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U M J O R N A L A S E R V I Ç O D O B R A S I L┆ ┆ ┆ folha.com.brDesde 1921

SOBE E DESCE Federal doRiopassaUSP
no rankinguniversitário
Estadual paulista liderava havia cinco anos, desde que a Folha criou a lista
Pela primeira vez desde

queoRankingUniversitário
Folha foi criado, a USP per-
dea liderança,superadapor
menos de um ponto pela
UFRJ (UniversidadeFederal
do Rio de Janeiro). O RUF
classifica as 195 universida-
des brasileiras além dos 40
cursos demaior demanda.

Atual melhor do país, a
UFRJ se destaca em enge-
nharia e avançadesde 2015,
quando tomou o segundo
lugardaUFMG(Universida-
deFederaldeMinasGerais).
A Unicamp é campeã en-

treas40carreirasavaliadas,
à frente de 14. Já aUSP só li-
dera 9, contra 29 em 2015.

No RUF, feito a partir dos
indicadores “pesquisa”,
“ensino”, “mercado”, “ino-
vação” e “internacionaliza-
ção”, a USP zera em um
componente de “ensino”
com base no Enade, exame
oficial para graduandos do
qualnãoparticipaporachá-
lo tecnicamente falho.

Maior universidade do
país e líder brasileira nos
rankingsglobais, aUSP ten-
ta reorganizar suas contas
após grave crise. O reitor,
MarcoAntonioZago,queas-
sumiu em 2014, diz ter en-
contrado problema de ges-
tãodos recursos,hoje“com-
pletamente superado”. ruF

ESPORTE
Portuguesa cai
para 4ª divisão;
São Paulo perde
do Atlético-PR b9

TEC
Sem inovar no
visual, iPhone 7
traz câmeras e
fone sem fio Pág. 5

MPME
Serviços para
público idoso
crescem e viram
franquias Pág. 6

COTIDIANO
Multivacinação
para crianças e
jovens começa
hoje no país b6

editoriais opinião a4

Leia “Estado calamito-
so”, acerca de pressão de
governadores por mais re-
cursos, e “Letargia in-
compreensível”, a respei-
to de demora no TSE.

CIRCULAÇÃO
306.617/dia (impressos + digitais)
AUDIÊNCIA
32.973.561 visitantes únicos/mês

RODÍzIO Cotidiano b2

1ou2Não devem circular carros
complacascujo final seja:

Mesmo com
recorde de
pódios, Brasil
não batemeta
O Brasil bateu recorde de

pódios com 71 medalhas na
Paraolimpíada do Rio, mas
nãoalcançouametade ficar
entre os cinco primeiros por
ouros. Chegou em 8º lugar
noranking lideradocomfol-
ga pela China. Os EUA aca-
baram em quarto, em qua-
drodestoantedaOlimpíada.
Marco de inclusão, os Jogos
tiveram avaliação positiva,
comfalhaspontuaisnaorga-
nização. especial Págs. 1 a 6

TCU aponta falhas
na fiscalização das
teles e pede rigor
Auditoria do Tribunal de

Contas daUnião aponta fis-
calização frouxa das opera-
dorasdecelularporparteda
Anatel (AgênciaNacionalde
Telecomunicações) e cobra
metas mais rigorosas para
monitorar a qualidade do
serviço. Para as empresas,
falhasde regulação criaram
indústria de multas. Anatel
nãosemanifestou.mercadob1

‘
ENTREVISTA DE 2ª
GRACEMENDONÇA

‘Não é possível
abafar a Lava Jato’,
diz titular da AGU

Pág. a14

Marta vira alvo em
debate por ligação
comgovernoTemer

Em debate na TV Gazeta
entre candidatos a prefeito
de São Paulo, a candidata
Marta Suplicy (PMDB) foi
cobradapelos adversários a
respeito de políticas fede-
raispolêmicascomoarefor-
ma trabalhista e o teto para
gastospúblicos. Ela respon-
deu que essas mudanças
ainda não estão definidas
eleições 2016 págs. 1

