
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
 

1.1. Mantenedora 
 
 
 

Nome: Dinâmica Organização Projetos e Consultoria Ltda 

CNPJ: 02.124.897/0001-90 

End.: Avenida Adelina Alves Vilela nº. 393 – B. Jardim Primavera. 

Cidade: Itumbiara UF: GO CEP: 75.524-680 

Fone: 0xx (64) 3404-9020 Fax: 0xx (64) 3404-9020 

E-mail: Ifasc3020@hotmail.com 
 
 
 

1.2. CONDIÇÃO JURÍDICA E FISCAL 
 

 
1.2.1. Natureza Jurídica 

 
 

A Dinâmica Organização Projetos e Consultoria Ltda é uma sociedade de direito 

privado e foi criada através do contrato de constituição de sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº 

52040667375.  Desde sua criação, a Instituição vem mantendo parcerias e programas 

com a finalidade de estreitar seus laços com o ensino superior, buscando o conhecimento 

necessário para atuar com responsabilidade, compromisso e dentro do que estabelece a 

legislação de ensino, promovendo assim uma educação dentro dos altos padrões de 

qualidade que se espera de uma instituição de ensino superior. 

 

 
1.2.2.  Finalidade 

 
 

A Dinâmica Organização, Projetos e Consultoria Ltda  tem como objeto da sociedade 

a educação, ensino, cultura e assistência social nos seus níveis e modalidades tendo em 

vista, principalmente, a administração, gestão, criação, instalação e manutenção de ensino 

superior e outros níveis escolares, de acordo com a legislação aplicada em cada caso, 

podendo ainda dedicar-se a outras atividades culturais e treinamentos de qualquer grau, 

pesquisa, extensão e assessorias educacionais e assistenciais, promoção de atividades 

comunitárias, atuando diretamente ou através de contratos e convênios com terceiros.  
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1.2.3.  Situação Patrimonial e Econômico-financeira 

 

Constituem bens da Dinâmica Organização Projetos e Consultoria LTDA os seus imóveis 

e móveis que possua ou venha a possuir, rendas, contribuições, valores em dinheiro, 

ações, legados, doações, subvenções, auxílios e os resultados dos serviços prestados pelas 

Unidades que mantiver. O exercício social coincide com o ano civil e o Balanço Geral é 

realizado em 31 de dezembro de cada ano, de conformidade com as disposições legais. 

 

 
1.2.4. Histórico da Mantenedora 

 

A Dinâmica Organização Projetos e Consultoria Ltda fundada em 16 de setembro 

de 1997 é uma organização privada, que tem como missão atender as necessidades de 

conhecimentos, fornecendo informações e orientações para o desenvolvimento das 

pessoas e das organizações, atuando nas áreas de Ensino, Treinamento, Pesquisa e 

Consultoria.  

A Mantenedora foi constituída por profissionais cuja formação universitária e 

experiência, prestam características de relevantes interesses ao segmento que se propõe 

a Instituição, pois detêm larga experiência no magistério superior, em regência de sala de 

aula; assessoramento de IES e Prefeituras Municipais; bem como, experiência 

administrativa no segmento empresarial.  

As tarefas de construção de uma democracia social e política pertencem a várias 

esferas de atuação da sociedade, e o ensino superior é apenas uma delas, mas seu papel é 

insubstituível, quando se trata da preparação das novas gerações para enfrentamento das 

exigências da sociedade moderna.  

As novas tecnologias e as novas formas organizacionais do trabalho estão 

relacionadas às necessidades de melhor qualificação profissional. 

 

1.3. MANTIDA 

 

A Faculdade Santa Rita de Cássia foi idealizada e fundada pelas suas diretoras e 

professoras Marta Furtado Freire e Marlene Arantes Pereira. Foi credenciada pelo 

Ministério da Educação – MEC, pela Portaria nº 2.965 de 22 de outubro de 2003 e 



publicado no Diário Oficial da União. 

O Instituto Superior de Educação Santa Rita de Cássia é uma unidade da 

Faculdade Santa Rita de Cássia e foi credenciado pelo Ministério da Educação, 

conforme Portaria de nº 3.008 de 24 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial 

da União em 27 de outubro de 2003.  

No período de 2003 a 2006 a Faculdade Santa Rita de Cássia, funcionou em 

prédio alugado situado na Praça Mariquinha Garrote, s/nº, na cidade de Itumbiara, Estado 

de Goiás. Neste período a Direção da Faculdade Santa Rita de Cássia, entendeu que a 

construção de uma sede própria era o caminho para a consolidação do projeto 

educacional, o qual a Instituição se propunha, principalmente com a proposta de novos 

cursos. Era necessário a construção urgente de um prédio, onde pudesse instalar os novos 

cursos autorizados.  

Em 2007 a Faculdade Santa Rita de Cássia passa a ter sua sede própria, no 

endereço – Avenida Adelina Alves Vilela nº 393, Bairro Jardim Primavera - cidade de 

Itumbiara- Estado de Goiás. Desde sua criação a IES – Instituição de Ensino Superior 

foi autorizada a oferecer os cursos de Administração de Empresas com habilitações em 

Marketing, Gestão de Negócios e Agronegócios, além de Administração Geral. 

Atualmente a Instituição oferec cursos Superiores na modalidade Tecnólogos  e os 

Cursos de Graduação conforme tabela abaixo. A instituição busca continuamente seu 

aprimoramento por meio do ensino, da extensão e da iniciação científica, conta hoje com 

cerca de 800 alunos, sendo referência em ensino superior na cidade e região, possui cerca 

de 100 colaboradores e gera inúmeros outros empregos indiretos, contribuindo 

significativamente com o desenvolvimento social, econômico, cultural e educacional da 

cidade e região. 

 


