em sua maioria, vão se inserir no mercado de trabalho da 

própria cidade, e, também, será de melhoria para a comunidade, pois os projetos 

sociais serão para o seu próprio desenvolvimento. Podemos elencar que uma 

faculdade na cidade tem muitos pontos positivos, e que a comunidade ganha muito, 

com profissionais capacitados, com projetos sociais que causam transformação, pois 
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alguns já realizados tentaram causar melhor conscientização ambiental, a 

importância do plantio de árvores, de melhor uso de recursos. 

e)Outras ações da FACIG  

Podemos observar que a FACIG realiza varias ações, abaixo serão 

discutidas a importância dessas ações para a comunidade, como repercutem na 

comunidade. Além de discutir como essas ações causam transformações positivas 

no crescimento dos alunos não só no campo profissional como no pessoal.  

Com relação ao intercâmbio faculdade e comunidade, e ações que os 

alunos realizam e que têm repercussão na comunidade, podemos destacar a feira 

de Profissões que traz os alunos do Ensino Médio e Cursos Técnicos de São 

Joaquim da Barra e Região para conhecer os cursos de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo. A feira está na sua segunda edição, mas seguindo os mesmos 

parâmetros desde a primeira, onde cada sala faz um projeto mostrando algo ligado a 

sua área a seus participantes. O ponto a ser destacado é a participação em conjunto 

do corpo docente e discente. Esse projeto da faculdade possibilita um intercâmbio 

cada vez maior com a comunidade, além do intercâmbio de alunos e professores, de 

trabalho em equipe, de colocar em prática o que é aprendido no teórico, como 

também, do desenvolvimento desse aluno, que começa a ter interesse em uma área 

que não conhecia antes, e do seu próprio desenvolvimento pessoal (menos inibido, 

criatividade). 

Os cursos oferecidos pela FACIG, para os alunos, dão abertura para 

integrantes da comunidade, como foi com o curso de matemática financeira com o 

uso da HP-12C. Podemos perceber que a comunidade começa a participar do 

mundo do ensino superior, e que pode assim, fazer com que desperte a vontade de 

estudar nos interessados, que, certamente, procuram melhorar no campo 

profissional e aspiram melhor qualificação no mercado de trabalho.  

Quanto às questões ambientais, observa-se que a FACIG, preocupa-se 

muito com o tema, foi realizada uma visita à Fazenda São Luís, a partir da disciplina 

ministrada de Gestão do Meio Ambiente, os alunos puderem ver um pouco do 

conteúdo visto no teórico na pratica, saindo um pouco apenas do contexto da sala 

de aula, é observado o quanto isso é importante, pois questões ambientais são cada 
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vez mais discutidas, e pertencem cada vez mais da preocupação de toda empresa, 

observamos que isso contribui tanto no profissional como no pessoal desses alunos, 

na conscientização. Nessa visita tiveram a visão das mudanças que ocorreram na 

região, que hoje a cana toma conta da nossa região, e que antes a economia tinha 

uma variedade maior, além do que, puderam observar também, como é ser 

sustentável, tema muito propagado pelas empresas, mas que também começa em 

casa, com reciclagem de materiais, uso adequado de salas plásticas, além da 

importância da biodiversidade. 

Além da visita, em questões ambientais, também foi realizado na praça 

da cidade a conscientização para a plantação de árvores. Para esse projeto foram 

doadas mudas de plantas distribuídas à população. A faculdade estabeleceu um 

convênio com a usina de álcool de açúcar, observamos a abertura de um campo de 

trabalho para os nossos alunos, como também, a importância que a usina abrange a 

FACIG, ao incentivar seus trabalhadores a se inserirem no ensino superior. Mais 

uma vez, destacamos a importância desses intercâmbios entre a comunidade e a 

instituição de ensino superior. Os vínculos que vêm sendo construídos trazem 

ganhos para a comunidade que melhora sua qualidade de vida, que se conscientiza 

quanto a questões ambientais, sustentabilidade, como também para seus alunos, 

que vislumbram novas oportunidades, novos campos de trabalho.  

