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Prêmio Melhores
Universidades
Com o objetivo de identificar e valorizar as instituições de ensino
superior que mais se destacam no país e, com isso, servir de estímulo
para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, mais uma vez o
guia do estudante (GE), da Editora Abril, e o Banco Real se unem para
realizar o Prêmio Melhores Universidades.
Criada em 2005, a premiação é feita com base na avaliação de
cursos superiores que o GE realiza anualmente. Para fazer todo esse
processo com transparência e rigor, contamos novamente com a
consultoria técnica do Ibope Inteligência e a verificação de dados da
PricewaterhouseCoopers.
Em sua quarta edição, o prêmio esta organizado em três categorias:
As Melhores por Área de Conhecimento – Escolas Privadas; As
melhores por tipo de Instituição – Capital e Interior; e a tradicional
e Interior; e a tradicional Sustentabilidade.
As escolas que concorreram ao prêmio foram aquelas que tiveram
pelo menos um curso classificado como bom (3 estrelas), muito
bom (4 estrelas) ou excelente (5 estrelas) na avaliação de cursos
superiores do GE, publicada na edição melhores universidades de
2008. A exceção foi a categoria sustentabilidade, aberta a todas
as instituições de ensino superior do país, mediante a inscrição de
um projeto.

TRADIÇÃO EM FAVOR DO ENSINO
Subordinado ao Departamento de Ciências e Tecnologia do
Exército Brasileiro, o Instituto Militar de Engenharia (IME)
iniciou as turmas dos seus primeiros cursos – Engenharia de
Fortificação e Construção, Mecânica e Química – em 1934.
Apesar disso, sua história começou muito antes. “O IME é
herdeiro da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, criada em 1792, a primeira escola de engenharia das
Américas e a terceira do mundo”, afirma o Major Mutaleci
de Góes Miranda, professor adjunto da Divisão de Ensino e
Pesquisa do lME. Pois é justamente essa tradição um dos
fatores que fazem do instituto um centro de excelência no ensino da Engenharia no país. Atualmente com seis cursos (Engenharia Cartográfica, Engenharia de Fortificações e Construção, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica,
Engenharia Mecânica e Engenharia Química), o lME teve
participação em momentos importantes do desenvolvimento
nacional. Foi um dos envolvidos na criação da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) e da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel), bem como na implantação do
padrão de TV em cores PAL-M no Brasil. “Nossa finalidade é formar recursos humanos de alta qualidade. Para isso
temos um corpo docente extremamente qualificado”, diz o
major. Hoje, a escola possui 185 professores, entre profissionais civis de alta titulação (mestres e doutores) e militares

com experiência prática adquirida em projetos de engenharia
conduzidos pelo Exército brasileiro. Além disso, os docentes
contam como apoio do instituto para a participação em cursos, congressos e estágios realizados o Brasil e exterior. Essa
foi a forma encontrada pela escola para manter seu currículo
atualizado, já que os professores aplicam, em sala de aula, as
novidades trazidas desses eventos.

“Ao final do curso, o engenheiro graduado pelo IME contará com sólida formação e estará apto a exercer sua profissão
em diversos setores. Caso queira optar pelo Exército contribuirá com relevantes projetos de defesa e desenvolvimento
da nação brasileira. Os demais terão excelente aceitação no mercado de trabalho”, concluiu o Major Miranda.
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“Esta indicação vem coroar os nossos esforços de busca da excelência no ensino e na pesquisa, com vistas a
atender às demandas do Exército e da sociedade por recursos humanos qualificados. A escolha espontânea
por um colégio eleitoral tão expressivo equivale ao reconhecimento do valor dos engenheiros graduados pelo
IME e da efetividade do nosso projeto pedagógico. Ao mesmo tempo, antepõem-nos o desafio de prosseguirmos
buscando o aperfeiçoamento constante de nossos cursos e a promoção de pesquisas de interesse para o
desenvolvimento do país.”
Emilio Carlos Acocella, Comandante do IME

