Aproveite a oportunidade
para dialogar com

#FiqueAtento

alunos, funcionários e
comunidade sobre temas
de extrema relevância

A Lei nº 10.861/2014, que instituiu
o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes), definiu
que a avaliação das IES, dos cursos
de graduação e do desempenho
acadêmico de seus estudantes deve
envolver também a responsabilidade
social. Especialmente a contribuição
da instituição em relação à inclusão
social, ao desenvolvimento econômico
e social, à defesa do meio ambiente,
da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural.

que estão em alta como a
importância da melhoria
do ensino básico, combate ao preconceito,
inclusão social, inovação, eleições, educação
digital e combate a Fake News.

#Social2018
Responsabilidade

Junto com a sociedade, instituições
de educação superior podem ajudar a
Envie para o e-mail

construir um mundo melhor e mais justo!

dia@abmes.org.br notícias de
destaque sobre as atividades
promovidas e projetos realizados
pela sua IES para que possamos
incluir no site e nos canais de
divulgação da ABMES.
É muito importante também
que as próprias instituições
divulguem em suas redes sociais as ações e
marquem a ABMES (@redabmes) utilizando a
hashtag #ResponsabilidadeSocial2018!

www.responsabilidadesocial.abmes.org.br

O que é a
Campanha?
Promovida anualmente pela ABMES,
a Campanha tem como objetivo estimular
a promoção de ações socialmente
responsáveis, de caráter institucional, que
contribuam, efetivamente, para melhorar a
qualidade de ensino e vida
da população.

Como participar?
Todas as IES do país já podem inserir
gratuitamente as atividades que estão
sendo realizadas ao longo do ano
e as que farão parte da Semana da
Responsabilidade Social do
Ensino Superior Particular (17 e 22 de
setembro) no site da Campanha:
www.responsabilidadesocial.abmes.org.br

Por que participar?

88%
das
instituições
de educação
superior do
Brasil são
particulares.

São mais de

VAMOS JUNTOS?
Cadastre as
atividades

2.400

IES privadas em todo o
país formando cerca de

930 mil

Promova
ações sociais
que façam a
diferença na
sociedade

alunos por ano.

Aderindo à Campanha, sua IES contribui
para ampliar a conscientização da
sociedade sobre o importante papel
desempenhado por faculdades,
centros universitários e universidades
particulares de todo o país.

Receba a
certificação da
ABMES
Selo Instituição
Socialmente
Responsável

Junte-se à ABMES na missão de fortalecer
a imagem do setor!
Inspire pessoas!

Divulgue para
todos o que a
sua IES está
fazendo por
um mundo
melhor

