
Avaliações, Rankings e Mídia  

  

Notícias Recentes  

  

• EPGE obtém novamente o 1º lugar nacional do Índice Geral de Cursos do MEC - (23/04/2021) 

• Professor da EPGE Aloisio Araujo é agraciado com o Prêmio Werner Baer 2020 - (08/12/2020).  

• Aluna da EPGE ganha prêmio Haralambos Simeonidis 2020 - (08/12/2020).  

• EPGE mantém a 1ª colocação da América Latina no Ranking Internacional da Universidade de 

Tilburg - (27/11/2020).  

• Graduação da FGV EPGE ocupa os primeiros lugares no Exame Nacional da ANPEC - 

(17/11/2020)  

  

 I.  IGC – Índice Geral de Cursos  

  
A EPGE obteve, pela nona vez, nas 13 avaliações já realizadas pelo MEC, o primeiro lugar nacional no 

IGC – Índice Geral de Cursos, dentre mais de 2000 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 2019, foi divulgado dia 23/04/2021 e encontra-se disponível em 

(IGC). Em termos históricos, nas treze avaliações do IGC feitas pelo MEC desde 2007, a EPGE obteve 

o primeiro lugar nacional em 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; o segundo em 

3 avaliações (2012, 2013, 2014); e o terceiro na avaliação restante (2008). 

 

• 23/04/2021 - Portal de Notícias da FGV - Online 

  
Dados Originais, IGC: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.   
Depoimento do Ex-presidente da Comissão Europeia (2004-2014) José Manuel Durão Barroso.  

  

  

    

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior
https://portal.fgv.br/noticias/igc-2019-fgv-obtem-nota-maxima-e-lidera-ranking-nacional-cursos-mec-pela-11a-vez
https://epge.fgv.br/files/default/as-melhores-faculdades-e-universidades-do-brasil-segundo-o-mec.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/resultados/2019/Conceito_Enade_2019_XLXS.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/igc_cpc/2018/portal_IGC_edicao2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/igc_cpc/2018/portal_IGC_edicao2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/igc_cpc/2016/resultado_igc_2016_11042018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/igc_cpc/2016/resultado_igc_2016_11042018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/igc_cpc/2016/resultado_igc_2016_11042018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/igc_cpc/2016/resultado_igc_2016_11042018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/igc_cpc/2016/resultado_igc_2016_11042018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/igc_cpc/2016/resultado_igc_2016_11042018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/igc_2015_portal_04_12_2017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/igc_2015_portal_04_12_2017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/igc_2015_portal_04_12_2017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/igc_2015_portal_04_12_2017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/2014/igc_2014.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/2014/igc_2014.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/2013/igc_2013_09022015.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/2013/igc_2013_09022015.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/2013/igc_2013_09022015.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/2013/igc_2013_09022015.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/tabela_igc_2012_30012014.xls
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/tabela_igc_2012_30012014.xls
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/tabela_igc_2011_15_01_2013.xls
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/tabela_igc_2011_15_01_2013.xls
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/tabela_igc_2011_15_01_2013.xls
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/tabela_igc_2011_15_01_2013.xls
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/tabela_igc_2010_16_10_2012.xls
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/igc/tabela_igc_2010_16_10_2012.xls
http://download.inep.gov.br/download/areaigc/Downloads/igc_2009.xls
http://download.inep.gov.br/download/areaigc/Downloads/igc_2009.xls
http://download.inep.gov.br/download/areaigc/Downloads/igc_2008_03_04_2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/download/areaigc/Downloads/igc_2008_03_04_2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/download/areaigc/Downloads/igc_2008_03_04_2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/download/areaigc/Downloads/igc_2008_03_04_2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/download/areaigc/Downloads/igc_2007_03_04_2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/download/areaigc/Downloads/igc_2007_03_04_2018.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=v_ExCDao38g
https://www.youtube.com/watch?v=v_ExCDao38g


 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.  

Repercussão na Mídia:  

• FGV Notícias - 07/10/2019  

• Jornal O Globo - Coluna do Ancelmo Gois - 07/10/2019  

  

III.  Avaliação Quadrienal da Capes (Pós-Graduação)  
  

Avaliação CAPES - (Pós-Graduação): Nas três últimas avaliações disponibilizadas pela CAPES/MEC, 
desde 2010, A EPGE obteve notas máximas da Capes na avaliação de todos os seus programas de 

pós-graduação.  
  

