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Professor e aluno devem participar juntos do esforço para melhoria dos resultados e do nível de 
aprendizado  
 
Ao analisarmos o regimento das Faculdades Tancredo Neves, percebemos que duas diretrizes 
motivaram seu autor a escrever as normas que dariam seu fundo ao texto: a primeira, o respeito 
ao professor; a segunda, a efetiva participação do estudante. Logicamente, o binômio 
professor/aluno, em qualquer nível de ensino, é o que prepondera.  
 
Da pré-escola à universidade, não existe aprendizagem se o professor e o aluno não estiverem 
estimulados. Porém, o que se percebe no ensino superior, hoje, é a ausência da motivação pelo 
estudo, pela pesquisa, enfim, pelo aprendizado, fato que as instituições e a maioria dos 
professores procuram contornar com as novas tecnologias educacionais. O orgulho do estudante 
universitário não pode existir, apenas, por ocasião do vestibular, quando ele ingressa na escola. O 
respeito que ele tem por esta, de fundamental importância quando da escolha do próprio curso, é 
o que faz a instituição ser a melhor. Entendemos que sem o respeito do aluno pelo professor e, 
portanto, pela escola, não há a possibilidade de ensino. Para tanto, professores e alunos 
participam da administração das Faculdades Tancredo Neves, com iguais direitos de voz e voto.  
 
Colaboração  
 
Por conta disso, não temos diretores. O que temos são coordenadores e colegiados de cursos. E 
todos os professores e representantes dos alunos discutem e decidem sobre os assuntos de 
interesse dos próprios cursos.  
 
Com essa atuação, os alunos da Tancredo Neves participam do esforço comum empreendido, 
auxiliando também para o melhor de todos os que fazem parte da nossa comunidade acadêmica. 
Com o mesmo objetivo, os pais de alunos integram-se e trazem contribuições, que subsidiam os 
coordenadores e professores na solução de questões. Desnecessário enfatizar de como é 
importante a colaboração dos pais em todas as fases do ensino, mesmo o superior. Desde a 
escolha do curso e da própria faculdade, a presença e o interesse são importantes elementos de 
estímulo e, por conseqüência, do rendimento do aluno.  
 
Em meio a tudo isso, o aluno vê o professor como o amigo que orienta, desde sua entrevista no 
processo seletivo, que é feita com o coordenador do curso – no caso da Tancredo Neves –, assim 
como identifica os colegas como companheiros de jornada. Essas características estão sendo 
disseminadas em direção aos pais – hoje e sempre, co-partícipes e amigos da escola.  
 
Com a idéia de manter um ensino superior de alto padrão, planejamos nossos cursos de forma a 
aproveitar, ao máximo, a excelência da equipe de professores e o entusiasmo e a competência de 
colaboradores que, desde o início de suas atividades, acreditam em uma nova proposta de ensino. 
Esta é uma tentativa como poucas, uma vez que é de conhecimento de todos a dificuldade pela 
qual passam as instituições que desenvolvem cursos integrados, tentando manter um corpo 
docente de alta qualificação e número reduzido de alunos em sala de aula.  
 
Código de ética  
 
Em nossa escola, um Código de Ética traz duas linhas mestras em suas diretrizes, que devem 
servir de guia a todos da instituição: trabalho e dignidade. Não se trata de um conjunto de 
mandamentos a serem seguidos: é, na essência, resultado de um conjunto de normas que busca 
a formação de um ser humano capaz de se conduzir, para se aprimorar pessoal e 
profissionalmente, de forma solidária.  
 



Acreditamos que a Tancredo Neves seja a primeira instituição de ensino a assinar com o aluno um 
contrato de prestação de serviços educacionais que se reporta a um Código de Ética. O princípio 
básico que respalda a cláusula econômica do ajuste, por exemplo, está estampado em dispositivo 
do Código:  
 
“Os valores dos serviços a serem prestados pelas Faculdades Tancredo Neves serão fixados dentro 
de parâmetros da realidade econômica onde estão inseridas e em conformidade com a 
complexidade e excelência exigidas.”  
 
A seriedade do assunto – serviços educacionais – leva-nos ao entendimento de que o contrato que 
define os direitos e as obrigações, por envolverem educadores e alunos, merece tratamento 
diferenciado de um simples ajuste de compra e venda. Não se trata de vendedor ou comprador 
nem de negociante ou consumidor. Trata-se de educação: dever do Estado e da família, como 
reza a Constituição.  
 
Debate  
 
Questões que envolvem educação devem ser tratadas, sempre, por especialistas. Acreditamos 
que mesmo inadimplência é assunto a ser debatido e apreciado, caso a caso, no âmbito de 
Comissões de Ética das próprias instituições de ensino, das quais participem professores, pais e 
alunos, evitando-se a constrangedora via judicial para solução de pendências nessa área.  
 
Por sua vez, os professores de elevado nível, com alta titulação e reconhecimento de qualidade 
didático-pedagógica representam parte da formação indispensável para que um estudante se 
torne um cidadão municiado de conhecimentos e atitudes exigidos pela vida moderna – não 
buscamos um diferencial na atuação, mas acreditamos que devemos investir na formação de 
cidadãos que possam conduzir melhor os rumos da sociedade brasileira. Ou seja, um ser humano, 
capaz e digno. Com ex-alunos competentes e conscientes de suas responsabilidades, o resultado 
pretendido é alcançado.  
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