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RESUMO

No cenário onde as empresas aparecem como ícones de ações, seja pela cobrança social, pela necessidade de diferenciais competitivos e 
econômicos, ou por outros tantos contextos que fazem as organizações reconhecerem as suas responsabilidades perante a sociedade; as 
Instituições de Ensino Superior (IES) devem ter a preocupação de desenvolver futuros profissionais responsáveis socialmente e mais preparados 
para o mercado de trabalho. Partindo desse contexto, a pesquisa teve como objetivo geral diagnosticar as ações sociais desenvolvidas por uma 
Instituição de Ensino Superior, sob a perspectiva dos alunos. Para alcançar esta finalidade, foi realizado um estudo de caso com caráter 
exploratório e descritivo. A pesquisa foi classificada como documental e de levantamento, com uma abordagem qualitativa e quantitativa. Como 
instrumentos de coleta de dados utilizaram-se documentos institucionais, entrevistas e questionários. Foram verificadas e descritas as ações 
sociais concretizadas ou em processo realizadas pela IES. As entrevistas foram efetuadas com gestores e coordenadores da IES para obter dados 
necessários para elaborar o questionário aplicado aos discentes. A pesquisa foi realizada com alunos ativos (cursando) que ingressaram antes do 
semestre 2017/2 (inclusive). Como resultados alcançados, na visão dos alunos, o tema de Responsabilidade Social foi definido como um assunto 
muito importante (68,4%) ou importante (31,6%) para ser abordado pela IES e que existe o interesse dos alunos em ter mais contato com o tema 
de RS, assim como em ações sociais promovidas pela Instituição. Quanto aos meios de comunicação utilizados pela IES para divulgar as ações 
socialmente responsáveis desenvolvidas, foram considerados em sua maioria pouco eficientes (52,6%); 7,9% dos respondentes consideraram 
como muito eficientes; 26,3% como eficientes; e 13,2% como não eficientes. Com relação à abordagem do tema RS pelos professores em sala de 
aula, a pesquisa constatou: 26,3% dos alunos identificaram como abordado com frequência, 47,4% como pouco abordado, 23,7% não é abordado 
e 2,6% como não tenho conhecimentos em RS. Quando questionados sobre o tema de RS ser abordado pelas disciplinas do curso e em materiais 
didáticos, 18,4% dos alunos identificaram como abordado com frequência, 55,3% como pouco abordado, 23,7% não é abordado e 2,6% como não 
tenho conhecimentos em RS. Sobre o conhecimento do aluno quanto ao curso oferecer alguma disciplina específica que trata sobre o tema de RS, 
78,9 desconhecem e 21,1 conhecem. Na opinião dos alunos, as melhores formas que a IES pode utilizar para trabalhar sobre o tema são (nessa 
ordem): palestras, ações socialmente responsáveis, desenvolver o tema nas disciplinas dos cursos, oficinas, disciplinas específicas sobre o tema, 
cartazes informativos e divulgação pela internet. Foram identificadas 25 ações promovidas pela IES. Das ações socioambientais realizadas, aquela 
que teve maior percentual de conhecimento, por parte do aluno, foi o Natal Solidário (60,5%); seguida por atendimento à comunidade para 
orientar sobre o Imposto de Renda, Ponto de Coleta para óleo de cozinha e matérias recicláveis, arrecadação de brinquedos novos e alimentos 
para doação para crianças carentes, entre outras. Verificou-se que, embora cientes de algumas ações, a participação efetiva dos alunos não 
ultrapassou a 26,3% do número de respondentes. Os maiores problemas identificados foram: falta de conhecimento das ações (comunicação) e 
choque de horário com o horário de trabalho ou com o horário de aula. O resultado da pesquisa apresentou falhas no processo, neste sentido, 
sugere-se à IES um maior reforço ao desenvolvimento dos seus alunos em busca de uma formação responsável, ética, empreendedora e 
consciente.
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