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RELATÓRIO AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Referência: Ano letivo de 2016 

I – INTRODUÇÃO 

A Faculdade Fasipe Cuiabá - FFC, com limite territorial de atuação circunscrito ao 

município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, estabelecimento de ensino superior, privado, 

particular em sentido estrito, mantida pelo Instituto de Ensino Santa Natalia Ltda., pessoa jurídica 

de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro em Cuiabá, Estado do Mato Grosso e 

com seu Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), 

sob o NIRE nº. 51201348278, em 29 de janeiro de 2013, com firmas reconhecidas no Segundo 

Ofício Extrajudicial de Serviço Notarial e Registral de Mato Grosso. A FFC possui sua autonomia 

limitada pela legislação vigente e rege–se pelo presente Regimento, pela legislação de ensino 

superior e, no que couber, pelo contrato social da Mantenedora. 

 

1.1 - Dados Institucionais:  

1.1.1 Mantenedora 

Código da 
Mantenedora*: 

15941  

CNPJ*: 17.517.084/0001-38  

Razão Social*: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME  

Categoria 
Administrativa*: 

Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil  

 
1.1.2 Mantida 
 

Código da Mantida: 18073  

Nome da Mantida: Faculdade Fasipe Cuiabá  

Sigla: FFC  

 

 

1.2 - Áreas de Atuação  

Na perspectiva de poder colaborar com a educação superior do município de Cuiabá e 

da região norte de Mato Grosso, oferta os seguintes cursos de graduação e pós-graduação: 

 

 

 

 

 



Graduação:  

Cursos 

Curso: ADMINISTRAÇÃO 
Cód. Curso: 207124 
Grau: Bacharelado 

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Cód. Curso: 207123 
Grau: Bacharelado 

Curso: ARQUITETURA E URBANISMO 
Cód. Curso:207121 
Grau: Bacharelado 

Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Cód. Curso: 207119 
Grau: Bacharelado 

Curso: ENGENHARIA CIVIL 
Cód. Curso: 207117 
Grau: Bacharelado 

 

 

Pós-Graduação:  

Não há a oferta no momento de curso de pós graduação. 

 

1.3- Composição da CPA - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (2016/2017/2018) 

A CPA da FFC é constituída por: 

ALEXANDRA DE PAULA ROTHERBARTH - CPF: 001.177.911-05, representante do corpo docente; 

AECIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 053.821.531-32, representante do corpo discente; 

ADRIANO CARDOSO BARRETO – CPF 888.722.970-87, representante coordenadores 

JAQUELINE DEL BEL TOREZAN - CPF: 922.930.691-68, do corpo técnico-administrativo; 

ADRIANO MARCOS RODRIGUES, CPF: 024.975.179-83, representante da mantenedora. 

JOÃO RAIMUNDO ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 176.081.801-10, representante da sociedade 

civil organizada; 

 

1.4 - Missão  

Para o cumprimento de seu papel social de formação de profissionais éticos e 

competentes, a Faculdade FASIPE Cuiabá tem como missão: 



“Promover o ensino, a investigação científica e a extensão em nível superior, visando ao 

pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho profissional, cumprindo sua responsabilidade social na região onde está 

inserida.” 

 

1.5 - Planejamento Estratégico da Autoavaliação Institucional 

A Faculdade Fasipe Cuiabá - FFC, com limite territorial de atuação circunscrito ao 

município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, estabelecimento de ensino superior, privado, 

particular em sentido estrito, mantida pelo Instituto de Ensino Santa Natalia Ltda., pessoa jurídica 

de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro em Cuiabá, Estado do Mato Grosso e 

com seu Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), 

sob o NIRE nº. 51201348278, em 29 de janeiro de 2013, com firmas reconhecidas no Segundo 

Ofício Extrajudicial de Serviço Notarial e Registral de Mato Grosso. A FFC possui sua autonomia 

limitada pela legislação vigente e rege–se pelo presente Regimento, pela legislação de ensino 

superior e, no que couber, pelo contrato social da Mantenedora. 

