
 

HISTÓRICO DA FACULDADE SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 
A Faculdade SS. Sacramento é mantida pela Associação Missionária do 

Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, Instituto Religioso fundado por Maria Emília 

Riquelme y Zayas, em 1896 em Granada na Espanha. 

Em 12 de maio de 1940 tem início o Colégio SS. Sacramento no município de 

Alagoinhas e após longa experiência e tradição com a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio, atualizando e respondendo à demanda da região, a Instituição 

entrou no Novo Milênio apostando no Ensino Superior. Na Comemoração dos 60 anos do 

Colégio Santíssimo, inaugura a Faculdade Santíssimo Sacramento, passando, então, a 

constituir-se em Colégio e Faculdade Santíssimo Sacramento.    A nossa IES é a primeira 

e única experiência de Ensino Superior da Congregação; é o desafio de trazer para essa 

realidade a tradição de mais de um século no campo da educação, e na busca de 

construir o conhecimento, investir na pesquisa, na dialética constante com o mundo em 

suas mudanças, sendo espaço para o encontro da fé com a ciência. Centrada nos valores 

fundamentais pensados por Maria Emília para a juventude a quem ela tanto amou. 

Em agosto de 2000, iniciamos as atividades da Instituição com os cursos de 

Administração com as habilitações em Gestão de Negócios, Análise de Sistemas e 

Comércio Exterior, Pedagogia com as habilitações em Educação Infantil e Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental e o curso de Turismo. Na primeira matrícula registramos 389 

alunos nos três cursos. Em 2018.1 matriculamos 1.039 discentes e a FSSS para atender 

essa demanda conta com 73 professores e 50 funcionários. 

Ao longo dos seus dezoito anos de existência a nossa Faculdade já colocou no 

mercado de trabalho 3.790 cidadãos, graduados nos cursos de Administração com as 

habilitações em Gestão de Negócios, Análise de Sistemas e Comércio Exterior, 

Pedagogia com as habilitações em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Turismo, Administração Geral, Licenciatura em Pedagogia, Ciências 



Contábeis, Psicologia e o curso de Engenharia de Produção. Hoje a nossa IES funciona 

com nove cursos de graduação. 

Para o desenvolvimento das atividades de extensão a F.SS.S. criou o Núcleo de 

Pesquisa e Extensão – NUPE e esse órgão fica também sob a responsabilidade da 

coordenadora da Pós-Graduação. A Faculdade Santíssimo Sacramento iniciou os cursos 

de Pós-graduação Lato Sensu em 2005, cumprindo todas exigências estabelecidas pelo 

MEC, oferecendo cursos nas diversas áreas do conhecimento. Nos dezoito anos de 

existência a nossa IES já teve 1.663 alunos que concluíram curso de Pós-graduação Lato 

Sensu do total dos cursos ministrados. 

Em atendimento a Missão da F.SS.S., baseada nos ideais de Maria Emilia, 

contamos, entre outras atividades, com: a inclusão de Teologia em todas as matrizes 

curriculares dos cursos de graduação; a celebração eucarística, todas as quartas-feiras às 

7 e 18 horas (antes do início das aulas); a formação da Pastoral Universitária; do Projeto 

Construindo Saberes, onde são desenvolvidas ações sociais com o Centro Social São 

Luiz e com Instituições Educativas de Alagoinhas e outros municípios da região; a 

inclusão de Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS em todos os cursos de graduação, 

embora o Ministério da Educação tenha tornado obrigatória na época da implantação, 

apenas para o curso de Pedagogia. 


