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Requeremos à mesa, na forma regimental 
vigente, ouvido o Plenário, a realização de 
uma Audiência Pública, no dia 19 de março 
de 2020, às 15:00 horas, para comemorar os 
20 anos de fundação da Rede FTC. 

A FTC celebrou duas décadas de atuação no mercado de educação superior. A 
Instituição de Ensino Superior visa aliar educação e tecnologia, inovação e 
responsabilidade social para promoção do conhecimento em movimento. 
São duas décadas de uma história que evolui a cada dia e coloca a FTC entre as mais 
importantes faculdades do país, com conceito institucional 4 e 5 pelo Ministério de 
Educação e a transformação de três entre suas onze unidades em Centros Universitários 
(Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista). 
Hoje, a Rede FTC é formada por 11 Unidades localizadas em 09 cidades — Salvador, 
Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Vitória da Conquista e Eunápolis, na Bahia, 
além de São Paulo (SP) e Petrolina (PE). Juntos, os campi oferecem 40 opções de 
cursos de graduação e 50 cursos de especialização e, até o momento, formaram mais de 
90 mil profissionais em diversas áreas de atuação, sendo este um dos maiores legados 
dos 20 anos da Instituição. 
Em todas as cidades em que atua, a Rede FTC está próxima a comunidade local, 
oferecendo serviços e ferramentas para a melhoria das condições de vida da população. 
Essa interação responsável com a sociedade é um compromisso perene que também 
serve aos alunos, que experimentam uma formação humanística e ética, onde o cuidar 
com empatia assume relevância igual àquela dada ao aprendizado técnico em sala de 
aula. 
O impacto causado pela FTC vai além da vocação para a responsabilidade social. A 
chegada de estudantes advindos de outras cidades e a formação de profissionais de 
excelência movimentam toda a economia de uma região, contribuindo para o 
crescimento do mercado de trabalho, além de promover o aquecimento nos setores de 
comércio, imobiliário e prestação de serviços. 

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, de fevereiro de 2020. 
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