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I - Introdução 

Segundo a Comissão Europeia em sua publicação -  O Livro Verde (2001), 
responsabilidade social é um conceito segundo o qual, as instituições decidem, 
numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa. Com base 
nesse pressuposto, a Faculdade Internacional Signorelli, em consonância com 
sua missão e visão e também, em seu compromisso com a qualidade do 
ensino  e a formação cidadã, desenvolve suas ações perpassando o conceito 
de responsabilidade social centrado  nos níveis. 

  interno relaciona-se com os trabalhadores e, mais genericamente, a 
todas as partes interessadas e diretamente envolvidas pela Instituição e 
sua mantendora podendo influenciar os seus resultados; 

 externo tem em conta as consequências das ações de uma Instituição 
de Ensino sobre os seus componentes externos, nomeadamente, o 
ambiente, os seus parceiros e a comunidade Educacional.  

Os Programas e Projetos  de Responsabilidade Social  desenvolvidos da 
Faculdade Internacional Signorelli  são implantados e implementados com 
ponto focal objetivando a inclusão, a inserção, a formação cidadã, o respeito o 
cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e das Instituições para 
com a sociedade em geral que recebe o impacto. 

II - Responsabilidade Social e suas definições 

 Responsabilidade social corporativa  

  É o conjunto amplo de ações que beneficiam a sociedade e as 
corporações que são tomadas pelas Instituições, levando em consideração a 
economia, educação, meio-ambiente, saúde, transporte, moradia, atividade 
locais e governo, essas ações otimizam ou criam programas sociais,trazendo 
benefício mútuo entre a empresa e a comunidade, melhorando a qualidade de 
vida dos funcionários, quanto da sua atuação da empresa e da própria 
população. 

 Responsabilidade Social Institucional 

  É a forma de gestão ética e transparente que tem a organização com 
suas partes interessadas, de modo a minimizar seus impactos negativos no 
meio ambiente e na comunidade. Ser ético e transparente quer dizer conhecer 
e considerar suas partes interessadas objetivando um canal de diálogo. 

 

São diversos os fatores que deram origem à necessidade de se observar 
uma responsabilidade acrescida das Instituições. Num contexto da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dever
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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globalização e de mutação de princípios da Educação, emergiram novas 
preocupações e expectativas na formação dos cidadãos, da comunidade 
escolar, das autoridades públicas e dos investidores.  

Os indivíduos e as instituições, como consumidores e/ou como 
investidores, adotam, progressivamente critérios sociais nas suas decisões. Os 
danos causados aos questões sociais e ao ambiente pelas atividades 
económicas, ambientais, tem gerado preocupações crescentes entre os 
cidadãos e diversas entidades coletivas, pressionando as instituições e 
comunidades de entorno para a observância de requisitos ambientais e 
exigindo à entidades reguladoras, legislativas e governamentais a produção de 
quadros legais apropriados e a vigilância da sua aplicação.  

Os meios de comunicação social e as modernas tecnologias da 
informação e da comunicação têm sujeitado as atividades educacionais, 
empresarial e econômica a uma maior transparência, obtendo como resultados 
um conhecimento mais imediato e mais profundo das ações educacionais/ 
empresariais – tanto as socialmente irresponsáveis  como as que representam 
relevância – com consequências notáveis na reputação e na imagem das 
Instituições. 

 

III - Responsabilidade Social e suas visões 

Os Programas e Projetos de Responsabilidade Social desenvovlvidos pela 
Facuculdade Internacional Signorelli foram elaborados a partir da análise do 
conceito de responsabilidade social institucional com a identificação das 
diversas visões existentes. 

 A responsabilidade social como atitude e comportamento institucional 
ético e responsável: É dever e compromisso da organização assumir 
uma perfil transparente, responsável e ética em suas relações com os 
seus diversos públicos (governo, clientes, estudantes, comunidade, etc.)  

 A responsabilidade social como um conjunto de valores: Não incorpora 
apenas conceitos éticos, mas uma série de outros conceitos que lhe 
proporciona sustentabilidade, como por exemplo, auto-estima dos 
estudantes, funcionários, desenvolvimento social e outros.  

 A responsabilidade social como estratégia institucional: A busca da 
responsabilidade social é vista como uma ação social estratégica que 
gera retorno positivo ao conheimento, negócios, ou seja, os resultados 
são medidos através da construção da cidadania na sociedade e na 
comunidade. 

