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Prezados Alunos, Ex-Alunos, Funcionários e Professores da EPGE,

A EPGE comemora os índices recentemente divulgados pelo MEC, que atestam a manutenção de
uma trajetória de excelência acadêmica por 52 anos consecutivos. Repetimos, como no último triênio, notas
máximas em todas as avaliações. Isto se deu na Graduação (5 no ENADE e 5 no Conceito Preliminar de
Cursos), no Mestrado Profissional (5) e no Mestrado e Doutorado Acadêmicos (7). No cômputo geral de
graduação e pós-graduação, a Escola repetiu também a nota máxima 5 no Índice Geral de Cursos (IGC).

Com estes resultados, a EPGE passa a ser o único programa de pós-graduação em Economia do
Brasil com três notas máximas sete acumuladas nas quatro últimas avaliações trienais da Capes (7 em 20012003, 6 em 2004-2006, 7 em 2007-2009 e 7 em 2010-2012); e com todas as notas acumuladas do Mestrado
Profissional e na Graduação iguais à nota máxima (5). Nossa continuada classificação em primeiro lugar na
América Latina dentre os departamentos de economia, de acordo com o Índice Internacional de Tilburg,
confere robustez adicional a estas avaliações.

Pretendemos que a palestra a ser ministrada pelo Prêmio Nobel Robert Lucas no próximo dia 17
sirva para marcar e comemorar este momento especial de êxito acadêmico e científico da Escola. Será a
quinta palestra de um Prêmio Nobel em Economia ministrada na EPGE nos últimos três anos (as primeiras
quatro tendo sido ministradas por James Heckman, Robert Engle, Edward Prescott e Christopher Sims). No
mesmo período, a Escola contou com 211 outros visitantes afiliados a departamentos estrangeiros, o que
estabelece uma demanda contínua por um desempenho acadêmico e científico de excelência tanto docente
quanto discente.

Nada disto seria possível sem o comprometimento permanente dos alunos, funcionários, professores
e coordenadores da Escola, presentes e passados, com o seu objetivo maior, excelência acadêmica e
provisão do melhor ensino possível na área de economia.

Agradeço a todos não apenas pelo contínuo engajamento em nossos objetivos institucionais, pela
firmeza e determinação na superação dos desafios presentes e futuros, mas também por conferirem ao nosso
dia a dia, ano a ano, o melhor ambiente possível de estudo, pesquisa e trabalho.
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