EPGE conquista pela sexta vez o 1º lugar Nacional do Índice Geral de
Cursos (IGC) do MEC
Notícia de 27/11/2017
EPGE é novamente reportada pelo MEC (Ministério da Educação) como Primeiro Lugar do IGC (Índice Geral
de Cursos) Nacional. A avaliação, divulgada dia 27/11/2017, envolveu mais de 2100 IES (Instituições de
Educação Superior) e diz respeito ao ano base de 2016. Com esse novo resultado a EPGE passa a ocupar a
primeira colocação em 6 (seis) em 10 (dez) das avaliações nacionais historicamente realizadas pelo MEC,
relativas a todas as áreas de conhecimento.
Histórico de Rankings IGC
1º lugar no Ranking do Índice Geral de Cursos (IGC), pela 6ª vez nas 10 avaliações já realizadas pelo MEC.
A avaliação incluiu mais de 2100 Instituições de Educação Superior (incluindo Universidades, IFETs, Centros
Universitários, Cefets e Faculdades ) e considerou todas as áreas de conhecimento.
O novo índice, relativo ao ano de 2016, foi divulgado dia 27/11/2017 e encontra-se disponível em (IGC). Em
termos históricos, nas nove avaliações do IGC feitas pelo MEC desde 2007, a EPGE obteve o primeiro lugar
nacional em 6 avaliações (2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016); o segundo em 3 avaliações (2012, 2013,
2014); e o terceiro na avaliação restante (2008).
Notícia no FGV Notícias: (Online) – (29/11/2017);
Notícia no EXAME: (PDF) (Online) – (28/11/2017);
Notícia no Jornal Valor Econômico: Dezembro de 2017 (Imagem) (Impressão) (Online), Junho de 2017 (PDF)
(Online); Notícia no Jornal O Globo (PDF) (Online), Junho de 2017 e Notícia na Folha Dirigida, Junho de 2017
(PDF) (Online).
Anúncio sobre a EPGE, Jornal O Globo – (21/12/2017);
Dados Originais, IGC: 2016, 2015, 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007.
Comentário do Ministro da Fazenda Henrique Meireles sobre Educação e a Excelência de Ensino da
FGV/EPGE.
Comentário do Ex-presidente da Comissão Europeia (2004-2014) José Manuel Durão Barroso.
ENADE
1º lugar do ENADE pela 2ª vez nas 4 avaliações já feitas pelo MEC.A avaliação incluiu algo em torno de 200
Instituições de Educação Superior (IES) que ministram o curso de Economia no Brasil. O novo ENADE,
relativo ao ano de 2015, foi divulgado em março de 2017.
Em termos históricos, nas quatro avaliações do ENADE feitas pelo MEC desde 2006 (2006, 2009, 2012 e
2015), a EPGE obteve o primeiro lugar nacional em 2006 e 2015, desta forma se tornando a IES de economia
com maior número de vezes em primeiro lugar no ENADE.
Veja aqui a notícia: Alunos da Graduação da EPGE conquistam uma vez mais o 1º lugar Nacional no ENADE
de Economia.

Comentário do Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, sobre o resultado do último ENADE
Dados Originais, ENADE: 2015; 2012; 2009; 2006.

Demais Avaliações da EPGE
Retrospecto das avaliações
Capes (Pós-Graduação)
Avaliação CAPES (Pós-Graduação): Nas duas últimas avaliações disponibilizadas pela CAPES/MEC, A
EPGE obteve notas máximas da Capes na avaliação de todos os seus programas de pós-graduação.

Ranking Internacional da Universidade de Tilburg
Índice Internacional da Universidade de Tilburg: A EPGE tem sido apontada há vários anos como o primeiro
departamento de economia da América Latina pelo Ranking Internacional de Departamentos de Economia da
Universidade de Tilburg. No ranking mundial, considerando os últimos três anos (2014-2016) e lista principal
de periódicos, a EPGE se situa em 174º.

