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COMUNICADO AO MERCADO
Estácio é destaque na sexta edição do Ranking Universitário Folha
Estácio Participações S.A. ("Estácio" ou "Companhia" - B3: ESTC3; OTCQX: ECPCY) informa ao
mercado e ao público em geral, que a Estácio se destacou na sexta edição do Ranking
Universitário Folha – RUF como uma das melhores universidades, ocupando o 1º lugar no Rio de
Janeiro e entre as dez melhores particulares, privadas não confessionais ou comunitárias, do país.
No item Reconhecimento pelo Mercado, estamos, entre as 195, em 16º lugar no geral e em
segundo lugar no segmento particular. A Estácio (Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro)
está em 80º lugar no ranking geral incluindo todas as 195 universidades do país.
O RUF é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pela Folha desde 2012, que
classifica as instituições brasileiras a partir de indicadores de pesquisa, ensino, mercado,
internacionalização e inovação. Na edição de 2017 há dois produtos principais: o ranking de
universidades e os rankings de cursos.
No ranking de cursos é possível encontrar a avaliação de cada um dos 40 cursos de graduação
com mais ingressantes no Brasil, como administração, direito e medicina, a partir de dois
indicadores: ensino e mercado. Em cada classificação são considerados os cursos oferecidos por
universidades, por centros universitários e por faculdades. Confira aqui o ranking completo:
http://ruf.folha.uol.com.br/2017/ranking-de-universidades/
A Estácio, ao lograr êxito em conjugar quantidade com qualidade, cumpre sua determinação de
transformar a vida de seus educandos. Temos um modelo de ensino nacionalizado, em
permanente processo de aprimoramento, que tem como centro atender bem os alunos e preparálos adequadamente para suas vidas profissionais. Temos certeza que todos, especialmente os
colaboradores e os acionistas da Estácio, têm bons motivos para celebrar o fato de que a
Companhia está cumprindo plenamente suas missões.
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