Avaliação 

CAPES  

   

Programa  
200709  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 EPGE Escola Brasileira 

de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV EPGE) 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 tem sido apontada há vários anos como o 

primeiro departamento de economia da América Latina pelo Ranking Internacional de 

http://portal.inep.gov.br/conceito-enade
http://portal.inep.gov.br/conceito-enade
https://www.youtube.com/watch?v=xaf-h7v62DM&list=PLspVbtJ_9_HrQWQeQKb-lqLEmNbCMIPDY
https://www.youtube.com/watch?v=xaf-h7v62DM&list=PLspVbtJ_9_HrQWQeQKb-lqLEmNbCMIPDY
https://www.youtube.com/watch?v=y6ym423nS_I
https://www.youtube.com/watch?v=y6ym423nS_I
https://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-graduacao-da-epge-conquistam-uma-vez-mais-o-1o-lugar-nacional-no-enade-de-economia
https://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-graduacao-da-epge-conquistam-uma-vez-mais-o-1o-lugar-nacional-no-enade-de-economia
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2019/resultados_conceito_enade_2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2019/resultados_conceito_enade_2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2019/resultados_conceito_enade_2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2019/resultados_conceito_enade_2018.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/conceito_enade_2015_08032017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/conceito_enade_2015_08032017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/conceito_enade_2015_08032017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/conceito_enade_2015_08032017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/conceito_enade_2015_08032017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/legislacao/2017/conceito_enade_2015_08032017.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/planilhas/2012/conceito_enade_2012.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/planilhas/2012/conceito_enade_2012.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/planilhas/2012/conceito_enade_2012.xlsx
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/planilhas/2012/conceito_enade_2012.xlsx
http://download.inep.gov.br/download/enade/2009/cpc_decomposto_2009.xls
http://download.inep.gov.br/download/enade/2009/cpc_decomposto_2009.xls
http://download.inep.gov.br/download/enade/2009/cpc_decomposto_2009.xls
http://download.inep.gov.br/download/enade/2009/cpc_decomposto_2009.xls
http://download.inep.gov.br/download/enade/2009/cpc_decomposto_2009.xls
http://download.inep.gov.br/download/enade/2009/cpc_decomposto_2009.xls
https://epge.fgv.br/files/default/conceito_enade_2006_29_03_2018.xls
https://epge.fgv.br/files/default/conceito_enade_2006_29_03_2018.xls
https://epge.fgv.br/files/default/conceito_enade_2006_29_03_2018.xls
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://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/2019-10-07-o-globo-nota.pdf
http://www.capes.gov.br/avaliacao
http://www.capes.gov.br/avaliacao
http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12809-credenciamento-recredenciamento
http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12809-credenciamento-recredenciamento
http://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
http://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php


Departamentos de Economia da Universidade de Tilburg (no critério default de Tilburg de periódicos). 

E em 2018, a Escola foi classificada na 76ª posição do Ranking Mundial considerando a seleção default 

de periódicos do ranking. Para ver algumas avaliações impressas, clique aqui.  

  

    

EPGE mantém a 1ª colocação da América Latina no Ranking Internacional da Universidade de 

Tilburg. (Notícia de 27/11/2020)  

  

A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV EPGE) 

manteve a 1ª colocação dentre todos os departamentos de economia da América Latina na 

nova divulgação do Ranking Internacional da Universidade de Tilburg. Com isso, mantém uma 

tradição de mais de dez anos.  

   

O ranking é um dos mais respeitados do mundo e lista as melhores Escolas de Economia com 

base em critérios claros e bem estabelecidos de publicações acadêmicas, a partir da análise 

de um banco de dados com os principais periódicos científicos da área. O ranking de Tilburg 

costuma servir de base para comparações internacionais entre todos os todos os 

departamentos de economia do mundo.  

   

Na classificação mundial a EPGE aparece, nos dois últimos anos, na 118ª posição. Os primeiros 

departamentos de economia desta classificação mundial incluem aqueles associados à 

London School of Economics, Harvard University, Stanford University, University of Chicago, 

University of California-Berkeley e Massachusetts Institute of Technology. Nessa classificação 

mundial, a EPGE (118ª) aparece em posição de melhor ranqueamento do que departamentos 

de economia mundialmente reconhecidos como aqueles associados à George Washington 

University (123ª), Humboldt University of Berlin (123ª); Rice University (140ª), University of 

Hamburt (140ª), University of Bath (140ª), University Autonoma Barcelona (156ª) e várias 

outras.  

