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• Justificativa

Uma Faculdade tem como meta ser reconhecida pela excelência e qualidade de

seu ensino e para tanto imprime esforço, muito esforço, pois nada acontece por acaso,

por passe de mágica. É sim resultante da atuação de pessoas sérias, que se preocupam

em realizar seus objetivos, dedicando-se e sendo persistentes no cumprimento da missão

da instituição.  Como resultado deste  esforço,  tanto  administrativo  quanto  pedagógico,

almeja  fornecer  educação  de  qualidade  para  ter,  como  produto  final,  qualidade  do

egresso.

Capacitar as pessoas para uma efetiva vida em sociedade é uma exigência que se

apresenta para o século XXI. As instituições de ensino superior precisam educar para o

futuro,  proporcionando  uma  formação  integral,  voltada  para  o  empreendedorismo,  o

aprender a prender,  aprender a fazer,  a conviver,  a ser,  fornecendo educação técnica

integral, com capacitação política ética, intelectual e social.

O ensino superior precisa formar não só profissionais preparados para o mercado

de  trabalho,  com  formação  intelectual  e  profissional,  mas  também  formar  cidadãos

conscientes de suas responsabilidades e deveres, honestos e éticos.

Com foco  neste  ser  integral,  a  FAQI,  através  do  Núcleo  de  Apoio  Docente  e

Discente  –  NADD desenvolveu  o  projeto  FAQI  SOLIDÁRIA.  Este  projeto  se  inclui  na

“Semana  da  Responsabilidade  Social”,  visando  a  soma  de  esforço  em  prol  da

comunidade e do desenvolvimento dos estudantes para o voluntariado.

 

• Objetivos:

✔ Oportunizar  a  comunidade  acadêmica  espaços  para  o

desenvolvimento das aptidões que auxiliam os acadêmicos em relação às

situações  sociais  com  as  quais  se  defrontam  ou  irão  se  defrontar,

proporcionando aprendizado para a solidariedade. 
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✔ Incentivar  os  acadêmicos  a  passar  do  discurso  à  prática,

transformando ideias em ações, ideais em realizações, boas intenções em

boas obras. 

✔ Oferecer aos acadêmicos, os meios e ocasiões de um envolvimento

comunitário com formação para o altruísmo e a benevolência. 

• Programas do FAQI SOLIDÁRIA 

 

 SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A  Semana  da  Responsabilidade  Social  acontece  anualmente,  no  mês  de

setembro e tem origem na Campanha da "Responsabilidade Social do Ensino Superior

Particular"  da ABMES (Associação Brasileira  de mantenedoras do Ensino Superior).

Este  programa  que  envolve  toda  a  comunidade  acadêmica  da  IES,  proporciona  a

comunidade  atividades  beneficentes,  artísticas  e  culturais.  Dentro  do  Programa

acontece  também  o  Brechó  Social  que  mobiliza  a  comunidade  acadêmica  para  a

doação  de  roupas  e  calçados  que  serão  arrematados  por  litros  de  leite  ou  outros

alimentos não perecíveis pelos visitantes. Todos os alimentos arrecadados são doados

a entidades assistenciais tais como Banco de Alimentos de Gravataí e o Mesa Brasil.

 PÁSCOA SOLIDÁRIA 

Este Programa acontece no primeiro semestre e visa a doação de chocolates e

outros doces para serem doados as crianças da comunidade do entorno da IES/Polos.

 NATAL SOLIDÁRIO 

A  arrecadação  de  brinquedos  na  comunidade  acadêmica  é  a  base  deste

programa que acontece no segundo semestre. 
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A Faculdade QI Brasil,  realiza ações sistemáticas voltadas à responsabilidade

social,  tais como Feiras de Empregos e Profissões e ações de prevenção como as

campanhas setembro amarelo, Outubro Rosa e novembro azul.

• Operacionalização dos Programas 

O  envolvimento  dos professores,  tutores  e  colaboradores nestes  programas de

solidariedade é importante não só para garantir o nível técnico da ação, que nunca pode

ser descuidada dentro de uma faculdade, mas também para entusiasmar os estudantes e

dar-lhes exemplo. 

O Programa “Semana da Responsabilidade Social” conta com a participação de

todo  a  comunidade  acadêmica,  mas  a  cada  ano  um  departamento  fica  com  a

responsabilidade de gerir o programa.

Para os alunos da modalidade EAD os alunos entregam as doações nos seus

polos e as doações acontecem na região do polo.

 

• Duração  e  período  da  atividade:  Durante  os  semestres  letivos,  devidamente

respaldadas pelo calendário acadêmico semestral.

• Público-alvo: Comunidade da FAQI

• Número de participantes: Máximo de interessados

• Investimento necessário: Sem necessidade.
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• Infraestrutura  da  faculdade  necessária:  espaços  internos  e  externos  podem  ser

utilizados 

• Avaliação

A avaliação do programa ocorre durante todo o seu desenvolvimento, ou seja, é

um processo contínuo e permanente;  o  que possibilita  a  gestão desta política para

acompanhar  eficácia,  podendo  reorganizar,  sugerir  e  adequar  quando  necessário  a

realidade na qual está inserida. Haverá como forma de registro apreciações e fotos.
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