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Educa~io 
DESTAQUE llnstituic;ao e a melh or do pa fs na aval iac;ao do MEC 

EPGE-FGV lidera ranking da 
qualidade no ensino superior 
Corpo docente 
formado por doutores 
e um dos diferenciais 
da institui<;ao 

A Escola Brasileira de Econo
mia e Finan<;as (EPCE), no Rio 
de Janeiro, conquistou o 1 o · Iu
gar no fndice Cera! dos Cursos 
(ICC), com 4,85 pontos (de 5,0 
possiveis ). 0 resultado foi divul
gado na ultima terc;a-feira, dia 6, 
pelo lnstituto de Estudos e Pes
quisas Educacionais Anisio Tei 
xeira (f nep). 

Antonio Freitas, pro-rei tor da 
.Fundac;ao Cetulio Vargas (FCV) 
e membro da Academia Brasi
leira de Educa<;ao (ABE), diz que 
o merito do l o Iugar no ranking 
e fruto da missao e vi sao da Fun
da<;ao que busca, independen
te de ganhos financeiros, servir 

o pais com excelencia. 
"Buscamos fazer o melhor em 

todas as nossas areas de atuac;ao, 
quer seja no desenvolvimento de 
projetos, pesquisas, nos cursos 
de graduac;ao e programa Stric
to Sensu, quer seja nos cu rsos 
executivos", ressaltou. 

Com apenas seis decimos de 
diferenc;a na pontua<;ao o segun
do Iugar do ranking foi ocupa
do pela Escola de Economia de 
Sao Paulo (EESP), que alcan<;ou 
nota 4, 79. Para Freitas, essa di
feren<;a na pontua<;ao e fruto da 
valoriza<;ao da excelencia da 
FCV, que sempre busca fazer o 
melhor para os alunos .e comu
nidade academica. 

0 corpo docen te formado por 
professores que tern doutorado, 
a maioria feito em escolas inter
nacionais que se dedicam ao 
ensino e a pesquisa, e outro di-

ferenc ial apontado pelo pro-rei
tor. Segundo Antonio cada vez 
mais as metodologias das aulas 
esta centrada no aluno e o pro
fessor para a ser mais urn "regente 
de uma opera ou orquestra". 

Para finalizar, Antonio Freitas 
enfatiza que uma boa infraestru
tura cria urn clima ideal para a 
aprendizagem, mas que a reapli
ca<;ao dos recursos na propria 
Funda<;ao tambem faz parte da 
missao da institui<;ao. 

Urn exemplo citado por. Frei
tas e a bo lsa que a institui<;ao da 
aos alunos de baixa renda. "Nao 
e por caridade, e mais uma ma
neira de fazer a d iferen<;a, de in
vesti r em nossos alunos. Etes re
cebem a bolsa, o din heiw do 
trans porte, a comida, o livro. Essa 
contribui<;ao deveria ser feita por 
todas-as empresas que possuem 
recurso. para isso", fina liza. 