   

Relativamente à América Latina, os três departamentos melhor ranqueados são, além da 

EPGE (118º), os departamentos de economia da University of the Andes (130ª) e da Pontifical 

Catholic University of Chile (181ª).  

Seguem algumas avaliações impressas:  

  

    

América Latina - Período Default 5 Anos - Seleção Default de Periódicos Tilburg.  

  

Impresso em 23/11/2020  

https://epge.fgv.br/files/default/ranking-internacional-da-universidade-de-tilburg-23-11-2020-v3.pdf
https://epge.fgv.br/files/default/ranking-internacional-da-universidade-de-tilburg-23-11-2020-v3.pdf


 

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

  

  

    

América Latina - Período Default 5 Anos – JIF - Seleção Default de Periódicos Tilburg  

  
Impresso em 23/11/2020  

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


 

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

  

    

América Latina - Período Default 5 Anos - AIS - Seleção Default de Periódicos Tilburg  

  

Impresso em 23/11/2020  

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


 

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

  

Para outras avaliações impressas, clique aqui.  

  

VI.  Ranking RePEc  
  

Ranking 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  

  
EPGE obteve pela terceira vez, nas 4 últimas avaliações, primeiro lugar nacional da ANPEC dentre 

as Graduações em Economia do Brasil.  

Alunos de Graduação da EPGE obtiveram o 1º e 2º lugares, dentre os egressos de Escolas de 

Economia, no Exame Nacional de Seleção da Anpec 2021.  

A Escola conquistou também o primeiro lugar geral no exame nacional da ANPEC nos anos de 2018 e 

2019.  

https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
https://epge.fgv.br/files/default/ranking-internacional-da-universidade-de-tilburg-23-11-2020-v3.pdf
https://epge.fgv.br/files/default/ranking-internacional-da-universidade-de-tilburg-23-11-2020-v3.pdf
https://epge.fgv.br/files/default/ranking-internacional-da-universidade-de-tilburg-23-11-2020-v3.pdf
https://epge.fgv.br/files/default/ranking-internacional-da-universidade-de-tilburg-23-11-2020-v3.pdf
https://ideas.repec.org/top/top.brazil.html
https://ideas.repec.org/top/top.brazil.html


O Exame ANPEC seleciona alunos para cursos de mestrado e doutorado em Economia de todo o país. 

As tabelas disponíveis no site da Escola proveem mais informações.  

  

Repercussão na Mídia:  

  

• FGV Notícias - 03/12/2020  

• 1º lugar ANPEC 2019 - FGV Notícias (Online) (26/11/2018);  

• 1º lugar ANPEC 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 (SBE).  

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-andgovernance/fellows  

  

 X.  Guia do Estudante  
  

Guia do Estudante 2018 EPGE mantém nota máxima em todas as avaliações já efetuadas.  

  

XI.  Guia da Faculdade  

  
Guia da Faculdade 2020: a EPGE recebeu nota máxima (5 estrelas).  

 

  

Repercussão na Mídia:  

 •   FGV Notícias - 27/10/2020  

https://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-obtem-pela-terceira-vez-nas-4-ultimas-avaliacoes-primeiro-lugar-nacional-da-anpec
https://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-obtem-pela-terceira-vez-nas-4-ultimas-avaliacoes-primeiro-lugar-nacional-da-anpec
https://portal.fgv.br/noticias/graduacao-fgv-epge-ocupa-primeiros-lugares-exame-nacional-anpec
https://portal.fgv.br/noticias/graduacao-fgv-epge-ocupa-primeiros-lugares-exame-nacional-anpec
https://portal.fgv.br/noticias/fgv-epge-fica-1o-lugar-exame-anpec-pelo-2o-ano-consecutivo
https://portal.fgv.br/noticias/fgv-epge-fica-1o-lugar-exame-anpec-pelo-2o-ano-consecutivo
https://portal.fgv.br/noticias/primeiro-lugar-anpec-aluno-destaca-excelencia-academica-fgv-epge
https://portal.fgv.br/noticias/primeiro-lugar-anpec-aluno-destaca-excelencia-academica-fgv-epge
https://www.sbe.org.br/prmio
https://www.sbe.org.br/prmio
https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows
https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows
https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows
https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows
https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows
https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows
https://epge.fgv.br/pt/content/epge-obtem-nota-maxima-do-guia-do-estudante-da-editora-abril
https://epge.fgv.br/pt/content/epge-obtem-nota-maxima-do-guia-do-estudante-da-editora-abril