Poder a8

Éapior horapara
Procuradoria e
esquerdabrigarem

CelSo roCha de barroS

QUADRO DE
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Atletas dançam
ao som de Ivete
Sangalo no
encerramento
da Paraolímpiada

ATmOSFERA Cotidiano b2
Háriscodechuvaforteànoite
Mínima17°C Máxima27°C

C fESTAEMwESTEROS “Gameof Thrones” vence o
Emmy, oOscar daTVamericana, comoamelhor série
dramática pelo segundo ano consecutivomundoa13

Mike Blake /Reuters

mundo a10

Três ataques em
menos de 24
horas deixam
EUA em alerta

Cotidiano b5

Na Espanha,
corpos de família
de brasileiros são
achados em sacos

Veja como entrar em contato com o serviço de
atendimento ao assinante, as editorias e a ombudsman

FALE COM A FOLHA fale.folha.com.br

1º China 107 81 51 239
2º Grã-Bretanha 64 39 44 147
3º Ucrânia 41 37 39 117
4º EUA 40 44 31 115
5º Austrália 22 30 29 81
8º BRASiL 14 29 29 72
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ufrj
SOBE uSP

DESCE
Pela primeira vez emcinco

anos a estadual paulista perde
a liderança na classificação

das universidades brasileiras.
Impulsionada por pesquisas
na área de gás e petróleo, a

federal doRio assumeoposto

EM BAIXA
Sem verba nem estrutura, novas
universidades federais ocupam
últimos lugares do ranking
Págs. 16 e 17

NA MESMA
Três instituições de ensino
superior concentram maior parte
da produção científica no país
Pág. 24

EM AltA
Estadual do Amazonas avança
em tecnologia sem perder
foco no ensino de indígenas
Págs. 22 e 23

cArrEIrAS
Unicamp é a primeira em
14 dos 40 cursos avaliados;
veja relação completa
Págs. 28 a 31

SEguNdA-FEIrA,
19 dE SEtEMBro dE 2016



Petróleoeensino
levamUFRJao
primeirolugar
Notas altas no Enade em
cursos de engenharia e
impulso dopré-sal nos
últimos anos fizeramda
federal doRio amelhor
do país; cortes de verba
ameaçamo futuro

bruno benevides
enviado especial ao rio

A UFRJ (Universidade Fe-
deraldoRiodoJaneiro)se tor-
nou a melhor universidade
doBrasil, segundooRUF.En-
tre as razõesparaamudança
deposiçãoestãoocrescimen-
to da área de petróleo na úl-
tima década e a diversifica-
ção no perfil do aluno.
Os problemas no setor de

óleo e gás no país —área em
que a universidade se desta-
ca— e os cortes de verba da
instituição, porém, surgem
como desafios para que ela
mantenhaessa liderançanos
próximos anos.
“A universidade está pul-

sando, ativa na produção de
conhecimento, mas temos
preocupações com o orça-
mento que criam um ponto
de interrogação angustian-
te”, diz o reitor Roberto Le-
her, no cargo desde 2015.
A nota daUFRJ cresceu de

96,74em2015para97,46nes-
te ano, o que a fez ultrapas-
sar aUSP pela primeira vez e
alcançar a liderança. É o se-
gundo ano consecutivo de
crescimento da instituição,
que em 2015 tomou o segun-
do lugar da UFMG.
O avanço foi causado por

uma alta na nota do Enade
(exame federal do ensino su-
perior), principalmente em
cursos de engenharia e nas
licenciaturas.
ParaadiretoradaFaculda-

de de Educação da universi-
dade, Carmen Teresa Le Ra-
vallec, esse resultado é refle-
xodeumtrabalho internode
formação de professores. “A
gente encontrou um tom ba-
cana para conversar sobre
qual o papel de uma univer-
sidade pública na formação.
Isso se reflete em um ensino
de qualidade, que vai apare-
cendo nas avaliações.”
Já a alta das engenharias

temligaçãocomocrescimen-
togeraldessaáreanauniver-
sidadeapartir dadescoberta
do pré-sal, em 2006.
AUFRJ usou essemomen-

