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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 13/2020, de 28 de Outubro de 2020. 

 

 
 Aprova a Política de Responsabilidade Social da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

CONSIDERANDO:  
 

 a necessidade de fixar regras específicas e diretrizes para o desenvolvimento das 

ações, cursos e demais atividades de responsabilidade social no âmbito da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna; 

 

 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1.º Instituir a Política de Responsabilidade Social da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, constante do Anexo Único desta Resolução, aprovado pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna – FASAI. 

 

Art. 2.º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 
Publicada em 28 de Outubro de 2020. 

 

 

Itabuna – Bahia, 28 de Outubro de 2020. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FACULDADE SANTO 

AGOSTINHO DE ITABUNA – FASAI 

  

 

 

1. Contribuição à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social da região 

 

 

Antes de abordarmos a Responsabilidade Social no âmbito do Ensino Superior, faz-

se necessário analisarmos de forma sucinta a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), 

mais conhecido, mais discutido e mais visível para a sociedade. De acordo com Vallaeys1, a 

RSE está muito além da filantropia ou assistencialismo, pois são conceitos que não tem 

sustentação ao longo do tempo, não tem vinculação com a atividade própria da instituição e 

não permitem uma visão sistêmica ampla da sociedade e do lugar que a instituição ocupa 

nesta última. 

Assim, é preciso entender a RSE como um conjunto de práticas entendidas e 

praticadas por toda a instituição de forma consciente dos seus colaboradores, da sua diretoria 

e proprietários, entendendo seu papel enquanto instituição que agrega valores na área social 

– desenvolvimento de projetos que proporcionem o empoderamento de comunidades menos 

favorecidas ou em situação de vulnerabilidade social e ainda de respeito aos consumidores; 

área ambiental – responsabilidade com relação ao meio ambiente; área econômica trazida 

por práticas que transmitam confiança (transparência de suas finanças, em seu sentido mais 

amplo, e de investimentos socialmente responsáveis). 

A Responsabilidade Social é um tema atual, mais especificamente no contexto ensino 

superior brasileiro, pode-se afirmar que é tema emergente e que vem à tona, pois “[...] a 

partir das tendências delineadas pelas estratégias de marketing das instituições de ensino 

superior (IES) do setor privado, uma consequência direta da expansão da Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) e do Terceiro Setor”2. Daí um descompasso entre RSU e 

Markentig Social seja no contexto acadêmico, seja no contexto empresarial. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) inclui a 

Responsabilidade Social em seu processo avaliativo, como uma das dimensões a ser avaliada 

                                                
1 VALLAEYS, François. Que significa responsabilidade social universitária? In: Estudos, Brasília, DF, ano 

24, n. 36, pp. 35-55, mar. 2006. 
2 CALDERÓN, Adolfo Ignacio. Responsabilidade social: desafios à gestão universitária. In: Estudos, Brasília, 

DF, ano 23, n. 34, pp. 13-39, abr. 2005. 
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nas Instituições de Ensino Superior e tem encontrado certa resistência, isso devido à 

existência de um viés ideológico bastante forte na intelectualidade brasileira, ainda segundo 

Calderón (op. cit).  

Na visão de Calderón (op. cit), considerando o papel das Faculdades no 

estabelecimento de uma espécie de novo contrato social com a sociedade e o meio no qual 

estão inseridas, promovendo a extensão do ensino à comunidade mediante cursos e serviços 

especiais, prestando colaboração constante na solução de seus problemas. 

Nesse contexto, faz-se fundamental considerar três grandes eixos de sustentação às 

IES, os quais consistem, também, à FASAI, sendo: 

a) garantir a responsabilidade social da ciência; 

b) promover a formação da cidadania democrática, por meio da formação de 

estudantes e cidadãos responsáveis;  

c) contribuir para o desenvolvimento, por meio da formação do estudante como 

agente do desenvolvimento, instituindo a problemática do desenvolvimento como tema 

transversal e prioritário em todas as carreiras. 

