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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
 
A Faculdade de Ensino Regional Alternativa - FERA de Arapiraca – Alagoas, vem a 

público prestar esclarecimentos sobre as notícias veiculadas na mídia acerca dos 
resultados do Exame Nacional de Desempenho do Estudante - ENADE que foram 
publicadas esta semana. 

Primeiramente, ressaltamos que os resultados que foram publicados são referentes 
aos alunos do Curso de Pedagogia (concluintes) que fizeram a prova do ENADE em 
2017. O Curso de Educação Física Bacharelado da FERA ainda não possuem conceito 
pois não participaram do ENADE 2017, uma vez que a primeira turma concluiu no 
segundo semestre de 2018. No próximo ano quando todos os cursos que a Faculdade 
FERA possui fizer o ENADE é que será publicado o novo ICG – Índice Geral de Curso da 
Instituição baseados também nas visitas in loco externas, temos a convicção de que o 
próximo IGC da Instituição será 4. Numa escala de 1 a 5 de qualidade, resultado de dois 
anos de compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão e sendo referência em 
ações acadêmicas, cientificas e culturais.  

Destacamos que entre final de 2017 e 2018, a Faculdade de Ensino Regional 
Alternativa - FERA recebeu três comissões do Ministério da Educação, todas as visitas 
nos destacamos por termos obtido um conceito 4:  

Obtivemos os seguintes resultados: 
1) Renovação do Reconhecimento do Curso de Pedagogia (Processo nº 

201611235) obteve as seguintes notas nas dimensões: 
Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica - 3,9; 
Dimensão 2 – Corpo Docente - 4,4;  
Dimensão 3 – Infraestrutura - 3,3.  
Ficando com o CONCEITO FINAL = 04. 

Segundo os avaliadores do MEC (verificação in loco) “Em razão do acima exposto, do 
atendimento aos requisitos legais e normativos, considerando ainda os referenciais de 
qualidade dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior - CONAES e neste instrumento de avaliação, o Curso de 
Pedagogia ofertado pela Faculdade de Ensino Regional Alternativa - FERA, apresenta um 
perfil de qualidade muito bom, com conceito 04” 
 

2) Reconhecimento do Curso de Educação Física (Processo nº 201609803) 
obteve as seguintes notas nas dimensões:  
Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica: 3,9;  
Dimensão 2: Corpo Docente: 4,3;  
Dimensão 3: Infraestrutura: 4,3.   
Ficando com o CONCEITO FINAL = 04. 

Segundo os avaliadores do MEC (verificação in loco) “Considerando os referenciais de 
qualidade na legislação vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - CONAES e neste instrumento de avaliação, o Curso de Bacharelado 
em Educação Física da Faculdade de Ensino Regional Alternativa (FERA), de Arapiraca 
(AL) apresenta um perfil muito bom de qualidade, com conceito final igual a 4.0”. 
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3) Autorização do Curso de Direito (Processo nº 201809387) obteve as 
seguintes notas nas dimensões:  
Dimensão 1: Análise Preliminar PPC e PDI: 4,3 
Dimensão 2: Organização Didático-Pedagógica: 3,64;  
Dimensão 3: Corpo Docente: 3,75;  
Dimensão 4: Infraestrutura: 3,25.   
Ficando com o CONCEITO FINAL = 04. 

Segundo os avaliadores do MEC (verificação in loco) “Considerando os referenciais de 
qualidade na legislação vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - CONAES e neste instrumento de avaliação, o Curso de Bacharelado 
em Educação Física da Faculdade de Ensino Regional Alternativa (FERA), de Arapiraca 
(AL) apresenta um perfil muito bom de qualidade, com conceito final igual a 4.0” 

 
Os resultados acima comprovam que a FERA está seguindo as exigências do MEC 

no que diz respeito à qualidade de ensino ofertada. Com aprovações extraordinárias em 
todas as avaliações in loco em 2017 e 2018. No primeiro semestre de 2019 a Faculdade 
estará recebendo a visita para autorização do curso de Psicologia com potencial de 
adquirir um conceito 5, reforçando ainda mais o compromisso com a oferta de um ensino 
superior de qualidade. 