Outra atividade ligada à conscientização ambiental foi a comemoração 

do Dia da Água, com o propósito de promover a reflexão sobre a preservação 

ambiental, bem como a água. Foram confeccionados cartazes, entrega de canecas 

plásticas incentivando o uso de material retornável e economia de copos 

descartáveis e a implantação de latões de lixo ecologicamente corretos. 

Observamos através dos projetos ligados ao meio ambiente, que esses 

alunos de Administração e Contábeis, saem da FACIG com uma visão não só do 

que aprendem na sala de aula, pois aprendem como é o teórico na prática, as 

dificuldades encontradas, e têm uma visão não apenas da área de negócios como 

também de meio ambiente,da importância de ações ambientais, da importância de 

realizar ações de responsabilidade social, e que, futuramente, possam ter essa visão 

ao se inserirem no mercado de trabalho empresarial.  
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As ações ligadas ao desenvolvimento profissional e pessoal desses 

alunos, são as visitas técnicas onde adquirem conhecimento como foi a visita 

técnica ao museu da Tam/Feira do Empreendedor e a Bienal do Livro, como 

também a visita a Coca cola, tendo o objetivo de conhecer alguns segmentos da 

Administração privada, além de possibilitar-lhes a catalogação de informações que 

serão necessárias aos trabalhos de conclusão de curso. Observa-se, assim, a 

importância da prática pedagógica da administração, que possibilita aos discentes 

conferir a aplicabilidade da teoria. 

Como também as visitas à Bovespa ao museu da Língua Portuguesa e 

Pinacoteca. Na Bovespa os alunos puderam ver a importância da bolsa de valores 

no mercado financeiro, conhecer o funcionamento atual da Bolsa de Valores, sua 

organização e o uso das novas tecnologias, muito diferente do que víamos há algum 

tempo, um verdadeiro aglomerado de corretores. Puderem perceber os avanços que 

vêm ocorrendo à medida que o tempo passa. E puderem assim, fazer uma 

associação de como o mercado vem mudando sempre, que precisam estar sempre 

se aperfeiçoando para acompanhar essas mudanças, que hoje só uma graduação 

não é onde podemos parar, pois o mercado exige que estejamos sempre em 

constante aperfeiçoamento.  

A pinacoteca possibilitou aos alunos uma aula cultural, se pensarmos, 

vamos verificar que as mudanças culturais estão associadas às mudanças sociais, 

educacionais, econômicas, vemos o quanto as coisas estão mudança cada vez mais 

rápido, e o quanto as pessoas precisam estar em constante acompanhamento do 

mercado, pois hoje, quem não se atualiza encontra muita dificuldade de crescimento 

no mesmo. 

As palestras possibilitam aos alunos uma oportunidade de 

conhecimento, que possibilita aos alunos ter contato com temas ligados a sua área, 

como exemplo a palestra: Marketing: a importância de conhecer o mercado 

consumidor e a trajetória da empresa casa da lavoura. Para os alunos terem maior 

contato com áreas diferentes, para que já despertem interesse por temas/conteúdos 

diversos, foi criada a Semana Temática, que já esta sendo realizada há três anos. 

As palestras da Semana Temática trazem as experiências de empresários, que 

contam os obstáculos que passaram, trazendo nossas vivências aos alunos. 
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Podemos observar que os alunos são muito críticos com relação as palestras, se 

olharmos pelo lado positivo, podemos ver que começam a discernir o que é ser um 

bom profissional, e o que não é ser. Além de colocarem em questão os palestrantes, 

encontrando outros meios para resolver os problemas apresentados nas palestras, 

observando assim, que mesmo que o palestrante não seja tão satisfatório em sua 

palestra, pode ser aproveitado como uma experiência, e os alunos desenvolvem 

esse senso crítico esse raciocínio de pensar, não apenas de serem passivo do 

conhecimento, mas ativos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das características verificadas nesta pesquisa, considerando o 