 

A FASAI, considerando o contexto de contínua transformação científica, 

tecnológica, econômica, social, emocional, ética, sustentável e inovadora propõem a criação 

e desenvolvimento de um Programa de Responsabilidade Social para o período de 2018 a 

2022, que envolva todas as partes interessadas no desenvolvimento da instituição e do 

entorno onde ela se encontra inserida, buscando garantir o compromisso de formar 

profissionais, cidadãos e sujeitos que entendam e enfrentam, com lucidez e atitude reflexiva 

a dinâmica do desenvolvimento do mundo global.  

Ao desenvolver um Programa de Responsabilidade Social, a mantenedora Instituto 

Educacional Santo Agostinho, através da integração das suas mantidas, desenvolve suas 

atividades tendo como objetivo: 

 ser presença ativa e significativa no entorno sócio-ambiental-econômico e 

cultural de maneia propositiva e sustentável onde estão inseridas; 

 manter e elevar, permanentemente, o nível da qualidade dos serviços 

educacionais que oferece, no sentir de fazer concreta a sua missão; 

 estar presente entre a comunidade e empresas da Região Sul da Bahia, 

convivendo com eles na rica diversidade sócio-político-cultural e econômico-ambiental. 
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Respondendo ao compromisso social oriundo da sua missão, a Faculdade Santo 

Agostinho empreenderá ações tanto para o seu público interno, quanto para o seu público 

externo, contemplando as seguintes áreas: 

 Valores, Transparência e Governança. 

 Público Interno. 

 Meio Ambiente e Territorialidade. 

 Fornecedores. 

 Consumidores e Clientes. 

 Comunidade e Sustentabilidade. 

 Governo e Sociedade. 

 

Visando o desenvolvimento de diretrizes e políticas de sustentabilidade, a 

metodologia a ser seguida está fundamentada na proposta pelo Instituo Ethos, referência nas 

discussões e implementação de programas de Responsabilidade Social: 

1. Vontade política responsável da diretoria. 

2. Realizar um diagnóstico da situação. 

3. Ações corretivas ou de adequações iniciais. 

4. A eleição de um Representante da Direção (RD). 

5. Definir uma equipe de trabalho. 

6. Política da Responsabilidade Social. 

7. O Planejamento da Responsabilidade Social. 

8. Elaboração dos procedimentos de Responsabilidade Social. 

9. Auditorias internas. 

10. Ações corretivas. 

11. Se for o caso, auditoria de certificação. 

 

Nesse sentido, a Faculdade Santo Agostinho propõe o desenvolvimento de ações que 

busquem a melhoria do nível da qualidade do ensino e do ambiente sócio-ambiental-

econômico e político-cultural em que estão inseridas, considerando que esta melhora 

proporciona a construção do conhecimento formal e informal pelas partes interessadas que 
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são sujeitos responsáveis pela transformação de si mesmo, da sociedade e do mundo, tendo 

como premissas: 

 

I – Contribuir para conferir qualidade à atuação de organizações sociais, consciente 

que essa relação contribuirá para a qualificação do próprio meio acadêmico, 

compreendendo-se a importância pedagógica dos movimentos sociais em relação à educação 

formal e não-formal;  

II – Empreender esforços e estabelecer relações junto aos diversos segmentos 

socioeconômicos regionais com vistas a maior interação institucional nos processos de 

desenvolvimento regional, através da participação, envolvimento e comprometimento com 

órgãos e instituições afins;  

III – Viabilizar projetos em parceria com agências de fomento para o financiamento 

das ações para viabilizar as interfaces sociais;  

IV – Incrementar parcerias que potencializem as respostas aos problemas 

econômicos, ambientais e socioculturais da sua região de abrangência;  

V - Colaborar com a sociedade por meio de parcerias na área empresarial, atuando 

com treinamento, ensino, cooperação, produção científica e iniciação a pesquisas. 

 

Com relação ao público interno, desenvolver-se-ão projetos sociais internos com 

base em: 

 Capacitação dos Recursos Humanos da Instituição. 

