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Escola da FGV no Rio teve melhor posição do país no Índice Geral de Cursos  

(Demétrio Weber)

BRASÍLIA - A instituição de ensino superior com mais alto Índice Geral de Cursos (IGC) do Brasil é do Rio de Janeiro.
Trata-se da Escola Brasileira de Economia e Finanças (Ebef) da Fundação Getúlio Vargas, que atingiu a nota máxima 5, 
com 487 pontos, na escala até 500. A Ebef oferece o curso de economia. Sua nota superou a da melhor universidade no 
ranking do IGC, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que também ficou com índice 5, mas com 440 pontos. 
A Unifesp, porém, teve 18 cursos submetidos ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) nos últimos 
três anos. Entre as universidades fluminenses, a UFRJ alcançou a melhor posição: ficou em nono lugar, no ranking de 
universidades, com IGC 5 - uma das nove do país a conseguir a nota máxima. A UFRJ obteve 395 pontos, com 50 

            cursos avaliados pelo Enade. A Secretaria de Educação Superior do MEC informa que os IGCs de universidades, 
centros universitários e faculdades são comparáveis, apesar das disparidades de tamanho entre essas instituições: 
enquanto a Ebef teve só um curso submetido ao Enade, a UFRJ teve 50. O MEC, porém, divulgou as listas 
separadamente por organização administrativa. No Rio, o Instituto Militar de Engenharia (IME) foi a instituição com 
segunda pontuação mais alta no IGC: 430 pontos, suficiente para receber a nota máxima 5, o que deixou a instituição em
décimo lugar no ranking de faculdades. Já o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio participou do 
Enade com cinco cursos e alcançou 335 pontos no IGC, ficando com nota 4. No ranking de centros universitários, 
apenas uma instituição atingiu o IGC 5: o Centro Universitário Municipal de São José, de Santa Catarina. O ministro 
Fernando Haddad destacou que os cursos reprovados com notas 1 e 2 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) - que é 
usado no cálculo do IGC - não poderão atender a novos alunos vinculados ao Financiamento Estudantil (Fies), por falta 
de qualidade. Os universitários que têm Fies e estudam nesses cursos, porém, poderão seguir utilizando e renovando o 
empréstimo até a formatura.