to para financiar pesquisas,
criar projetos e fortalecer la-
boratórios na área de petró-
leo. Em especial, ganhouFo
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escadaria do instituto
de Filosofia e Ciências

sociais da uFrJ, na
região central do rio
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atençãoao setor elétrico, por
exemplo”, afirma ele.
“Sabemos que existe uma

situaçãogravenopaís,masa
pior formade fazergestãoem
uma crise é desmontar os pi-
lares do futuro”, diz o atual
reitor, Leher.
Desde 2013, o orçamento

daUFRJpara custeio e inves-
timentos foi reduzidoemcer-
ca de 40%.

novo perfil
Criada em 1935 como Uni-

versidade do Brasil, a UFRJ
contahoje com43mil alunos
em suas 52 unidades—a
maiorpartedelas localizadas
naCidadeUniversitária,cam-
pus, que fica na ilha do Fun-
dão, zona norte do Rio.
Nosúltimosanos, comafi-

xação de cotas para as uni-
versidades federaiseousode
Enem (Exame Nacional do
EnsinoMédio) comovestibu-
lar, o perfil do estudante foi
alterado.Onúmerodealunos
de fora do Rio, por exemplo,
cresceu de 1% para 20%.
“Issoéumariquezadauni-

versidade, temos que saber
trabalhar isso, comousar es-
savantagem”dizLeRavallec,
da faculdade de educação.
Para Leher, é preciso ga-

rantir condições financeiras
para que esse aluno consiga
estudar, pois os cortes no or-
çamento afetaram a verba
disponível para assistência
estudantil.

atenção o Parque Tecnológi-
co (que reúnecentrosdepes-
quisa de empresas privadas
dentrodocampus) eaCoppe
(Instituto Alberto Luiz Coim-
bra de Pós-Graduação e Pes-
quisa de Engenharia).

prÉ-SAl
Criada nos anos 1960 em

parceria com a Petrobras e
pioneira nos estudos de óleo
e gás no país, a Coppe é o
principal centro de pesquisa
da UFRJ. Em seus mais de
cem laboratórios há tanques
que simulam o fundo do
oceano, supercomputadores
e até um veículo que levita
por meio de superconduto-
res. Foi láqueparteda tecno-
logiaquepermitiuaextração
de petróleo do pré-sal foi de-
senvolvida.
“É fundamental que se te-

nhacondiçõesde juntara for-
maçãoacadêmicacomapar-
te tecnológica. E esses labo-
ratórios permitem alavancar
de forma concreta essas ati-
vidades eodesenvolvimento
depesquisas”, diz o ex-reitor
CarlosLevi, professordocur-
so de engenharia.
Ameta agora é buscar ou-

tras áreas, para não ficar tão
dependente de um só setor,
diz Carlos Watanabbe, dire-
tor da Coppe. “Estamos com
umacerta faltade recursona
áreadepetróleo,masespera-
mos que a recuperação seja
rápida. Queremos dar maior

turma de estudantes em aula no campus da uFrJ na ilha do Fundão, rio

Corredor do prédio da reitoria, na Cidade universitária, zona norte do rio

POR DENTRO DA LÍDER
A UFRJ em números*

*dados de 2015 **dados de 2014 ***inclui três a distância Fontes: UFRJ e LOA (2016)

Vagas por ano

43.420
alunos de graduação**

182
cursos de graduação***

4.047
professores

8.000
funcionários

R$440.560.334,00
orçamento para custeio
e investimento
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2016 NOME
UF
sEdE

