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Rio tem tris entre os dez melhores 
cursos de ensino superior do pais 
Escola Brasileira de Economia e Financ;as da FGV lidera o ranking 
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Tres instituit;oes de ensino cariocas 
figuram entre as dez primeiras posi
t;oes do fndice Geral de Cursos 
(IGC), divulgado na semana pass ada 
pelo Ministerio da Educat;ao, elabo
rado com dados de 2015. A Escola 
Brasileira de Economia e Finant;as 
da Fundat;ao Getulio Vargas (FGV I 
EPGE) lidera o ranking, que avaliou 
2 .109 cursos. Em setimo Iugar esta a 
Escola Superior de Ciencias Sociais, 
tambem da FGV e, em decimo Iugar, 
o Instituto Militar de Engenharia 
(IME). Todas estas instituit;oes estao 
perto da nota 5, pontuat;ao maxima 
concedida pelo IGC. 

0 ranking tern ainda quatro insti
tuit;oes de ensino paulistas (Institu
to Tecno16gico de Aeronautica, Fipe
cafi, Faculdade de Odontologia Sao 
Leopolda e Unicamp), uma gaucha 
(Faculdades EST) e uma capixaba 
(Fucape) entre as primeiras. 

MtDIA DE NOTAS DO ENADE 
0 IGC e construido com base em 
uma media das notas dos cursos de 
graduat;ao, mestrado e doutorado de 
cada instituit;ao. 0 ranking e dispo
nibilizado logo ap6s a divulgat;ao 
dos resultados do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes 
(Enade), uma prova obrigat6ria que 
avalia o rendimento dos alunos con
cluintes dos respectivos cursos de 
graduat;ao. 

- Esta e uma boa noticia para o es
tado, que perdeu uma serie de insti
tuit;oes financeiras e entidades gera
doras de emprego- comemora Ru
bens Cysne, diretor da FGV /EPGE. 
Ha familias que, em busca de educa
t;ao de primeira linha, cogitam man
dar os filhos para estudar no exterior. 
No entanto, e possivel encontrar 
aqui ilhas de excelencia de aprendi
zagem, que mantem a dimensao na
cional do Rio nas areas de educat;ao 
e cultura. 

De acordo com educadores, diver-
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Fonte: lnep/Ministerio da Educa'<ao 

sas areas de conhecimento, como as 
ciencias humanas e economicas , 
impoem urn desafio cada vez mais 
complexo: conciliar o curricula tra
dicional com debates com os estu
dantes sabre problemas contem
poraneos, em urn momenta dificil, 
de grande crise politica e socioeco
nomica no pais. 

- Nao se deve doutrinar ou passar 
dogmas para os alunos, e sim provo
ca -los, fornecer ferramentas para 
que eles possam criar o conheci
mento - explica Cysne. - 0 profes
sor deve ser incentivado a publicar 
seus trabalhos no exterior e dar ao 
estudante a materia que esta sendo 
discutida hoje (nos meios de comu
nicat;ao). Dessa forma, alinha o ensi
no a pesquisa, e nao fica restrito ao 
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livro didatico escrito no contexto de 
outra epoca. 

Professora do Departamento de 
Educat;ao da PUC-Rio, Cynthia Paes 
de Carvalho pondera que a sala de 
aula deve ser urn espat;o de reflexao, 
sem ser convertida em uma "arena 
politica': 

- 0 professor n ao pode fazer da 
sala de aula urn pulpito, mas precisa 
incentivar 0 a] uno a enxergar OS vari
OS ]ados de uma situat;ao, entender 
os discursos e analisar criticamente, 
sem entrar em uma disputa sabre 
quem grita mais alto- recomenda 
Cynthia, que e especialista em socio
logia politica e gestao da educat;ao. 
- Este e urn cuidado fundamental, 
principalmente porque vivemos 
uma era de grandes radicalizat;oes. • 