 
Ações da Faculdade FERA que merecem destaque:  
 

 Ampliação do acervo dos livros na biblioteca, possuindo um quantitativo que 
contempla todas as bibliografias básicas, complementares e suplementares das 
disciplinas de acordo com o Projeto Pedagógico de cada curso ofertado, bem como 
dos cursos que ainda estão em fase de autorização como Direito e Psicologia. 

 Mais de 30 Periódicos Científicos específicos de cada área do conhecimento 
disponível para pesquisa no site da Faculdade. 

 Biblioteca virtual 
 Repositório Institucional – RIFERA (Sendo a única instituição privada do agreste 

alagoano a fazer esta implantação). 
 Salas para estudo em grupo e individual e grupos de estudo e pesquisa 
 Laboratório de Informática fixo e móvel 
 90% do corpo Docente formado por professores Mestres e Doutores; 
 Eventos Acadêmicos, científicos e culturais internacionais e registrados com ISSN. 
 Cursos de extensão, profissionalizantes, formação continuada e aperfeiçoamento.  
 Acessibilidade em todos os ambientes: Piso tátil; elevador para pessoas portadoras 

de necessidades especiais; rampas de acesso, placas de identificação em braile; 
laboratório móvel contendo notebooks e tablets; 

 Estacionamento cumprindo todas as exigências legais; 
 Parque aquático; 
 Parque Poliesportivo: Campo de futebol, Quadra, Pista de Atletismo, Caixa de areia 

para saltos, Base para arremessos; 
 Convênios e Parcerias com os Municípios, em especial com a Secretaria de 

Educação e a Secretaria de Saúde, Escolas Privadas, Academias entre muitas 
outras instituições de todos os seguimentos; 
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 Ampliação e novas aquisições para os laboratórios de Anatomia, Biologia e 
Medidas e Avaliações Antropométricas;  

 Laboratório de Aprendizagem: Brinquedoteca. 
 Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Psicológico - NAP com atendimento 

para toda a comunidade acadêmica; 
 Coordenações presentes e atuantes; 
 Núcleo Docente Estruturante – NDE, Colegiados e Comissão Própria de Avaliação 

ativos e compromissados.   
 Oferta de cursos de Pós-Graduação lato sensu de qualidade em várias áreas de 

conhecimento. 
 Convênios com instituições internacionais para intercâmbios  

  
É importante também destacar que:  

 
  90% dos alunos de Pedagogia, mesmo antes de concluírem o Curso, já obtiveram 

aprovações em certames públicos realizados por Municípios alagoanos para 
cargos de docente da rede pública de ensino; 

  80% dos egressos do Curso de Pedagogia fizeram uma especialização na área da 
educação.  

  40% dos egressos do Curso de Pedagogia estão Cursando pós-graduação Stritu 
Sensu Mestrado/Doutorado  

  30% dos alunos egressos de Pedagogia possuem cargos de Gestão – Direção ou 
Coordenação Escolar  

  A Faculdade FERA oportuniza acesso ao Ensino superior trazendo todas as 
possibilidades de descontos e financiamentos para que os alunos de Arapiraca e 
cidades circunvizinhas possam ter acesso e condições ao Ensino Superior; bem 
como parcerias tais como: FIES, Educa Mais Brasil, Quero Bolsa, Estude Mais por 
Menos, Bolsas Sociais. E agora em 2019 estamos implantando a linha de Crédito 
PRAVALER. 
 

Diante de tudo que foi acima relatado, a Faculdade de Ensino Regional Alternativa - 
FERA, vem a púbico reafirmar o seu compromisso com a qualidade de ensino, visando 
oferecer ao mercado de trabalho Alagoano profissionais que contribuam para o 
engrandecimento das instituições que neles estão inseridos bem como para o 
desenvolvimento de todos os setores da sociedade com consciência, eficácia e eficiência 
entre todos os outros requisitos que uma instituição necessite para ter os resultados 
desejados. 
 

 
Arapiraca – Alagoas, 17 de Janeiro de 2019. 
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