
 

Avaliações, Rankings e Mídia 

     

 

 

Notícia de 04/10/2019 

 

A EPGE obteve novamente o 1º lugar nacional no ENADE na área de Economia passando, a partir de agora, 

a contar com o primeiro lugar em 3 das 5 avaliações já realizadas pelo MEC (2006, 2015 e 2018). 

Os alunos de graduação da EPGE trouxeram para eles mesmos, e para nossa Escola, mais essa importante 

distinção nacional. 

 

Repercussão na Mídia: 

 FGV Notícias – 07/10/2019 

 

 Jornal O Globo – Coluna do Alcemo Gois – 07/10/2019 

 

 Jornal O Globo – Coluna do Alcemo Gois (Clipping) – 07/10/2019 
 

 

Notícia de 23/05/2019 

EPGE com 3 artigos aceitos na Econometrica 

Os professores da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE) tiveram 3 artigos aceitos na 

Econometrica no biênio 2018-19: 

 General equilibrium with uncertainty loving preferences, 

Econometrica. vol. 86, pp. 1859-1871, 2018 

Aloisio Pessoa de Araujo; Rodrigo Novinsky; Alain Chateauneuf; Juan Pablo Gama Torres. 

https://portal.fgv.br/noticias/conceito-maximo-enade-cursos-graduacao-fgv-estao-entre-melhores-brasil?utm_source=news-fgvnoticias&utm_medium=emailmkt&utm_campaign=fgvnoticias-2019-10-07
https://epge.fgv.br/files/default/2019-10-07-o-globo-nota.pdf
https://epge.fgv.br/files/default/noticia-oglobo-07-10-2019.pdf
https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/about-econometrica
https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/about-econometrica
https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/about-econometrica
https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/about-econometrica
https://epge.fgv.br/pt/professor/aloisio-araujo
https://epge.fgv.br/pt/professor/aloisio-araujo


 

 

 An Equilibrium Model of the African HIV/AIDS Epidemic 

GREENWOOD, J. ; KIRCHER, P. ; Cezar Santos ; TERTILT, M. 

 

 Coalitional Expected Multi-Utility Theory 
Kazuhiro Hara; OK, E. A. ; RIELLAY, G. 

 
Para acessar outras publicações na Econometrica de Professores do quadro principal EPGE, clique aqui. 

  

Notícia de 22/05/2019 

EPGE dentre os “Top 80” Departamentos de Economia no Ranking Mundial 2018 (Tilburg) 

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE) ocupa a 76º posição no ranking mundial da 

Universidade de Tilburg de 2018, considerando a seleção default de periódicos do ranking. 

A Escola é apontada também como o primeiro departamento de economia da América Latina de 2018, 

resultado igual ao obtido em 2017 e em 2016. Além disso, a EPGE lidera nos Rankings de 5 e 10 anos da 

América Latina levando-se em consideração a listagem default de periódicos. 

 

 

 

https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/2019/03/01/equilibrium-model-african-hivaids-epidemic
https://epge.fgv.br/pt/professor/cezar-santos
https://epge.fgv.br/pt/professor/cezar-santos
https://epge.fgv.br/pt/professor/cezar-santos
https://doi.org/10.3982/ECTA14156
https://doi.org/10.3982/ECTA14156
https://doi.org/10.3982/ECTA14156
https://epge.fgv.br/pt/professor/kazuhiro-hara
https://epge.fgv.br/pt/professor/kazuhiro-hara
https://epge.fgv.br/pt/pesquisa/producoes
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php


 

 

Notícia de 15/03/2019 

Ministro da Fazenda Paulo Guedes fala sobre a EPGE 

Para assistir ao vídeo, clique aqui. 

 

 

Algumas informações adicionais incluindo o atual desenvolvimento de políticas públicas (PDF) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KZbWNvGQTGs&list=PLspVbtJ_9_Hq4Jx4d2GqZDw8HLuCLBlVw
https://epge.fgv.br/files/default/dados-recentes-press-2019-05-28.pdf
https://epge.fgv.br/files/default/dados-recentes-press-2019-05-28.pdf


 

 

I - IGC – Índice Geral de Cursos 

A EPGE obteve, pela sétima vez, nas 11 avaliações já realizadas pelo MEC, o primeiro lugar nacional no IGC 

– Índice Geral de Cursos, dentre mais de 2066 Instituições de Educação Superior (incluindo Universidades, 

IFETs, Centros Universitários, Cefets e Faculdades) em todas as áreas de conhecimento. 

O novo índice, relativo ao ano de 2017, foi divulgado dia 18/12/2018 e encontra-se disponível em (IGC). Em 

termos históricos, nas onze avaliações do IGC feitas pelo MEC desde 2007, a EPGE obteve o primeiro lugar 

nacional em 7 avaliações (2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017); o segundo em 3 avaliações (2012, 

2013, 2014); e o terceiro na avaliação restante (2008). 