fato de que FACIG é uma instituição que visa a beneficiar a população do município 

de São Joaquim da Barra, conclui-se que a existência de políticas públicas 

centradas no desenvolvimento da população traz benefícios e crescimento, uma vez 

que fica evidenciada quando a administração da instituição promove convênios e 

parcerias com instituições privadas, visando à melhoria do ensino superior. Sendo 

assim, observa-se que a ajuda de custo possibilita aos alunos a oportunidade de 

inserir-se no ensino superior, possibilitando um desenvolvimento não só dos seus 

cidadãos, mas se tivermos uma visão ao longo prazo, esses profissionais de alguma 

maneira, se bem capacitados, podem causar transformações com relação à 

economia. 

Com relação às ações de Responsabilidade Social da FACIG pode-se  

verificar a conscientização ambiental, a abertura de conhecimento com a promoção 

de palestras para a comunidade,  abrindo caminhos, para que essa comunidade que 

se sentia distante do ensino superior, comece perceber que não é mais como antes 

que, com a participação da Prefeitura, o ensino superior ficou mais próximo. Com 

relação ao impacto das ações intra e extramuros, causadas pelas ações de 

responsabilidade social, em seus alunos, é possível verificar que eles se 

desenvolvem no campo profissional, adquirindo maior conhecimento, como também, 

no campo pessoal, tendo contato com a comunidade, com trabalho em equipe.  

 O perfil do aluno da FACIG nos possibilita afirmar que são alunos que 

aspiram melhor qualidade de vida, engajados nas atividades acadêmicas da 

instituição, compromissados com ela, interessados na a busca de novos alunos, 

indicando amigos para que venham estudar na FACIG, querendo que a instituição 

cresça, fazendo os trabalhos que são apresentados à comunidade com muito 

empenho, com muita vontade, como pôde ser observado. 

Observamos que a FACIG está muito engajada com a comunidade, 

que suas ações visam a participação da população, que fazem eventos e chamam a 

comunidade para participarem, segundo a visão da administração, a comunidade 
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desenvolve a faculdade, e a faculdade promove mudanças na comunidade, 

ajudando também na melhoria da qualidade de vida, de melhor aproveitamento de 

recursos. 

Ainda pelo fato de a instituição ser muito nova, não há uma 

abrangência muito grande de suas ações, mas o que se pode observar é que há o 

interesse sempre de estar em contato com a comunidade.   

O presente estudo indica que a FACIG, que ainda se encontra com 

pequeno número de alunos, precisa rever sua propaganda, pois ainda há falta de 

conhecimento sobre instituição na cidade, mas que a FAGIG tende a crescer pelos 

caminhos que estão sendo trilhados, promovendo a responsabilidade social, a 

valorização social dos seus alunos e ao unir conhecimento com crescimento 

pessoal. 

Quanto a contribuição do ensino e da aprendizagem para o mercado 

de trabalho na comunidade, destacamos: 

Pontos fortes: 

• Promoção do desenvolvimento sustentável 

• Formação de Recursos humanos  

• O interesse da prefeitura municipal em manter parcerias na área 

cultural 

• As pessoas estão mais cientes de suas atividades e o que a 

região oferece 

• A integração da faculdade com o meio externo 

• Realização de projetos  

• Atração das empresas para fomentar as atividades culturais 

Pontos fracos: 

• Dificuldade de sinergia da faculdade com a comunidade 



57 

 

• Falta de recursos financeiros para o incentivo a pesquisa e 

tecnologia 

Ameaças: 

• Dependência da prefeitura municipal com bolsas de estudos 

• Concorrência com outras instituições de ensino, ocasionando 

ingressos de alunos somente da cidade 

Oportunidades: 

• Interação maior com o meio externo, possibilitando atender as 

demandas da comunidade  

• Gerar desenvolvimento social e científico 

• Aumentar o acesso de estudantes de graduação para satisfazer 

as necessidades do mercado de trabalho 

• Maior interação de empresas e faculdade. 