 Apoio Psicopedagógico. 

 Programas de Capacitação Profissional. 

 

No que tange ao público externo a proposta é que se desenvolvam os projetos sociais 

estão atreladas as áreas de concentração: 1) sociedade e meio ambiente e 2) sustentabilidade 

e cultura.  

A Responsabilidade Social, no universo Acadêmico, proporciona uma visão 

holística, a articulação dos diversos setores da instituição, em um projeto de promoção social 

de princípios éticos e de desenvolvimento social equitativo e sustentável, com vistas à 

produção e transmissão de saberes, e à formação de profissionais cidadãos igualmente 

responsáveis. 
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Organiza a Gestão da Faculdade como uma organização socialmente responsável e 

exemplar, enfatizada na dupla aprendizagem: o estudante aprende “na” e “da” faculdade a 

partir da cultura democrática, gestão participativa, por meio do bem-estar social e luta contra 

segregações, como reflexo da imagem institucional.  

Além disso, capacita docentes e pessoal administrativos formados no enfoque de 

Responsabilidade Social, ensina a aprendizagem baseada em projetos com impactos sociais, 

apoia o voluntariado estudantil, promove desenvolvimento do país (Projeção social, 

extensão universitária, transferência tecnológica, consultoria, associação estratégica com 

municípios, capacitação de profissionais, funcionários públicos, docentes etc.). 

Orienta a pesquisa visando à solução de problemas sociais (interdisciplinaridade, 

pesquisa aplicada, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano). Desta maneira 

mantenedora procura lutar para que a sociedade tenha livre acesso ao conhecimento. 

 

2. Políticas de Inclusão e Diversidade 

 

Os temas diversidade e inclusão têm ampla sustentação no âmbito jurídico, e são 

fator determinante na implementação de políticas públicas que viabilizem a efetiva garantia 

dos direitos humanos, os quais têm sido evocados nos mais diversos espaços sociais. Tais 

direitos implicam, a princípio, a afirmação da dignidade humana, princípio este que se 

sobrepõe a todas as instâncias constituídas. 

Assim, a implantação e implementação de políticas públicas que tratam da inclusão 

e diversidade é objeto de discussão no contexto da educação nacional, sendo que essas 

políticas têm como objetivo buscar alternativas para garantir os direitos das pessoas (com ou 

sem deficiência), em situação de vulnerabilidade social, e, simultaneamente, reiterar, 

focalizar e assegurar o respeito à diversidade humana. 

Assim sendo, a mobilização social para a educação, inclusão e diversidade está 

também vinculada ao conceito de uma educação que vise constituir a cultura de um país 

democrático, de forma que se possa compreender nos diferentes contextos nacional e 

internacional, a solidariedade, a sustentabilidade, a pluralidade, a afirmação dos direitos 

humanos, bem como os valores de respeito e aceitação das diferenças. 

O direito à educação inclusiva é um dos pilares por meio do qual se pode conquistar 

a cidadania e desencadear outras garantias (saúde, habitação, segurança, entre outros). O 
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acesso, a permanência e o sucesso das minorias no processo educacional inclusivo se 

constitui como um canal para a defesa e a promoção da igualdade de direitos. 

Desse modo, a educação no Brasil começa a pensar e a agir em torno da questão 

inclusiva, por meio da demanda dos grupos minoritários desfavorecidos que passam a clamar 

e a reclamar o direito ao convívio e à participação de fato na sociedade brasileira.  

Historicamente, no Brasil, só após a segunda metade da década de 1990, de um modo 

geral, tem-se o efetivo início do processo de inclusão social, que apresentou fases complexas 

e decisivas, visando à luta pela justiça, diminuição das desigualdades e implementação das 

ações afirmativas em toda a sociedade. 

 

As ações afirmativas, de caráter compulsório ou espontâneo, visam à 

criação de medidas específicas ou temporárias, com o intuito de contribuir 
para erradicar as desigualdades socioeconômicas historicamente 

construídas, superando os danos causados pela discriminação e/ou 

marginalização por motivos físicos, psicológicos, étnicos, religiosos, de 

gozo e exercício dos direitos humanos3. 
 

