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FGV EPGE está no 'Top 80' em Ranking 
Mundial de Departamentos de Economia 

O levantamento, elaborado pela Universidade de Tilburg ( Holanda), coloca a Escola na 76' posição, à 

frente de diversas univers idades norte-americanas e europeias de renome internacional 
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A EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças ( FGV EPGE) foi listada entre os primeiros 80 
Departamentos de Economia do mundo. O levantamento, relat ivo ao ano de 2018 e elaborado pela 
Universidade de Tilburg (Holanda), coloca a Escola na 761 posiçao, a frente de diversas universidades 
norte-americanas e europeias de renome internacional. O resultado também conf irma a liderança da 
FGV EPGE na América Latina 

O ranking é um dos mais respeitados do mundo e lista as melhores Escolas de Economia com base em 
publicações acadêmicas, a partir da análise de um banco de dados com os principais papers da área. 
Além da FGV EPGE (761), a Amér ica Latina é represent ada pela University of the Andes (941 ) , 

Ponti ficial Catholic University of Chile e Torcuato do Tella University (em 1551 ) . 

A excelência acadêmica da FGV EPGE também é reconhecida pelo Índice Geral de Cursos ( IGC) do 
Ministério da Educação (MEC), no qual a Escola obteve sete vezes o primeiro lugar nacional nas 11 
avaliações já feitas pelo MEC. Os alunos da graduação da Escota obtiveram o primeiro lugar nacional 
nas duas últimas edições do Exame da Associação Nacional dos Centros de Pós•Graduação em 
Economia (ANPEC). A EPGE foi também classif icada em primeiro lugar no Brasil no último exame 
ENADE da área de Economia 

Para saber mais sobre o ranking, acesse o site. 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS 

i11 HARVARO UNIVERSITY 84 
- LONOON SCHOOl OF ECONOMICS ANO POUTKAL SCIENCE 
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4 ill STANFORD UNIVERSrrY 159 
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ill PUROUE UNIVERSITY 
::::;::: TEL AV!V UNIVERSITY 

i11 UNIVERSITY OF ARIZONA 
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- UNIVERSITY OF NOTTINGI-IAM 

- UNIVERSITY OF SURREY 
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IGP-01 avança par a 0,63% em 
junho d e 2019 

Competiç3 o internacional de Finanças Pobreza e desiguald ade s3o 
Quantitat ivas reúne pesquisadores e debatidas por pesquisadores 
estudantes no Rio internacionais nos EUA 

NOTÍCIAS 

RELAC IONADAS 

Embaixador e especialistas falam 
sobre desafios brasileiros para 
ingr esso na OCDE 
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IPC-Cl: lnflaçllo para familias com 
renda até 2,5 sal6rios m ín imos recua 
em junho 
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De o lho em 2020, semin6rio em 
Brasília debate rumo do político 
fiscal 
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Rubens Pen ha Cysn e ê eleito membro 
d a Academia Brasileira d e Educaç~o 


