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OBJETIVOS E AÇÕES

O CERI é resultado de um projeto de expansão da Faculdade Machado Sobrinho, arraigado na
experiência, competência, conhecimento e geração de saber que consolidaram a projeção social da Faculdade.

As políticas de curto e médio prazo do CERI irão potencializar ações que visam a construção de
uma vasta rede de convênios, parcerias e patrocínios que revertam em benefícios recíprocos para a Faculdade
e seus parceiros e colaboradores, nessa nova e ousada fase de integração com a sociedade organizada, que se
iniciou com a nova estrutura administrativa da Faculdade.

O CERI tem como foco principal o relacionamento, buscando efetivá-lo através da boa
comunicação e participação da Faculdade com os públicos envolvidos e interessados. Desta forma, a
Faculdade estará atuando permanentemente na busca, manutenção e ampliação de relações com seus alunos,
ex-alunos, instituições publicas e privadas, governos e ong’s.

A atuação do CERI prima pela excelência e solidez das seguintes ações:
1-Intensa e permanente divulgação institucional.
2-Formulação de convênios e parcerias com empresas, autarquias, fundações e poder público.

(organizações).
3-Divulgação de projetos de interesse público, desenvolvidos por professores e alunos da

Faculdade.
4-Captação de recursos para financiamento de projetos educativos, sociais, culturais e

esportivos.
5-Transferência do conhecimento produzido na Faculdade.
6-Despertar nas organizações o interesse por parcerias com a Faculdade.

Com foco também no resultado das ações, o CERI viabilizará, dentre outros, os seguintes
benefícios:

1-Oportunidade de estágios e empregos.
3- Inclusão social.
4- Aproximação dos setores produtivos e de serviços.
5- Capacitação e treinamento dos recursos humanos de seus parceiros.
6- Fortalecimento da marca “Machado Sobrinho”.
7- Prestação de serviços.
8- Fortalecimento da MASCI.
9- Estímulo ao desenvolvimento permanente de projetos com transferência de conhecimento.

Para obter mais informações sobre o Centro de Relações Institucionais da Faculdade Machado
Sobrinho entre em contato direto com o Coordenador. Em breve o CERI terá sua página própria.
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Coordenador