  

    

XII.  Distinções Docentes  
  

Professor da EPGE Aloisio Araujo é agraciado com o Prêmio Werner Baer 2020. (Notícia de 

08/12/2020)  

  

O Professor da EPGE Aloisio Araujo foi agraciado com o Prêmio Werner Baer 2020. A premiação foi 

anunciada no dia 7 de dezembro na cerimônia de abertura do 48º Encontro Nacional de Economia, 
evento promovido pela ANPEC.  
O Prêmio Werner Baer, patrocinado pela Fundação Lemann em parceria com a Universidade de 

Illinois, homenageia a trajetória e legado do renomado pesquisador. O Prêmio objetiva reconhecer 

trabalhos exemplares e transformacionais, focados no desenvolvimento do Brasil, mais 

especificamente, nas áreas de economia da educação, financiamento da educação, ensino da 

ciência econômica e do papel da ciência na economia.  

Membro da American Academy of Arts & Science e da American Economic Association, Aloisio 

Araujo é vice-diretor e Professor da EPGE, Pesquisador Emérito do IMPA, Membro Titular da 

Academia Brasileira de Ciências e Fellow da Guggenheim Foundation, da Econometric Society, da 

Society for the Advancement of Economic Theory (SAET, Sociedade da qual foi também presidente) 

e do Third World Academy of Sciences. Em 1999, recebeu a Ordem do Mérito Científico, concedida 

pela Presidência da República. Em 2019 foi nomeado como Assessor Especial do Ministro de Estado 

da Economia.  

  

Veja a Carta de Apresentação com detalhes sobre a carreira, prêmios e títulos do Professor Aloisio 

Araujo:  

Carta de Apresentação  

  
Repercussão na Mídia:   

• FGV Notícias - 11/01/2021   

   

Outras distinções docentes recentes:   

• Professor Marcelo Moreira foi eleito IAAE 2020 Fellow - (05/11/2020).  

• Professor Aloisio Araujo é reconhecido como pesquisador emérito do IMPA - (28/10/2020).  

• Professora da EPGE Marilda Sotomayor eleita membro da AMERICAN ACADEMY OF ARTS 

AND SCIENCES - (16/06/2020).  

  

XIII.  Distinções Discentes  
  

Aluna da EPGE ganha prêmio Haralambos Simeonidis 2020. (Notícia de 08/12/2020)  

   

A aluna de Doutorado da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE), Letícia 

Nunes, ganhou o prêmio Haralambos Simeonidis 2020 na categoria Tese. O resultado foi 

divulgado no 48º Encontro Nacional de Economia promovido pela Associação Nacional dos 

Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC).  

Letícia ingressou no Doutorado da EPGE em 2015, e foi aluna também da Graduação e do 

Mestrado Acadêmico da Escola. A tese de doutorado intitulada Essays in Health Economics 

foi elaborada sob a orientação do Professor da EPGE Francisco Costa.   
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Criado em 1982 pela ANPEC, o Prêmio Haralambos Simeonidis tem por objetivo estimular as 

atividades de reflexão e pesquisa em economia no Brasil. São premiados, anualmente, os 

melhores trabalhos nas categorias artigos, livros e teses de doutorado.  

  

    

Outras distinções discentes recentes:  

• Aluno de Graduação da EPGE Daniel Rocha foi campeão do II JP DEBATE - (04/12/2020).  

• Aluno de Mestrado da FGV EPGE ganha Prêmio ANBIMA 2019 - (09/01/2020).  

Depoimentos   

• Depoimentos sobre a EPGE.  

Verifique o e-mail encaminhado pela EPGE para seus alunos, ex-alunos, funcionários e professores 

(Clique aqui)   

 Nobel Lectures, doze visitas à EPGE de laureados com o Prêmio Nobel de Economia.   

 Vídeos de Retrospectiva   

 Direção da Escola   

  

 Conteúdo por:   

 João Victor Gomes Soriano – joao.soriano@fgv.br   

 Núcleo de Computação da EPGE   

  

 Data: 12/03/2021  
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