 

Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.º 9394/96, as 

questões da educação inclusiva e da diversidade ganharam maior enfoque, como por 

exemplo a Lei n.º 10.639/2003, que estabelecia em seu art. 26 a obrigatoriedade do ensino 

sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Em 2008, outra alteração ocorre por meio da Lei 

n.º 11.645, que torna obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena 

nos currículos, sendo então criada, em 2008, a Política de Inclusão bem como o Documento 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Nesse sentido, a Política de Inclusão e Diversidade da Faculdades Santo Agostinho 

procura tornar possível e praticável a inclusão, oportunizando que a práxis pedagógica vá 

para além da escrita e do conteúdo. Para tanto, busca mediar a formação de valores humanos, 

compreendendo a necessidade da transformação cultural na formação inicial e continuada, a 

fim de que a cultura inclusiva demande mudanças de atitude de gestores, colaboradores, 

estudantes e de toda a comunidade da Faculdade Santo Agostinho. 

Para assegurar essa política, a Faculdade Santo Agostinho têm por objetivo propiciar 

                                                
3 In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Bahiano. Política da diversidade e inclusão do IF baiano. Salvador (BA): 

[S. n.], 2012, folhas 9 e 10. 
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a todos os educandos, a igualdade de condições para o acesso, a permanência na Instituição 

e o acompanhamento do egresso no mundo do trabalho, respeitando as diferenças e as 

diversidades, especificamente, dos grupos em desvantagens sociais em que se encontram 

inseridas as pessoas com necessidades educacionais especiais, as diferenças de cor, raça, 

gênero e cultura, o que não impede que outros grupos possam ser beneficiados. 

Em consonância com o Programa de Desenvolvimento Institucional da Faculdade 

Santo Agostinho e com a Política de Inclusão e Diversidade, em acordo com documentos 

legais que versam sobre as políticas afirmativas, a FASAI assegura o compromisso com as 

políticas públicas de Estado, coadunando com a Política da Inclusão e Diversidade com a 

Política de Atendimento ao Discente e priorizará ações voltadas aos seguintes grupos:  

 

 pessoas com necessidades educacionais especiais: consolidar o direito das 

pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, físico motora, múltiplas 

deficiências e altas habilidades/ superdotação para promover sua 

emancipação e inclusão nos sistemas de ensino;  

 

 em relação ao acadêmico com Transtorno do Espectro Autista – TEA, o 

atendimento será realizado tendo como parâmetro o previsto na  Lei n.º 

12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista, atendendo aos princípios da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC/2008) e ao propósito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência – CDPD (ONU/2006), definidos no seu art. 1º, nos seguintes 

termos:  

 

 superação do foco de trabalho nas estereotipias e reações negativas do 

acadêmico no contexto universitário, para possibilitar a construção de 

processos de significação da experiência escolar;  

 mediação pedagógica nos processos de aquisição de competências, por meio 

da antecipação da organização das atividades propostas em cada curso; 

 organização de todas as atividades acadêmicas de forma compartilhada com 

os demais estudantes, evitando o estabelecimento de rituais inadequados, tais 
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como: horário reduzido, intervalo em horário diferenciado, aula em espaços 

separados; 

 reconhecimento das faculdades como um espaço de aprendizagem que 

proporciona a conquista da autonomia e estimula o desenvolvimento das 

relações sociais e de novas competências, mediante as situações desafiadoras; 

 adoção de parâmetros individualizados e flexíveis de avaliação pedagógica, 

valorizando os pequenos progressos de cada acadêmico em relação a si 

mesmo e ao grupo em que está inserido; 

 interlocução permanente com a família, favorecendo a compreensão dos 

avanços e desafios enfrentados no processo de escolarização, bem como dos 

fatores extraescolares que possam interferir nesse processo; 

 intervenção pedagógica para o desenvolvimento das relações sociais e o 

estímulo à comunicação, oportunizando novas experiências ambientais, 

sensoriais, cognitivas, afetivas e emocionais; 

 identificação das competências de comunicação e linguagem desenvolvidas  

pelo  acadêmico,  vislumbrando   estratégias   visuais   de comunicação, no 

âmbito da educação universitária, que favoreçam seu uso funcional no 

cotidiano acadêmico e demais ambientes sociais; 

 interlocução com a área clínica quando o acadêmico estiver submetido a 

tratamento terapêutico e se fizer necessária a troca de informações sobre seu 

desenvolvimento. 