Neste estudo buscou-se demonstrar a responsabilidade social da 

FACIG e o impacto de sua criação e suas ações na comunidade em que está 

inserida. Certamente, suas atividades são iniciais, haja vista tratar-se de uma 

instituição nova. Todavia, já foi possível contabilizar suas ações pró-comunidade. 

Ora, é um trabalho realizado com base nas atividades acadêmicas que se 

consubstanciam em poucos anos e, sem dúvida, as ações mencionadas tendem a 

se ampliar no futuro, e é esta ampliação – consolidação de suas ações, novas e 

criativas certamente -  que possibilitará a realização de novas investigações, a 

mensuração da importância da FACIG em São Joaquim da Barra e na região 

circunvizinha. 
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APÊNDICE A 

 Entrevista com vereadores 

1 - A prefeitura recebe verba para a Educação?  

2 - É obrigação da prefeitura oferecer ajuda aos estudantes do ensino superior? 

3 -  Quais exigências a prefeitura faz ao aluno para disponibilizar a ajuda? 

4 - Há uma condição social, renda máxima, para disponibilizar o desconto? 

5 – Que outro incentivo a prefeitura faz ao ensino superior? 

6 - Qual sua ideia sobre responsabilidade social? 

7 - Em que sentido é aplicado responsabilidade social dentro do âmbito educacional 

da instituição de ensino? 

8 - Que aspecto norteou o compromisso assumido com a população neste campo 

educacional? 

9 - De que forma a população pode cobrar a realização do compromisso educacional 

assumido? 

10 -  Qual o conceito de política pública assumido por esta administração? 

11-  Que moldes poderá assumir esta gestão para melhorar o compromisso e o 

comprometimento social diante da responsabilidade assumida? 

12 -  Dentro do aspecto educacional no ensino superior o maior objetivo é a 

graduação e após a conclusão desta etapa o alcance de um emprego valorizado 

pelo currículo que o estudante recém-formado apresenta. Diante disso, como esta 

gestão pode promover meios para diminuir o caminho entre os estudos e a obtenção 

do almejado emprego?  

13 -  No campo administrativo, a FACIG é uma criança, que garantias esta gestão 

propõe para promover os mesmos incentivos educacionais (dos 40%) para as 

gerações futuras (decretos, leis?) 

14 -  Qual o proveito que a administração pública obtém sobre este tipo de incentivo 

educacional? 
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15 - Qual a posição governamental do(s) vereador(es) quanto às atitudes da atual 

gestão, no quesito incentivo educacional? 

16 - Como os vereadores enxergam o futuro da cidade quanto a presença da FACIG 
na cidade?  
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APÊNDICE B 

 Questionário ao aluno 

1. Na sua vida escolar, você estudou 

(A) integralmente em escola pública. 

(B) integralmente em escola particular. 

(C) maior parte em escola pública. 

(D) maior parte em escola particular. 

 

2. Atualmente, em que área você trabalha? 

(A) Trabalho na área do curso que escolhi. 

(B) Trabalho fora da área do curso que escolhi. 

(C) Estou desempregado(a) e nunca trabalhei na área 

do curso que escolhi. 

(D) Estou desempregado(a) e já trabalhei na área do 

curso que escolhi. 

(E) Não trabalho. 

 

3. Há quantos anos você trabalha ou já trabalhou na área do curso que 
escolheu? 

(A) Menos de 6 meses. 

(B) De 6 meses a 3 anos. 

(C) De mais de 3 a 8 anos. 

(D) Mais de 8 anos. 

(E) Nunca trabalhei na área do curso. 

(F) Nunca trabalhei. 

 

4. Em que período você trabalha? 
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(A) Não trabalho. 

(B) Meio período. 

(C) Período integral (manhã/tarde). 

(D) Período integral (tarde/noite). 

