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HISTÓRICO DA MANTENEDORA

A IES, com efeito, é instituição de natureza ímpar, entre as instituições universitárias
estabelecidas no Estado do Espírito Santo, tendo surgido em 1998, quando se constituiu o
Instituto de Ensino Superior Blauro Cardoso de Mattos, na forma de uma sociedade anônima,
em que o sócio majoritário é o Sindicato dos Contabilistas no Estado do Espírito Santo, neste
ponto residindo a singularidade da IES, tendo sido pensada essa forma de constituição para
assegurar caráter institucional, por excelência, ao projeto de educação superior que assim se
estabeleceu, com o meditado intuito de promover atividades educativas de 3º grau sem
patrocínio pessoal, especificamente, para permitir a manutenção de escolas profissionais
universitárias não guiadas, tão-somente, por interesses meramente particulares e critérios de
mercado, o que permitiria, por exemplo, pela IES, o recebimento de encargos/anuidades mais
módicos para a população que acorresse a seus cursos superiores, este, aliás, um dos objetivos
maiores da Instituição.
O Instituto de Ensino Superior Blauro Cardoso de Mattos tem sede no município da Serra,
Estado do Espírito Santo, é uma entidade educacional particular isolada, neste momento,
mantida pelo Sindicato dos Contabilistas no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito
privado, com sede e foro na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na forma de seu
Estatuto, juntado como Anexo II, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e
Jurídicas da Comarca da Capital - Vitória - ES, apresentado e registrado no Livro A - 8 sob o nº.
De ordem 7.817, podendo atuar, adiante, no campo educacional, após atendidos os
procedimentos legais aplicáveis, em outros municípios que compõem esta ou outra unidade
federativa.
O Instituto encontra-se habilitado a ministrar o Curso de Ciências Contábeis, administrado
pelo Instituto de Ensino Superior Blauro Cardoso de Mattos - FASERRA, por decorrência de
autorização da Portaria nº. 1.671, de 19/10/2000, publicada no DOU do dia 23/10/2000,
assinada pelo então Ministro de Estado da Educação, Exmº. Sr. PAULO RENATO DE SOUZA.
De fato, em 1998, a IES encaminhou o projeto de Curso Superior de Ciências Contábeis ao
MEC, na forma das regras vigentes à época, obtendo a competente autorização em 2000,
segundo antes consignado, tendo-se iniciado o curso mencionado, em sua primeira turma,
com a abertura do concurso vestibular, para 100 (cem) vagas iniciais, em março de 2001, nesse
ano, efetivamente, iniciando-se a primeira turma, com graduação prevista para 2004. Esse
Curso inicial, por constituir-se em atividade compromissada unicamente com a educação
contábil de qualidade, pelos padrões operacionais e técnico-educacionais que o caracterizam,
tem sido levado a encontros e exposições sobre ensino superior de contabilidade em outros
Estados e, mesmo, no exterior, tal como se deu, em 4 a 6 de julho de 2001, no 7º Congresso
Mundial de Custos, sobre custos contábeis, na cidade de León, na Espanha, e no Seminário
Nacional de Entidades Sindicais, em 23 de outubro de 2002, em Brasília-DF, em que o tema
geral foi “Universidades Corporativas”.
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2.1

PERFIL INSTITUCIONAL
MISSÃO INSTITUCIONAL

A Instituição tem como missão à função de contribuir para a formação profissional,
cultural e social de parte dos cidadãos, em especial os residentes na cidade de Serra, tendo
como referência para isto o momento histórico atual vivido pela humanidade caracterizado
pela supervalorização do conhecimento, significando que este e seus processos de aquisição
assumirão cada vez mais papel preponderante nas decisões sobre os rumos da sociedade,
especialmente quando esta é pensada em termos globais.
O “novo” que afeta os meios de produção e de serviço e cria outras relações de
trabalho, exige outras posturas, outros saberes profissionais que exigem o repensar os
processos educacionais, desde a escolaridade básica, a formação profissional e a continuada
daqueles inseridos no mundo do trabalho. A formação, em qualquer nível, não pode continuar
baseada no estreito conceito de transmissão de conhecimentos pelo professor ao aluno numa
dimensão meramente instrucional. Ela deve orientar-se no sentido da construção do
conhecimento pelo educando e do desenvolvimento de certas competências básicas como a
de aprender a buscar a informação, compreendendo-a e sabendo utilizá-la de modo criativo
no seu cotidiano profissional, cultural e social.
A busca de novos modos de pensar a formação na contemporaneidade tem explorado
cada vez mais fortemente, os novos meios tecnológicos a serviço da formação/informação e
da comunicação. E este é, hoje, um dos desafios mais importantes a serem enfrentados e
vencidos por nossa instituição.

2.2

DOS OBJETIVOS

A busca pela excelência na qualidade do ensino é fator determinante para o corpo
diretivo da Instituição, o qual atua intensivamente, definindo metas e promovendo os recursos
necessários, processos e instrumentos como metodologia sólida para atingir seus propósitos.
Da concepção de educação como direito de todos, visando o pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o trabalho e a cidadania, aquisição de conhecimento e sua
qualificação para o exercício de uma profissão, derivam os objetivos da IES.

Descrição dos objetivos
Os objetivos da IES são definidos em nosso Regimento Geral:
Art. 2º. A Instituição tem como principais objetivos:
I - oferecer ensino de qualidade, nas esferas de graduação, extensão, tecnológica, pósgraduação, sequencial e outras, que permita a realização profissional de seus alunos e
egressos, fortalecendo as organizações parceiras e contribuindo para uma sociedade mais
justa, humana e feliz;

II - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
III - formar pessoas habilitadas ao exercício das profissões técnico-científicas, dentro dos
padrões éticos e morais, em atuação desvinculada de qualquer movimento de conotação
político-partidária;
IV - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da Bacharelado e à criação e difusão do conhecimento e, desse modo, desenvolver o
entendimento do homem e do meio em que vive;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e, possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o desenvolvimento de conhecimentos, em particular os nacionais e regionais,
prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e tecnológica
gerados na instituição;
VIII - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da publicação ou de outras
formas de comunicação.

Neste relato enfatiza a IES seus projetos de expansão da faculdade FaSerra onde foi solicitado
em 2017 o recredenciamento do Cursos Superior de Ciências Contábeis e a autorização do
Curso Superior tecnólogo em Gestão Hospitalar.
Ano
2018
2018
2018
2019
2020

Plano de Expansão
Solicitar autorização para o curso de Administração;
Solicitar autorização para Educação a Distância;
Solicitar autorização para curso de Direito.
Solicitar autorização para curso de Odontologia;
Solicitar autorização para curso de Medicina.

Obs.: Foram realizados em 2016 investimentos na infraestrutura da faculdade FaSerra
num montante aproximadamente de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
Para os objetivos mencionados em 2018 a 2020 haverá necessidade de novos aportes
para pretensão de novos cursos na ordem de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos
mil reais).

