
NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE AVALIAÇÃO DO ENADE E DE 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA FABEC BRASIL 

 
A Faculdade Brasileira de Educação e Cultura (Fabec Brasil), por intermédio de seu 

coordenador de pós-graduação, o Prof. Cleiton dos Santos Pereira, vem a público 
esclarecer alguns pontos de interesse da sociedade acadêmica: 
 
1 – Os cursos de pós-graduação lato sensu da instituição são todos reconhecidos pelo 
MEC, com base na Resolução MEC/CNE/CSE N. 1 de 8 de junho de 2007. 
 
2 – Os cursos têm garantia de certificação assegurada pela própria instituição, como atesta 
a Resolução do item anterior. 
 
3 – O MEC realiza, nas Instituições de Ensino Superior (IES), avaliações periódicas, com 
vistas ao aperfeiçoamento e à qualidade técnica. A Fabec Brasil se orgulha de ter NOTA 
4 (numa escala que varia de 1 a 5) em todos os seus cursos de graduação, quais sejam: 
Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração. 
 
4 – A partir dessas avaliações, o MEC estabelece, como critério de qualidade, o projeto 
político-pedagógico, o corpo docente, as instalações físicas, a contribuição para o 
conhecimento científico, entre outros pontos importantes. Nesse quesito, a Fabec Brasil se 
destaca entre as instituições que mais contribuem para o aprendizado e para as práticas 
sociais de inclusão e difusão do conhecimento profissional e técnico de Goiás. 
 
5 – Outro ponto importante a se destacar é a realização, pelo MEC, do Enade (Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes). Essa avaliação é feita com alunos de graduação 
de determinados cursos. Alunos de pós-graduação lato sensu não passam pelo crivo do 
Enade, razão pela qual o Conselho Nacional de Educação (CNE) instituir normas de 
funcionamento desse tipo de curso a partir da Resolução MEC/CNE/CSE N. 1 de 8 de 
junho de 2007, como parâmetro para avaliar a qualidade dos cursos de especialização no 
País. 
 
6 – É bom que fique claro que os cursos de pós-graduação lato sensu da Fabec Brasil, 
como de tantas outras instituições, não guardam relação alguma com a avaliação do 
resultado do Enade, visto que são cursos de formação continuada diferenciados. 
 
7 - Por último, a Fabec Brasil esclarece ao seu público que, segundo levantamento interno, 
a instituição tem hoje o maior número de alunos matriculados em cursos de pós-graduação 
lato sensu do Centro-Oeste. E é com esse mesmo princípio que irá promover, em 2012, 
uma revolução nos já consagrados cursos de especialização, levando-os a outras partes do 
Brasil, com a mesma eficiência e o mesmo profissionalismo com que se pautam os 
objetivos da instituição. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. Cleiton dos Santos Pereira 
Coordenador de Pós-Graduação 
Mestre em Letras pela UFG              14/12/2011 