(E) Regime de turnos. 

5. Quantas pessoas moram na sua residência, incluindo você? 

(A) De 1 a 3 pessoas. 

(B) De 4 a 6 pessoas. 

(C) Mais de 6 pessoas. 

6. Quantas pessoas da sua residência exercem atividade remunerada? 

(A) Nenhuma. 

(B) 1 pessoa. 

(C) 2 pessoas. 

(D) 3 pessoas. 

(E) 4 pessoas. 

(F) De 5 a 7 pessoas. 

(G) Mais de 7 pessoas. 

7.Qual é a soma da renda, em salários mínimos, das pessoas de sua  
residência? Valor do salário mínimo (s.m.) R$ 510,00. 

(A) Zero. 

(B) De 1 a 2 s.m. 

(C) De 3 a 5 s.m. 

(D) De 6 a 10 s.m. 

(E) De 11 a 20 s.m. 

(F) De 21 a 30 s.m. 

(G) Mais de 30 s.m. 
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8. Você acessa a Internet em sua casa? 

(A) Sim. 

(B) Não. 

9. Você reside no mesmo bairro onde está instalada a faculdade?  

(A) Sim. 

(B) Não. 

10. Em que cidade você reside? 

11. Qual o seu objetivo ao cursar uma faculdade? 

12. O que você espera da faculdade e do curso que escolheu? 
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APÊNDICE C 

 Entrevista ao proprietário da FACIG: 

 

1. Nome completo do proprietário. 
 

 

2. Existe outro(s) sócio(s)? Quem? 
 

 

3. Cidade onde reside. 
 

 

4. Por que instalar uma faculdade em São Joaquim da Barra e não na cidade 
onde reside? 

 

 

5. Por que escolheu este bairro para instalar a faculdade? 
 

 

6. Como você analisa o bairro e a comunidade de São Joaquim da Barra? 
 

 

7. O que espera da comunidade em relação à faculdade? 
 

 

8. Quais as dificuldades encontradas para desenvolver um trabalho de ensino 
superior na cidade de São Joaquim da Barra? 
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APÊNDICE D 

 Entrevista a Secretaria Acadêmica: 

1. Nome completo da secretária. 
 

2. Em qual cidade residia? E em qual reside atualmente? 
 

3. Quanto tempo de experiência você possui na área de ensino superior? 
 

4. Quantos cursos possuem a faculdade? 
 

5. Quantos são os alunos matriculados? 
 

6. Quantos são os alunos que recebem bolsa com 40% de desconto da 
prefeitura? 

 

7. Há inadimplência nesta instituição? 
 

8. Qual o número de professores desta instituição? 
 

9. Quantos são os professores da cidade e quantos são de fora? 
 

10. Qual o método usado para selecionar professores?  
 

11. Quais as dificuldades encontradas no seu trabalho? 
 

12.  Que visão você tem em relação ao crescimento da faculdade? Pontos 
positivos e negativos. 
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APÊNDICE E 

 Questionário de auto-avaliação para os discentes 

Os resultados foram: 

1- Quais eram as suas expectativas iniciais em relação ao seu curso? 

Quesitos Respostas 

18 Foram superadas 

64 Foram atendidas 

19 Foram parcialmente atendidas 

1 Não foram atendidas 

102 Total de Formulários Preenchidos e analisados  

 

 

2- Se desejar, justifique a sua resposta da questão anterior. 

3- Qual o seu grau de satisfação em relação ao curso? 

Quesitos Respostas 

35 Muito bom 

63 Bom 

5 Regular 

0 Ruim 

18%

62%

19%

1%

Foram superadas Foram atendidas Foram parcialmente atendidas Não foram atendidas
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0 Muito Ruim 

103 Total de Formulários Preenchidos e analisados 

 

4- Antes de entrar no ensino superior, qual era a sua expectativa em relação a 

FACIG? 

