Alunos da Graduação da EPGE conquistam uma vez mais
o 1º lugar Nacional no ENADE de Economia
A FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças gostaria de compartilhar a notícia
recente do seu primeiro lugar nacional no ENADE 2015 de Economia, dentre quase 200
instituições que promovem este curso no Brasil. Com isto a EPGE passou a ser a Escola de
Economia com o maior número de vezes em primeiro lugar no ENADE nacional.
O resultado foi divulgado pelo sítio do INEP do Ministério da Educação (MEC) no dia
08/03/2017.
O ENADE avalia, trienalmente, o desempenho dos alunos de acordo com o conteúdo
programático previsto nas diretrizes curriculares de cursos oferecidos em instituições de
ensino superior.
Esta é uma conquista dos alunos da Escola, que prestaram um exame nacional comum a todos
os seus pares na área de economia, e trouxeram para si mesmos e para a Escola esta
importante distinção.

Retrospecto das avaliações da Escola
I- Índice Geral de Cursos (IGC-MEC)

Dentre as mais de 2100 instituições de ensino superior, incluindo universidades, IFETs,
centros universitários, CEFETs e faculdades, em todas as áreas do conhecimento, a Escola
esteve em primeiro lugar no Índice Geral de Cursos (IGC) em 4 das 8 avaliações desde 2007.
O IGC foi desenvolvido pelo MEC com o objetivo de sintetizar em um único indicador a
qualidade dos cursos de graduação, mestrado e doutorado de uma mesma instituição de
educação superior (IES).

II- CAPES (Pós-Graduação)
A Escola tem obtido notas máximas da Capes na avaliação de todos os seus programas de
pós-graduação.

III- Índice Tilburg
A Escola também tem sido apontada há mais de dez anos como primeiro departamento de
economia da América Latina pelo Ranking Internacional de Departamentos de Economia da
Universidade de Tilburg. Encontre abaixo duas impressões, relativas aos últimos cinco e dez
anos, ambas com data de impressão de 14/03/2017, do respectivo Ranking.
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IV- Índice RePEc
A Escola 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.
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Para acessar os dados originais das avaliações do MEC, escolha o ano base:

ENADE: 2015; 2012; 2009; 2006.
IGC: 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007.