 A responsabilidade social como estratégia de relacionamento: Voltado 
na melhoria de qualidade do relacionamento com seus diversos 
públicos-alvo, a responsabilidade social é usada como estratégia de 
marketing de relacionamento, especialmente com clientes, fornecedores 
e distribuidores.  
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 A responsabilidade social como estratégia de marketing institucional: O 
foco está na melhoria da imagem institucional da empresa. São os 
ganhos institucionais da condição de empresa-cidadã que justificam os 
investimentos em ações sociais implantadas e implementadas pela 
empresa.  

 A responsabilidade social como estratégia de recursos humanos: As 
ações são focadas nos colaboradores e nos seus dependentes, com o 
objetivo de satisfazê-los e conseqüentemente reter seus principais 
talentos e aumentar a produtividade.  

 A responsabilidade social como estratégia de valorização de 
produtos/serviços: O objetivo não é apenas comprovar a qualidade dos 
produtos/serviços da empresa, mas também proporciona-lhes o status 
de “socialmente corretos”.  

 A responsabilidade social como estratégia de inserção na comunidade: 
A empresa busca aprimorar suas relações com a comunidade e a 
sociedade e também a definição de novas formas de continuar nela 
inserida.  

 A responsabilidade social como estratégia social de desenvolvimento na 
comunidade: A responsabilidade social é vista como uma estratégia para 
o desenvolvimento social da comunidade. Dessa forma, a organização 
passa a assumir papel de agente do desenvolvimento local, junto com 
outras entidades comunitárias e o próprio governo.  

 A responsabilidade social como promotora da cidadania individual e 
coletiva: A instituição, mediante suas ações, ajuda seus colaboradores a 
se a tornarem verdadeiros cidadãos e contribui para a promoção da 
cidadania na sociedade e na comunidade.  

 A responsabilidade social como exercício de consciência ecológica: A 
responsabilidade social é vista como responsabilidade ambiental. A 
instituição investe em programas de educação e preservação do meio 
ambiente, e conseqüentemente, torna-se uma difusora de valores e 
práticas ambientalistas.  

 A responsabilidade social como exercício de capacitação profissional: 
Neste caso, o exercício de responsabilidade social se dá com a 
capacitação profissional dos membros da comunidade e empregados da 
empresa.  

 

 A responsabilidade social como estratégia de integração social: Esse 
conceito parte do pressuposto de que o maior desafio histórico da nossa 
sociedade atual é o de criar condições para que se atinja a efetiva 
inclusão social no país.  
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IV - Programas e Projetos de Responsabilidade Social da Faculdade 
Internacional Signorelli 

          A responsabilidade sócio-político-econômica da Faculdade 

Internacional Signorelli traduz-se, através de seus Programas e Projetos, 

no âmbito da educação e da formação de profissionais qualificados, pelo 

compromisso de integrar-se e interferir no vir-a-ser econômico, cultural, 

social e político local, regional, nacional e internacional, por intermédio 

da criação e oferta de oportunidades educacionais de nível superior nas 

modalidades de ensino previstas na Lei n.º 9394/96. 

 

         Suas ações são Coordenadas pela Coordenação de Extensão e 

Assuntos Comunitários, desenvolvidas em parcerias com a Coordenação 

de Estágio, A Coordenação de Cursos, a Coordenação de Graduação, a 

Coordenação de Pesquisa e com entidades parceiras: Orfanato Santa Rita 

de Cássia e Projeto Grão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- Eventos de Responsabilidade Social da Faculdade Internacional 

Signorelli 

 

1 - Evento - Dia Mundial da Saúde 
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Local – Faculdade Internacional Signorelli 