Quesitos Respostas 

14 Muito bom 

64 Bom 

22 Regular 

3 Ruim 

0 Muito ruim 

103 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

34%

61%

5% 0%0%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim
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5- Suas expectativas foram? 

Quesitos Respostas 

22 Muito provável 

60 Provável 

14 Não sei 

2 Improvável 

2 Muito improvável 

100 

Total de formulários preenchidos e analisados - 1 aluno não respondeu 

o questionário 

 

14%

62%

21%

3%0%

Muito boa Boa Regular Ruim Muito ruim

22%

60%

14%

2% 2%

Muito provável Provável Não sei Improvável Muito improvável
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6- Qual o principal motivo que o levou a escolher a FACIG? 

7- Em relação à mensalidade qual a sua avaliação do preço pago pelo curso 

superior tendo em vista a qualidade recebida? 

Quesito

s 

Respostas 

1 Muito caro 

9 Caro 

60 Regular 

30 Barato 

3 Muito barato  

103 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

8- Até o presente momento: ao concluir seu curso de graduação (Administração 

ou contábeis), como acha que enfrentará o mercado de trabalho? 

Quesitos Respostas 

18 Totalmente preparado 

59 Muito preparado 

26 Mais ou menos preparado 

1% 9%

58%

29%

3%

Muito caro Caro Regular Barato Muito barato
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0 Nada preparado 

103 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

 

9-Como você defini as instalações para leitura, pesquisa ou estudo oferecidas pela 

biblioteca de sua Faculdade? 

Quesitos Respostas 

20 Muito bom 

50 Bom 

29 Regular 

2 Ruim 

0 Muito ruim 

101 

Total de formulários preenchidos e analisados- 2 não responderam 

nenhuma das alternativas 

 

17%

58%

25%

0%

Totalmente preparado Muito preparado Mais ou menos preparado Nada preparado
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10- As atividades como seminários, palestras, Semana Temática (cultural), aulas 

práticas, Feira das Profissões e visitas técnicas, etc. 

Quesitos Respostas 

24 Muito bom  

59 Bom 

15 Regular 

3 Ruim 

0 Muito ruim 

101 

Total de formulários preenchidos e analisados - 2 alunos não 

responderam 

20%

49%

29%

2%0%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim
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11- Instalações das salas de aula. 

Quesitos Respostas 

9 Muito boa  

57 Boa 

30 Regular 

6 Ruim 

0 Muito ruim 

102 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

12- Serviço de organização e limpeza. 

24%

58%

15%

3% 0%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim

9%

56%

29%

6% 0%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim
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Quesitos Respostas 

40 Muito boa  

36 Boa 

15 Regular 

9 Ruim 

2 Muito ruim 

102 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

13- Preservação da estrutura física (iluminação,ventilação,acústica) das salas de 

aula do seu curso. 

Quesitos Respostas 

15 Muito bom  

42 Bom 

36 Regular 

8 Ruim 

1 Muito ruim 

102 Total de formulários preenchidos e analisados 

38%

35%

15%

9%
3%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim
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14- Os espaços de convivência social estão atualmente:  

Quesitos Respostas 

19 Muito bom  

56 Bom 

25 Regular 

2 Ruim 

0 Muito ruim 

102 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

15- O estímulo ao pensamento crítico/reflexivo. 

15%

40%

35%

9% 1%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim

18%

55%

24%

2%1%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim
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Quesitos Respostas 

32 Muito bom  

58 Bom 

11 Regular 

1 Ruim 

0 Muito ruim 

102 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

 

16- A utilização de técnicas de ensino diversas como debates e estudos de caso. 

Quesitos Respostas 

35 Muito bom  

57 Bom 

10 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

31%

57%

11%
1%0%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim
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102 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

 

 

 

 

34%

56%

10% 0%0%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim
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APÊNDICE F 

 Questionário de auto-avaliação para os docentes 

1- Sobre suas condições de trabalho você avalia como? 

