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OCORRÊNCIA DE ESTELIONATO  
 

 

 

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS, no exercício de suas atividades 

educacionais, serve-se do presente expediente para ALERTAR TODA A COMUNIDADE 

ACADÊMICA que, nos últimos meses, tem sido VÍTIMA de uma quadrilha de estelionatários 

que, por meio de falsificação grosseira de documentos e assinaturas, têm promovido a venda 

de diplomas falsos a pessoas que jamais foram alunas desta Instituição de Ensino Superior.  

 

Estes crimes têm sido cometidos por uma quadrilha de estelionatários que está atuando junto 

a diversos Estados da Federação. Até o presente momento, tomamos conhecimento de 

ocorrências nos Estados do Norte e Nordeste do Brasil, bem como nos Estados de Minas Gerais, 

Espírito Santo, Goiás, São Paulo e Distrito Federal. 

 

Diante destes fatos, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS já comunicou as 

autoridades competentes e reitera as informações contidas em seu site, no sentido de que: 

 

1. Todos os diplomas da Fundação Educacional de Fernandópolis são entregues 

EXCLUSIVAMENTE através da Secretaria Acadêmica da FEF, localizada em seu único Campus 

Universitário, no município de Fernandópolis/SP; 

 

2. Os cursos de graduação, pós graduação e cursos técnicos da Fundação Educacional de 

Fernandópolis são oferecidos exclusivamente na via presencial, junto ao Campus Universitário 

de Fernandópolis/SP, sito à Avenida Teotônio Vilela, s/n°, no município de Fernandópolis/SP; 

 

3. A Fundação Educacional de Fernandópolis não possui quaisquer convênios com outras 

Instituições de Ensino Superior e não certifica cursos realizados em outras Faculdades, 

Universidades e/ou empresas do ramo da educação. 

 

Finalmente, a Fundação Educacional de Fernandópolis reafirma que todas as medidas estão 

sendo tomadas no sentido de promover a garantia e autenticidade dos documentos emitidos 

pela Secretaria Acadêmica da FEF e, ainda, no sentido de promover a investigação e a punição 

à quadrilha de estelionatários que, utilizando-se indevidamente do nome desta Instituição de 

Ensino Superior, realizam a negociata de diplomas falsos, desprovidos de lastro legal. 