Neste sentido a Faculdade FASIPE Cuiabá cumpre a missão de “Promover o ensino, a 

investigação científica e a extensão em nível superior, visando ao pleno desenvolvimento do 

aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho profissional, 

cumprindo sua responsabilidade social na região onde está inserida”, destacando-se dentro dos 

seus objetivos: Promover a avaliação contínua de seus cursos, bem como das demais 

dimensões de avaliação, no âmbito do Projeto de Auto Avaliação, estabelecendo ainda como 

meta permanente Promover a auto avaliação institucional, mediante a avaliação contínua e 

permanente das atividades desenvolvidas pela FASIPE Cuiabá. 

Neste sentido cabe a CPA  mediante a autoavaliação institucional verificar e apontar as 

fragilidades e potencialidades  da instituição para que possa produzir conhecimentos, pôr em 

questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar 

as causas dos seus problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade 

profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação 

entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a 

comunidade, julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos, além 

de prestar contas à sociedade” (INEP, 2004).  

A avaliação institucional na Faculdade FASIPE Cuiabá caracteriza-se por ser um 

instrumento de suma importância à disposição da gestão acadêmica, permitindo visualizar a 

Instituição como um todo. Isto porque permite obter subsídios para tomar decisões pedagógicas 

e administrativas que visem à melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade e à 



comunidade acadêmica e, consequentemente, a reafirmação do seu compromisso para com o 

ensino superior de qualidade. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade FASIPE Cuiabá, em atendimento 

ao que preceitua a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), constitui-se em órgão colegiado permanente de 

coordenação do processo de autoavaliação da FASIPE Cuiabá.  

A Comissão Própria de Avaliação atua com autonomia em relação aos Conselhos e 

demais órgãos colegiados existentes na Faculdade FASIPE. A Comissão Própria de Avaliação, 

como dispõe no Regimento Geral da FASIPE Cuiabá, no TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL - Capítulo I – Dos Órgãos - , é responsável por desenvolver e executar as 

atividades de auto avaliação institucional no âmbito da Faculdade FASIPE. Sendo, portanto, o 

órgão que tem por finalidade a implementação do processo interno de avaliação, a 

sistematização e a prestação das informações solicitadas pela Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (CONAES).  

Ao promover a avaliação interna da Faculdade FASIPE, a Comissão Própria de 

Avaliação deverá observar as diretrizes definidas pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior, utilizando procedimentos e instrumentos diversificados, além de respeitar as 

especificidades de suas atividades, tendo por objetivos gerais: 

 Avaliar a Instituição como uma totalidade integrada, permitindo a autoanálise valorativa 

da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando à 

melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional; 

 Gerar, nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados 

e participativos para a sua realização. 

Em conformidade com o disposto no art. 3º da Lei nº 10.861/04, as dimensões a seguir 

serão objeto de avaliação: 

 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação, a Extensão; 

 Responsabilidade Social da Instituição; 

 Comunicação com a Sociedade; 

 Políticas de Pessoal; 

 Organização e Gestão da Instituição; 

 Infraestrutura Física; 

 Planejamento e Avaliação; 



 Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

 Sustentabilidade Financeira. 

 

Levando ainda em consideração a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 065, o 

relatório será organizado em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as 

dez dimensões: 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Desta forma, a autoavaliação institucional tem como objetivo buscar a excelência na 

produção, sistematização e democratização do conhecimento. 

1.6 - Classificação do Relatório 

O relatório ora apresentado é PARCIAL relativo apenas ao ano de 2016, pertencente ao 

Triênio: 2016 – parcial / 2017 – parcial / 2018 – final, com a apresentação de relatório final a ser 

postado no de 2019.  

 

 

II – Metodologia 

Não houve alunos matriculados  



Assim, espera-se que a autoavaliação contribua encontrando potencialidades e 

fragilidades a serem trabalhadas pela IES, no sentido de proporcionar um melhor ambiente 

acadêmico para todos os interessados.  

 

 

III - Análise e Interpretação dos dados da Avaliação Institucional do ano letivo de 2016 

Não houve alunos matriculados  



  

 

VII- Considerações Finais  

Não houve alunos matriculados  