Setor de Responsabilidade 

Coordenações dos Cursos: Administração e Pedagogia 

Palestra Sexualidade e DST 

Público Alvo – Estudantes  Comunidade 

Data -  7 de abril - 2010 

No dia mundial da saúde 07 de abril, foi realizado na  Faculdade 
Internacional Signorelli o evento - Palestra sobre Doenças sexualmente 
transmissíveis e sexualidade, pelo Professor e Psicólogo Flavio Roberto de 
Carvalho Santos - doutor em saúde da criança e do adolescente (UNICAMP 
SP) e mestre em sexologia (UGF RJ). A palestra para os estudantes e a 
comunidade, não abordou apenas as doenças sexuais e suas transmissões, 
mas também uma reflexão sobre a sexualidade humana e a busca do 
comportamento afetivo. Assim como a saúde não é somente a ausência de 
enfermidade ou invalidez, já que ter saúde é possuir um completo bem-estar 
físico, mental e social. A sexualidade não se restringe apenas ao sexo e a 
prevenção diz respeito à forma como vivemos... E fica a grata recomendação 
do palestrante: "devemos viver a sexualidade com afeto, com respeito, com 
diálogo e com cuidado"... 
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Evento - Semana da Igualdade Racial 
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Local – Faculdade Internacional Signorelli 

Setor de Responsabilidade 

Coordenações do Curso de Administração  

Mesa Redonda 

Público Alvo – Estudantes  Comunidade 

Data -  26 de abril - 2010 

A Faculdade Internacional Signorelli realizou no dia 26 de abril o Evento, 
aos seus estudantes à Comunidade uma Mesa Redonda com os seguintes o 
Preconceito Racial no Brasil com enfoque da História, Sociologia, Filosofia, 
Psicologia e Teologia. Participantes: Fabio Rhein: Coordenador de Extensão – 
FISIG , Robson Silva Macedo: Filósofo / PUC RJ – Professor da FISIG, Jonas 
Henrique de Oliveira: Sociólogo / UFRJ RJ ,Gisele Aleluia: Psicóloga / PUC RJ 
, Katia Regina da Costa Santos - Doutora pela The University of Georgia, em 
Athens, EUA, Departamento de Línguas Românicas. César Belieny 
 

                                                  

 
              

 
 

 

 

 

 

 

3 - Evento Universitários Solidários 
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Local – Faculdade Internacional Signorelli 

Setor de Responsabilidade 

Coordenações do Curso de Administração  

Atividades Integradas nas Diferentes linguagens artísticas 

Público Alvo – Estudantes  Comunidade 

Data -  27 de maio  de 2010 

                                                                      
  

              Realizado no dia 27/05/2010 o evento apresentou exemplos e 
características relevantes do fazer solidário socialmente responsável. 
Proporcionou a interação das diferentes áreas do conhecimento com atuação 
ao atendimento comunitário de nosso entorno. As atividades apresentadas 
contemplaram as diferentes linguagens artísticas e culturais: na dança de 
Salão o Balé Clássico  da Escola de Dança Kátia Bezerra, A capoeira, Arte 
Marcial Afrobrasileira  pelo Grupo Abadá Capoeira e a Banda do Espaço 
Cultural Camarim das Artes, Projeto Social Caminhando e Cantando. 
 

Participação de entidades Sociais da Região 

                 

 

 
                              

 

 

Orfanato Santa Rita de Cássia 
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1 - Evento Tempo de Reflexão de Elaboração e de Ação, tempo de 

renovação, tempo de comunhão – A Páscoa 

 

Local – Orfanato Santa Rita de Cássia 

 Setor de Responsabilidade 

Coordenações de Extensão e Assuntos Comunitários de Estágio e 

crianças do Orfanato Santa Rita de Cássia 

Público Alvo – Estudantes  Comunidade 

Data -  abril  de 2010 

 

A Coordenação de Extensão e Assuntos Comunitários da Faculdade 
Internacional Signorelli promoveu, por ocasião da Semana Santa, uma ação 
social no Orfanato Santa Rita de Cássia. Os alunos da Faculdade organizaram 
a coleta e a entrega de ovos de páscoa e caixas de bombons às crianças do 
orfanato. 

           O ponto alto da comemoração foi a apresentação teatral representando 
a Via Crucis de Jesus com todas as Estações. 

                                    

 
 
         

                  

2 - Evento –  Papai Noel Estuda Aqui 
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Local – Orfanato Santa Rita de Cássia 

Setor de Responsabilidade 

Coordenações de Extensão e Assuntos Comunitários de Estágio 

Público Alvo – Estudantes dos Cursos de pedagogia e Administração 

Faculdade Internacional Signorelli – Crianças do Orfanato Santa Rita de 

Cássia 

Data -  17 de novembro de 2010 
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 As Coordenações de Extensão e Assuntos Comunitários da Faculdade 
Internacional Signorelli promoveram em comemoração do Natal, uma ação 
social no Orfanato Santa Rita de Cássia, O Natal está chegando. 