Quesitos Respostas 

5 Muito bom  

5 Bom 

0 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

10 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

 

2- Sobre os Eventos organizados na FACIG (Semana Temática e Feira das 

Profissões). A participação da Comunidade Joaquinense em seu modo de ver foi: 

Quesitos Respostas 

6 Muito bom  

2 Bom 

50%50%

0%0%0%

Muito boa Boa Regular Ruim Muito ruim
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2 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

10 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

3- A FACIG juntamente com seus docentes e gestores produz, elabora, participa e 

organiza projetos relacionados ao Meio Ambiente? 

Quesitos Respostas 

10 Sim 

0 Não 

10 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

60%20%

20%

0%0%

Muito boa Boa Regular Ruim Muito ruim

100%

0%

Sim Não
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4- Sabemos que em nossa IES temos o NUP (Núcleo de Pesquisa), em base nesta 

informação, qual a sua opinião sobre este operacional? 

Quesitos Respostas 

5 Muito bom  

5 Bom 

0 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

10 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

 

5- A Missão da FACIG é “é promover o ensino, assegurando o conhecimento e o 

desenvolvimento das potencialidades humanas, mediante padrões éticos e 

princípios humanísticos, formando profissionais qualificados para as transformações 

requeridas pela pós-modernidade.” Segundo isto, qual a sua posição em relação ao 

andamento das atividades acadêmicas desenvolvidas com os discentes? 

Quesitos Respostas 

5 Muito bom  

50%50%

0%0%0%

Muito boa Boa Regular Ruim Muito ruim
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5 Bom 

0 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

10 Total de formulários preenchidos e analisados 
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APÊNDICE G 

 Questionário de auto-avaliação para os Funcionários técnicos-administrativos 

1- Sobre suas condições de trabalho na FACIG você avalia como? 

Quesitos Respostas 

6 Muito bom  

2 Bom 

0 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

8 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

2- Sobre os Eventos organizados na FACIG (Semana Temática e Feira das 

Profissões)  em 2010. A participação da Comunidade Joaquinense em seu 

modo de ver foi: 

Quesitos Respostas 

8 Muito bom  

0 Bom 

0 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

75%

25%

0%0%0%

Muito boa Boa Regular Ruim Muito ruim
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8 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

3- O seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

principalmente em relação à missão da FACIG pode ser considerado? 

Quesitos Respostas 

5 Muito bom  

2 Bom 

1 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

8 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

4- A atividade que você desenvolve na FACIG em relação a sua formação 

acadêmica é? 

Quesitos Respostas 

3 Muito bom  

100%

0%0%0%0%

Muito boa Boa Regular Ruim Muito ruim

62%

25%

13%
0%0%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim
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5 Bom 

0 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

8 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

5- Você está satisfeito em relação ao clima institucional, ou seja, relações 

interpessoais, estrutura física, satisfação pessoal e profissional? 

Quesitos Respostas 

3 Muito bom  

5 Bom 

0 Regular 

0 Ruim 

0 Muito ruim 

8 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

38%

62%

0%0%0%

Muito boa Boa Regular Ruim Muito ruim
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6- Gostaria de mudar a sua função dentro da IES FACIG? 

Quesitos Respostas 

2 Sim 

6 Não 

8 Total de formulários preenchidos e analisados 

 

 

7- Justifique a resposta anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

38%

62%

0%0%0%

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim

25%

75%

Sim Não
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APÊNDICE H 

  Questionário sobre a Feira de Exposições 

 

1) Como foi sua participação na feira? 

 

2) Qual sugestão você daria para o próximo ano? 

 

3) Como foi trabalhar em equipe? 

 

4) Como você avalia sua participação na feira? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Anexo A 

 

 Estrutura física e instalações  

 

A FACIG está instalada em um prédio alugado com a seguinte estrutura: 

- 12 salas de aula 

- Biblioteca 

- Sala de Informática 

- Salas administrativas, (diretoria, secretaria, núcleo de pesquisa, 

coordenação e auditoria). 

- Refeitório 

 

 

 

 


