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FGV lidera ranking de melhores
faculdades do Brasil
Por Leticia Arcoverde 1Valor

SAO PAULO - A Escola Brasileii·a de Economia e Financras da Funda,.a:o ~tulio
Vargas (FGV-EPGE), do Rio de Janeii·o, e a faculdade mais bem avaliada do Brasil,
segundo ranking do Institute Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep),
Ministerio da Educa,.a:o (MEC). Ela e seguida pela Escola de Economia de sao Paulo
(FGV-EESP), tambem da FGV, e pelo Institute Tecnol6gico de Aeronimtico (ITA).
0 resultado tem como base o indice geral de cursos (IGC) continuo, que avalia
cursos de gradua,.a:o e p6s-gradua,.ao de acordo com as notas dos programas na
Capes e dos conceitos de cursos calculados ap6s o e."ame Enade. Os dados sao
referentes a 2015.
0 ranking faz parte de uma serie de indicadores de qualidade da educacrao superior
relatives a 2015 que foram divulgados pelo Inep em mar~o, mas foi atualizado ontem
pela instituicrao ap6s algumas institui,.i5es recorrerem para efetuar corr~i5es na
analise.
A EPGE obteve o indice 4,85, subindo da segwtda posi,.a:o na comparac;ao como
ranking referente aos dados de 2014. 0 diretor da institui,.a:o, RubellS Cysne, atribui
a evolu,.ao a contrata~ao de novos professores, que incluiu docentes estrangeiros,
bem como a cria,.ao de tun sistema em que os alunos da p6s-graduac;ao auxiliam os
da gradua,.a:o como tutores nas disciplinas basicas, ambas inciativas realizadas no
periodo de avalia,.a:o. Cysne destaca ainda a enfase da escola em atrelar o ensino a
pesquisa. "0 aluno esta aprendendo o que o professor acabou de pesquisar e
publicar internacionahuente", diz.
0 ranking re(me mais de 1.700 faculdades de todo o Brasil. Entre as dez primeiras,
apenas o ITA eo Institute Militar de Engenharia (IME) sao instituic;oes publicas.

Faculdades com melhor avalia.;ao
Ranking

Faculdade

Est ado

ICG cont inuo

1

Escola Brasileira de Economia e Finan,as (FGV)

RJ

4,85

2

Escola de Economia de Sao Paulo (FGV)

SP

4,79

3

Institute Tecnologico de Aeroniwtica

SP

4,60

4

Faculdade Fipecafi

SP

4,53

5

Faculdade de Odontologia Sao Leopoldo

SP

4,51

6

Faculdades EST

RS

4,48

7

Escola Superior de Ciencias Sociais (FGV)

RJ

4,41

8

Faculdade Fucape

ES

4,36

9

Institute IV1ilitar de Engenharia

RJ

4,32

10

Faculdade Jesuita de Filosofia e Teologia

MG

4,30

Fonte: lnep