 

 Gênero e diversidade afetivo-sexual: o reconhecimento, o respeito, o 

acolhimento, o diálogo e o convívio com a diversidade de orientações sexuais 

fazem parte da construção do conhecimento e das relações sociais de 

responsabilidade da escola como espaço formativo de identidades. Questões 

ligadas ao corpo, à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, à 

Classificação Internacional de Doenças - CIDS, à gravidez na infância e na 

adolescência, à orientação sexual, à identidade de gênero são temas que 

fazem parte desta política. 
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 Étnico-racial: dar ênfase nas ações afirmativas para a inclusão da população 

negra e da comunidade indígena, para a valorização da diversidade de 

culturas e para os grupos em desvantagem social. 

 
 

Por meio da Política da Diversidade e de Inclusão da Faculdade Santo Agostinho, 

serão desenvolvidas ações e programas integrados ao campo do ensino, da iniciação a 

pesquisa e da extensão, tendo como esteio a consagração da cultura dos direitos 

fundamentais à dignidade humana, da melhoria da qualidade educacional, da defesa da 

formação de valores essenciais para o convívio em sociedade e da garantia de direito à 

igualdade de oportunidades. 

A política de Inclusão e Diversidade da FASAI estará articulada de forma transversal 

com as áreas Financeira, Administrativa, Diretoria Acadêmica, Pesquisa e Extensão, de 

forma flexível, mobilizando profissionais internos e externos da Instituição para o 

cumprimento de metas prevista a curto, médio e longo prazo na Instituição. 

 

3. Princípios 

 

Constituem-se princípios norteadores desta Política de Inclusão: 

 

 igualdade de direitos no acesso às atividades acadêmicas, sem discriminação 

de qualquer natureza; 

 estabelecimento de mecanismos, instrumentos legais e operacionais que 

assegurem às pessoas excluídas o pleno exercício de seus direitos básicos no 

âmbito da Faculdade Santo Agostinho, que, decorrentes da Constituição e das 

leis, propiciem o seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

 

4. Diretrizes 

 

 São diretrizes da Política de Inclusão e Diversidade da Faculdade Santo Agostinho: 

 acesso e permanência de qualidade na universidade; 

 apoio didático-pedagógico para exercício das atividades acadêmicas; 
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 apoio técnico administrativo aos colaboradores das mantidas para exercício 

das atividades profissionais; 

 garantia do direito de ir e vir no campus das mantidas, bem como, a 

participação nas atividades da universidade; 

 formação de uma cultura de Inclusão e Diversidade nas faculdades em todos 

os seus campi. 

 

5. Objetivos 

 

5.1 Geral 

 Implementar a Política de Inclusão e Diversidade na Faculdade Santo 

Agostinho, visando à promoção de valores democráticos de respeito à 

diferença e à diversidade. 

 

5.2 Específicos 

 

 viabilizar pesquisa e formação em torno da educação para as relações étnico-

raciais, diversidade sexual e associativismo; 

 fomentar ações sensibilizadoras na faculdade e na comunidade sobre a 

importância da Inclusão no espaço acadêmico, através de eventos, a serem 

realizados anualmente pela Direção e semestralmente de forma 

interdisciplinar, sendo previstos, obrigatoriamente, em calendário acadêmico; 

 apoiar a publicação de trabalhos na temática da Inclusão e Diversidade; 

 implementar estratégias diversas de divulgação do processo seletivo, de 

forma a considerar a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, o Código Braille 

