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POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

1. A RESPONSABILIDADE SOCIAL NO UNITPAC 

 A Política de Responsabilidade Social do Centro Universitário Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos - UNITPAC é fundamentada em três grandes eixos de sustentação: 

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. 

O UNITPAC, 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, 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 Instituição, desenvolve suas 

atividades tendo como objetivo: 

• Ser presença ativa e significativa no entorno sócio-ambiental-econômico e cultural de 

maneira 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 convivendo na rica diversidade sócio-político-

cultural e econômico-ambiental. 

 

Respondendo ao compromisso social oriundo da sua missão, o Centro Universitário 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos empreenderá ações tanto para o seu público interno, 

quanto para o seu público externo, permeando as seguintes áreas: 

I. Valores, Transparência e Governança. 



 

II. Público Interno. 

III. Meio Ambiente e Territorialidade. 

IV. Fornecedores. 

V. Consumidores e Clientes. 

VI. Comunidade e Sustentabilidade. 

VII. Governo e Sociedade. 

Nesse sentido a IES 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 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 

atrelados as áreas de concentração: 1) sociedade e meio ambiente e 2) sustentabilidade e saúde, 

com suas respectivas linhas de trabalhos.  

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. 

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, através do bem-estar social e luta contra 

segregações, como reflexo da imagem institucional.  

Além disso, capacita docentes e 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. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acompanhamento, avaliação, proposição e registro das ações de responsabilidade 

social realizadas pelo UNITPAC se dá via Coordenação de Extensão. 
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