 Jornal O Globo em (2018) - (PDF) (Online); 

 Notícia no Jornal Valor Econômico: Junho de 2017 (PDF) (Online); 

 Valor Econômico Imagem | Impressão | Online; 

 Estado de Minas Online - PDF | Online; 

 FGV Notícias - Online; 

 Época Negócios - PDF | Online; 

 Jornal O Globo (Pág. 10) - PDF; 

 Jornal O Globo (Pág. 24) - PDF; 

 Exame - PDF | Online; 
  
Dados Originais, IGC:  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007. 

Depoimento do Ex-presidente da Comissão Europeia (2004-2014) José Manuel Durão Barroso. 

   

II - ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

 1º lugar do ENADE pela 3ª vez nas 5 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 2018, foi divulgado em outubro de 2019. 

Em termos históricos, nas cinco avaliações do ENADE feitas pelo MEC desde 2006 (2006, 2009, 2012, 
2015 e 2018), a EPGE obteve o primeiro lugar nacional em 2006, 2015 e 2018, sendo a IES de 
economia com maior número de vezes em primeiro lugar no ENADE. 

Comentário do Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, sobre o resultado do último ENADE 

Comentário da Beatriz Vasconcellos Araújo Ex-aluna da EPGE 

Alunos da Graduação da EPGE conquistam uma vez mais o 1º lugar Nacional no ENADE de Economia 
de 2015. 

Dados Originais, ENADE: 2018; 2015; 2012; 2009; 2006. 

    

Demais Avaliações 
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III - Avaliação Quadrienal da 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. 

Avaliação CAPES 

Programa 2007-09 2010-12 2013-16 

Doutorado e Mestrado Acadêmico 7 7 7 

Mestrado Profissional 5 5 5 

 

IV - Recredenciamento Institucional do Ministério da Educação 

Em seu recente processo de recredenciamento pelo Ministério da Educação, a FGV EPGE – Escola Brasileira 

de Economia e Finanças recebeu nota máxima (cinco) em sua Avaliação Institucional. A EPGE possui também 

nota máxima do MEC em todos os seus programas (Graduação, Pós-Graduação Acadêmica, Pós-Graduação 

Profissional). 

 

V - Ranking Internacional da Universidade de Tilburg 

Índice Internacional da Universidade de Tilburg: A EPGE foi apontada como a primeira escola de economia 

da América Latina pelo Ranking Internacional de Escolas de Economia de 2018 da  Universidade de Tilburg. 

Resultado igual ao obtido em 2017 e em 2016. Além disso, a EPGE lidera nos Rankings de 5 e 10 anos da 

América Latina levando-se em consideração a listagem default de periódicos.  
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VI - Ranking RePEc 

Ranking IDEAS RePEc – Research Papers in Economics – A EPGE foi apontada como primeiro lugar no ranking 

brasileiro IDEAS 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 em 

Economia. 

 

  
  

  



 

VII - ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia 

      

 

1° Lugar no Exame de seleção da  ANPEC  para 2019: Pelo segundo ano consecutivo, a FGV EPGE conquistou 

o primeiro lugar no Exame Nacional da ANPEC. O Exame ANPEC seleciona alunos para cursos de mestrado e 

doutorado em Economia de todo o país. 

 Escola parabeniza os alunos da EPGE pelo excelente desempenho no Exame Nacional da ANPEC 2019. Em 

particular, os alunos do curso de Graduação Pedro Feijó de Moraes (1ºlugar nacional), Gustavo Ferrer 

Brandão (2º lugar nacional), Otávio Moura Rubião (4ºlugar Nacional) e Pedro Levy Schott Pacheco (8º lugar 

nacional), que trouxeram para si mesmos, e para a nossa EPGE mais esta importante distinção nacional. 

Em 2017 a Escola conquistou também o 1º lugar no Exame Nacional da ANPEC (2018) com o aluno de 

Graduação Gabriel Dias Santamarina. 

 FGV Notícias (Online) (26/11/2018); 

 FGV Notícias (Online) (24/01/2018); 

 

VIII - SBE - Sociedade Brasileira De Econometria 

    
    

    

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 

 

IX - The Econometric Society 

     
 

Quatro dos cinco Fellows da Econometric Society trabalhando em departamentos de economia no Brasil 

estão na EPGE: Aloisio Araujo (também membro da Academia de Ciências dos Estados Unidos), Marcelo 

Moreira, Marilda Sotomayor e Paulo Klinger. 

Fonte de Dados: https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows 
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X - 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. 

 

Vídeo Retrospectiva 2018. 

 

Direção da Escola 
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