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As melhores faculdades e universidades do Brasil, segundo o MEC
Clique aqui para ver a notícia no site
Confira o ranking de instituições de ensino superior excelentes, de acordo com o IGC 2018, principal
indicador usado pelo MEC.
São Paulo – A FGV EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças aparece em primeiro lugar no
ranking de faculdades, universidades e centros universitários com base no indicador oficial de educação
superior do Brasil, o IGC (Índice Geral de Cursos), divulgado no dia 12 de dezembro de 2019 no site do
Inep, referente ao ano de 2018. A melhor instituição pública de ensino superior da lista deste ano é o
Instituto Militar de Engenharia (ITA).
Com valores que variam de 1 a 5, o IGC é divulgado todos os anos pelo MEC (Ministério da Educação) e
resultado da média ponderada de notas de cursos de graduação, mestrado e doutorado.
Como é calculado o IGC
O IGC é um índice calculado a partir da média do CPC (Conceito Preliminar de Curso) dos cursos
avaliados nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, e na média
dos conceitos da avaliação CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) dos
programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número
de matrículas nos programas. Também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos
de graduação, pós-graduação (quando há programas stricto sensu).
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo (2018) e também os CPC dos dois
anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um período de três anos: 2018, 2017 e 2016.
Na edição de 2018 entraram na avaliação o CPC de 23.228 cursos, além de 4.356 programas stricto
sensu da CAPES 2018. O CPC classifica o curso de graduação em uma escala de 1 a 5. A nota leva em
conta os seguintes fatores: Conceito Enade (desempenho dos estudantes na prova do Enade); Indicador
de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD); corpo docente (informações do Censo
Superior sobre o percentual de mestres, doutores e regime de trabalho) e percepção dos estudantes
sobre a formação (informações do Questionário do Estudante do Enade).
Na faixa 3, estão 1.306 instituições (63,6%); na faixa 4, encontram-se 438 (21,3%); na faixa 5, 42 (2%);
na faixa 2, são 259 instituições (12,6%) e 7 instituições (0,3%) estão na faixa 1.
As instituições de ensino superior com faixa 4 e 5 são consideradas excelentes e notas menores do que 3
são insatisfatórias. Faculdades, universidades e centros universitários classificados com nota abaixo de 3
não podem não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de vagas. Cursos
já autorizados nessas instituições podem ter o número de vagas reduzido ou até ter vestibulares
suspensos, após vistoria do MEC.
A seguir confira as instituições na faixa 4 e 5 do IGC:
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