e variadas formas de comunicação que atinjam os grupos em desvantagem 

social; 

 adaptar os currículos de acordo com o estabelecido na Lei n.º. 11.645/08 que 

prevê a inclusão obrigatória das temáticas História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena no ensino; 

 assegurar a aquisição e a elaboração de recursos didáticos para eliminar as 

barreiras de aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais 

específicas; 
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 garantir nos Projetos Pedagógicos de Curso - PPC, a organização, a 

operacionalização e a aplicação de concepções, condições, métodos, 

estratégias, procedimentos e inter-relações com respeito ao Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), tanto no âmbito pedagógico quanto nos 

aspectos biopsicossociais; 

 assessorar a trajetória acadêmico-profissional do estudante egresso por 

intermédio de orientação, avaliação e levantamento de dados estatísticos para 

subsidiar a inserção deste no mundo do trabalho; 

 desenvolver e implantar técnicas e instrumentos que assegurem a 

sustentabilidade e a perenidade da Educação do Campo; 

 capacitar professores, colaboradores nas metodologias, ferramentas e técnicas 

utilizadas no processo de inclusão social de pessoas em desvantagem social; 

 desenvolver projetos de inclusão sócio digital para a comunidade interna e 

externa da Faculdade Santo Agostinho, com a finalidade de promover a 

cidadania dos estudantes; 

 utilizar cartilha sobre Inclusão e Diversidade, propiciando sua ampla 

socialização; 

 implementar política de cotas para o ingresso de estudantes na perspectiva da 

Inclusão e Diversidade; 

 articular as ações de educação especializada, estabelecendo mecanismos de 

cooperação com a política de educação para o trabalho, em parcerias com 

organizações governamentais e não-governamentais. 

 

 

6. Políticas de Memória Cultural, Produção Artística e Patrimônio Cultural 

 

 

Cabe destacar que as Políticas de memória cultural, relações comunitárias e 

diversidade, produção artística e patrimônio cultural não pertencem a um único segmento da 

FASAI. A IES, no cumprimento de sua missão institucional, assume a responsabilidade e o 

compromisso social que são realizados através dos seus cursos em função da inclusão, 

diversidade, meio ambiente assegurando a participação dos segmentos de estudantes, 

professores e administrativos. 
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A política cultural, bem como a diversidade, perpassa todos os projetos pedagógicos 

dos cursos, com participação da comunidade interna e externa. As políticas de ensino de 

graduação e pós-graduação, a iniciação a pesquisa, a formação continuada e relações com as 

comunidades do entorno orientam as intervenções e os compromissos institucionais.  

As ações propostas pela Faculdade Santo Agostinho (FASAI) revelam a efetivação 

do diálogo que se estabelece entre ela e a sociedade, estimulando a construção de um 

conhecimento coletivo e transformador, desenvolvendo ações que estimulem a criatividade, 

arte, bem-estar, responsabilidade com o meio ambiente e cultura raiz regional. Um dos 

importantes impactos sociais resulta de um conjunto de atividades desenvolvidas pelo 

Núcleo de Práticas Jurídicas que ocorre por meio da prestação de serviço, constituindo-se 

espaço de diálogo e de parceria com a sociedade civil e órgãos públicos para o enfrentamento 

de diversas demandas nas áreas da assistência social e da cultura (dentre outros projetos). 

O conjunto dessas ações de responsabilidade social revela a preocupação 

institucional e o empenho da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna para a criação de 

espaços de participação e reflexão envolvendo a comunidade para a criação de projetos no 

enfretamento dos desafios colocados na realidade social. 

  Com base numa concepção democrática de cultura, estaremos implantando 

programas de incentivo a ações culturais, o aperfeiçoamento de práticas institucionais 

voltadas para a preparação da memória e do patrimônio cultural, programando eventos 

culturais, como oficinas, exposições, espetáculos, festivais ou equivalentes, eventos 

esportivos e de lazer. 

 

 

Itabuna – Bahia, 28 de Outubro de 2020. 
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