Ranking Tilburg América Latina - Seleção Default de Periódicos e Período 3 Anos
Impresso em 17/11/2017

Informações em: https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php

Ranking Tilburg América Latina - Seleção Completa de Periódicos e Período 3 Anos
Impresso em 17/11/2017

Informações em: https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php

Ranking Mundial - Seleção Default de Periódicos e Período 3 Anos
Impresso em 17/11/2017

Informações em: https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php

Ranking Mundial - Seleção Completa de Periódicos e Período 3 Anos
Impresso em 17/11/2017

Informações em: https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php

Índice RePEc
A EPGE aparece em primeiro lugar também no ranking Research Papers in Economics (RePEc), que é um
projeto de disseminação de publicações científicas, cujo o núcleo é um banco de dados de artigos em
periódicos e outras publicações bibliográficas relativas a pesquisas.
Impresso em 17/11/2017

Informações em: https://ideas.repec.org/top/top.brazil.html

Guia do Estudante

A FGV/EPGE - Escola Brasileira de Economia foi avaliada, novamente, pelo Guia do Estudante, da Editora
Abril com a nota máxima, cinco estrelas. Além da EPGE, outras cinco Escolas da Fundação Getulio Vargas
também receberam a mesma avaliação, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP); a
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE); a Escola de Direito de São Paulo
(Direito SP); a Escola de Direito do Rio de Janeiro (Direito Rio); e da Escola de Ciências Sociais (CPDOC).
Publicado desde 1984, o Guia do Estudante tem como objetivo orientar os interessados em iniciar um curso
de graduação, apresentando informações atualizadas sobre instituições, mercado de trabalho e carreira. O
levantamento é realizado por meio de uma pesquisa de opinião com mais de 8 mil especialistas –
coordenadores de cursos, diretores de departamentos e professores – que dão notas aos cursos, atribuindo
conceitos que vão do ruim ao excelente (de um a cinco estrelas) ou podem optar também por “não opinar”.
Nesse ano, os especialistas avaliaram cada curso sob três aspectos – projeto pedagógico, corpo docente e
infraestrutura – atribuindo um conceito/nota para cada aspecto. A nota final de cada especialista para cada
curso foi a média desses três conceitos.
Considerada uma das maiores fontes de orientação aos vestibulandos no Brasil, a publicação com a lista
completa dos cursos avaliados estará nas bancas a partir do dia 16 de outubro deste ano.

ANPEC
1° Lugar no Exame de selção da ANPEC para 2018: “A Escola cumprimenta os alunos da graduação da
EPGE pelo excelente desempenho no Exame Nacional da ANPEC. Em particular, os alunos Gabriel Dias
Santamarina, Rafael Costa Berriel Abreu e Igor Antônio Araújo Carreira, que trouxeram para nossa Escola
mais uma importante distinção nacional. Desta vez, o primeiro (Gabriel), o terceiro (Rafael), e o sexto (Igor)
lugares no Concurso ANPEC, dentre 1413 candidatos que realizaram a prova.
Dos dez primeiros colocados no Exame Nacional, apenas 4 cursaram a graduação no Rio de Janeiro. Dentre
esses dez encontram-se os três alunos já citados, de nossa graduação, e o aluno Rafael Russo, do IME, que
obteve a nona colocação. Rafael Russo foi aluno externo do curso de mestrado da EPGE.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMETRIA (SBE)
Escola com maior número de vezes em 1º lugar nas premiações da Sociedade Brasileira de Econometria.
Fonte de Dados: http://www.sbe.org.br/prmio

ECONOMETRIC SOCIETY
Quatro dos cinco Fellows da Econometric Society trabalhando em departamentos de economia no Brasil
estão na EPGE: Aloisio Araujo, Marcelo Moreira, Marilda Sotomayor e Paulo Kingler.
Fonte de Dados: https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows
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