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Os danos causados no meio ambiente pela Revolução Industrial deram início à uma discussão nos mais
altos níveis políticos sobre o desenvolvimento sustentável (DS) e a questão de como superar desafios,
sejam eles locais ou globais. A partir da segunda metade do século XX, com as manifestações da
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), as empresas passaram a adotar uma visão de negócio mais
ampla e, além das obrigações exigidas por lei também assumiram obrigação de caráter moral e ético com
seus

funcionários.

Mudanças

organizacionais

também

ocorreram

no

campo

da

educação.

As

universidades são fundamentais como formadoras de “cidadãos do mundo”, e devem possuir uma
gestão que envolva a Responsabilidade Social Universitária, bem como oferecer uma aprendizagem de
qualidade. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise comparativa do relatório de Balanço Social
da Fundação Universidades de Caxias do Sul, RS-BR, em relação aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, colocando enfoque nas oportunidades de melhorias a serem implementadas. A UCS
mantém unidades em oito cidades, atingindo diretamente uma população de mais de 1 milhão de
habitantes. A Responsabilidade Social da FUCS conta com um Programa de Gerenciamento Ambiental,
que atua no gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes, água e energia, monitoramento de recursos
hídricos e o controle da qualidade da água. A coleta de dados ocorreu através da publicação do Relatório
do Balanço Social da FUCS relativo ao ano de 2018, onde comparou-se essas ações com os 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. De acordo com os dados levantados
é possível observar que a Universidade de Caxias do Sul, através de todas as suas ações, consegue
atender à todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Entre os serviços que a IES oferece,
destaca-se o ensino de qualidade por meio dos cursos de graduação, pós-graduação os quais abrangem
as áreas da Vida, Exatas e Ciências Humanas e Sociais. Além disso, proporciona programas de apoio e
integração dos alunos, por meio de estágios, bolsas de iniciação científica, facilidades de acesso (Pro-Uni,
Fies e financiamentos próprios), de modo a garantir o acesso à todas pessoas, sem fazer distinção de
gênero e classe social. A UCS também disponibiliza espaços de promoção da cultura e lazer, através do
livre acesso aos espaços como museus, zoológico e parques, bem como eventos com a orquestra
sinfônica e palestras diversas, com o intuito de promover a saúde e bem-estar de toda a comunidade.
Outras ações de saúde e assistência social são ofertadas para toda comunidade acadêmica, nos quais
destacam-se serviço de atendimento psicológico, nutricional, assistência médica e jurídica. Apesar da
UCS ser grande atuante frente aos ODS, ainda apresenta carências de ações efetivas voltadas aos eixos
da erradicação da pobreza e mudanças do clima, bem como outras atividades que podem ser realizadas,
buscando seu aperfeiçoamento.

Palavras-chave: Responsabilidade Social Universitária, ODS, Balanço Social
Apoio: UCS, UCS-ISAM-CNPq

