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COMUNICADO AO MERCADO
Estácio é Destaque em Ranking de Qualidade
A Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - BM&FBOVESPA: ESTC3; OTCQX:
ECPCY) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que a revista Exame da
Editora Abril, em sua última edição, apresentou matéria “As melhores universidades
particulares, segundo o ranking do MEC” listando as melhores universidades particulares do
país, tendo como referência o IGC (Índice Geral de Cursos), indicador de qualidade oficial do
MEC, que engloba a qualidade dos cursos de graduação, mestrado e doutorado.
O IGC leva em conta a média dos CPC´s (Conceitos Preliminares de Curso) dos cursos avaliados
nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, e a média dos
conceitos da avaliação CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu na última
avaliação. O conceito IGC varia de 1 a 5, sendo que as instituições com conceitos 4 e 5 são
consideradas excelentes e as com conceitos abaixo de 3 são consideradas insatisfatórias pelo
MEC.
As doze universidades com conceito IGC 5 são todas do setor público, portanto, IGC 4
corresponde ao topo de qualidade no setor privado.
Entre as mais de 150 universidades privadas do país, a Universidade Estácio de Sá é a oitava. É
importante observar, no entanto, que entre as oito melhores colocadas, seis são sem fins
lucrativos, quatro delas são de caráter confessional/comunitária, sendo três do tradicional
sistema PUC.
“Ou seja, se considerarmos somente entre as universidades particulares, privadas sem caráter
confessional/comunitário, as que alcançaram resultados acima da Estácio são relativamente
pequenas, com número de matriculas abaixo de 10% da Estácio. Com isso, podemos afirmar
que, entre as universidades particulares do país com centenas de milhares de matrículas, a
Universidade Estácio de Sá é a que melhor consegue combinar quantidade e qualidade",
analisa o Chanceler da Estácio, Professor Ronaldo Mota.
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