No evento foi apresentado pelos estudantes da Faculdade Internacional 
Signorelli  um conto do Nata, A preparação do Natal através da música, e 
brincadeiras e  de danças para comemorativas para  festejar o Natal. 

 Foi também realizada no Evento a  Oficina: A confecção de Cartões de Natal, 
finalizando com a   Distribuição de Cartões e Presentes de Natal. 

As atividades do evento foram realizadas com foco nos seguintes objetivos:  

 Desenvolver as atividades que visem à atuação do pedagogo em outros 
espaços sociais; 

 Introduzir o Natal através do mito do Papai Noel, Implementando 
atividades sócio educativas 

 Conscientizar as crianças da importância da preparação litúrgica para o 
Natal através do advento 

 Despertar nos alunos os sentimentos de solidariedade e amor ao 
próximo                               

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - Carta de Agradecimento – Orfanato Santa Rita de Cássia 
 

As Irmãs Maria Dalvanira, Janaina Panisset e Maria Olivia agradecem ao 
Presidente do Grupo Educacional Signorelli pela concessão de bolsas de 
estudo para os cursos de graduação e pós-graduação.  
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Projeto Grão 

Foi inaugurada em 22 de Julho a sede do Projeto Grão na Faculdade 

Internacional Signorelli O Programa tem por objetivo oferecer soluções para 

diversos conflitos sociais e desenvolver talentos. A Juíza titular da 1ª vara 

criminal da Taquara Thelma Fraga é a Coordenadora geral do Projeto. São 

desenvolvidas ações conjuntas de grupos de apoio que em consonância ao 

mesmo objetivo, e com o mesmo ideal. Trabalho de parceria com organização 

de oficinas e grupos de estudos formados contemplando as características 

diversas e necessárias a potencialidade das ações e suas implementações. 

 

Grupos de Atendimentos: 

 

1-Terapia Familiar 
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Evento – Terapia Familiar - Atendimento 

Local – Faculdade Internacional Signorelli  

Setor de Responsabilidade 

Coordenações de Extensão e Coordenação do Projeto Grão 

Público Alvo – Estudantes da  Comunidade da Cidade de Deus 

Data -  abril  a dezembro de 2010 

 

Foram atendidas 27 crianças da comunidade da Cidade de Deus por 

psicólogos parceiros do Projeto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Evento – Reinserção de Egressos  

 

Local – Faculdade Internacional Signorelli  

Setor de Responsabilidade 

Coordenações de Extensão e Coordenação do Projeto Grão 

Público Alvo – Egressos do Sistema Carcerário 

Data -  1º Período  Letivo de 2010 da Faculdade Internacional Signorelli  
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 Atendidos com Bolsas de Estudos 2 estudantes do Sistema Carcerário dos 
Cursos de Graduação de Pedagogia e Administração da Faculdade 
Internacional Signorelli.  

 

 

 

3- Brinquedoteca 

Evento Campanha de arrecadação de brinquedos para a Brinquedoteca 

da Cidade de Deus 

 

Local – Faculdade Internacional Signorelli e  comunidade da Cidade de 

Deus 

Setor de Responsabilidade 

Coordenações de Extensão e Assuntos Comunitários de Estágio 

Público Alvo – Estudantes da Faculdade Internacional Signorelli e  

Comunidade 

Data -  abril  de 2010 

 

 

 Por: iges 

A Campanha de arrecadação de 
brinquedos para a Brinquedoteca 
da Cidade de Deus foi um 
sucesso na Faculdade e no 
Colégio Signorelli! Os alunos 
pediram a vizinhos, parentes e 
amigos e a comunidade 
arrecadando centenas de 
brinquedos que serão doados à 
comunidade da Cidade de Deus 
onde vai ser montada a nova 
brinquedoteca. Nossos alunos, 
incentivados a desenvolver a 
consciência social desde cedo, 
já estão ajudando a construir um 
mundo melhor.  

. 

A Campanha foi uma iniciativa da Faculdade e do Colégio 
Internacional Signorelli em parceria como Projeto Grão 

 
 

 

http://fisig.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=80&sid=2
http://fisig.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=80&sid=2
mailto:bernardi@signorelli.srv.br