Pública/
Privada

TaMaNhOda
iNsTiTUiçãO idadE ENsiNO PEsqUisa MErcadO iNOvaçãO

iNTErNaciO-
NalizaçãO

Nota
total

1 Univ. Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ e G mais de 50 3 3 3 6 3 97,46
2 Univ. de São Paulo (USP) SP e G mais de 50 8 1 1 1 5 97,03
3 Univ. Estadual de Campinas (UNICAMP) SP e M mais de 50 2 2 11 2 11 96,77
4 Univ. Federal de Minas Gerais (UFMG) MG e G mais de 50 1 7 2 3 9 96,54
5 Univ. Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) RS e G mais de 50 4 5 12 5 13 95,72
6 Univ. Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) SP e G 31-50 13 6 8 7 21 93,01
7 Univ. Federal do Paraná (UFPR) PR e G mais de 50 9 11 12 4 24 92,37
8 Univ. Federal de Santa Catarina (UFSC) SC e G mais de 50 6 10 24 8 14 92,13
9 Univ. de Brasília (UNB) DF e G mais de 50 5 14 24 11 15 90,93

10 Univ. Federal do Ceará (UFC) CE e G mais de 50 15 12 12 13 8 90,50
11 Univ. Federal de São Carlos (UFSCAR) SP e M 31-50 7 8 43 14 17 90,39
12 Univ. Federal de Pernambuco (UFPE) PE e G mais de 50 11 17 8 10 29 90,07
13 Univ. do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) RJ e G mais de 50 31 9 8 42 6 87,16
14 Univ. Federal da Bahia (UFBA) BA e G mais de 50 22 16 15 9 12 86,94
14 Univ. Federal Fluminense (UFF) RJ e G mais de 50 16 22 17 29 26 86,94
16 Univ. Federal de São Paulo (UNIFESP) SP e M mais de 50 10 4 87 37 10 86,59
17 Univ. Federal de Viçosa (UFV) MG e M mais de 50 12 19 43 12 51 86,05
18 Univ. Federal de Santa Maria (UFSM) RS e M mais de 50 14 20 43 21 45 84,96
19 Univ. Federal de Juiz de Fora (UFJF) MG e M mais de 50 25 15 34 28 4 84,49
20 Univ. Federal de Goiás (UFG) GO e G mais de 50 18 28 17 27 49 84,44
21 Pontifícia Univ. Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) RJ g M mais de 50 26 21 24 33 7 84,33
22 Pontifícia Univ. Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) RS g G mais de 50 29 24 17 16 15 84,07
23 Univ. Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) RN e G mais de 50 23 25 29 16 30 83,84
24 Univ. Estadual de Maringá (UEM) PR e M 31-50 21 27 29 18 63 82,66
25 Univ. Estadual de Londrina (UEL) PR e M 31-50 20 31 34 20 53 81,59
26 Univ. Federal da Paraíba (UFPB) PB e G mais de 50 30 29 43 25 59 79,13
27 Univ. Federal do Espírito Santo (UFES) ES e G mais de 50 42 30 29 41 33 78,35
28 Univ. Federal de Uberlândia (UFU) MG e G 31-50 24 32 54 19 69 78,22
29 Univ. Federal do Pará (UFPA) PA e G mais de 50 43 34 34 24 25 77,77
30 Univ. Federal de Pelotas (UFPEL) RS e M mais de 50 27 17 104 22 34 76,34
31 Univ. Federal de Lavras (UFLA) MG e P mais de 50 17 26 104 23 67 76,31
32 Pontifícia Univ. Católica do Paraná (PUCPR) PR g G mais de 50 48 43 15 35 27 74,90
33 Univ. Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) SP g G mais de 50 28 67 3 52 50 74,17
34 Univ. Federal de Mato Grosso (UFMT) MT e G 31-50 39 41 43 75 76 72,88
35 Univ. Federal de Ouro Preto (UFOP) MG e M 31-50 38 33 104 26 18 72,02
36 Univ. Federal de Sergipe (UFS) SE e G 31-50 67 38 34 15 46 71,95
37 Univ. Federal de Alagoas (UFAL) AL e G mais de 50 65 46 43 45 43 68,74
38 Univ. Federal de Campina Grande (UFCG) PB e M até 30 37 49 68 83 117 68,16
39 Univ. do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) RS g G 31-50 36 77 22 63 105 67,82
40 Univ. Federal de São João Del Rei (UFSJ) MG e M até 30 61 22 136 49 2 67,37
41 Univ. Federal do Piauí (UFPI) PI e G mais de 50 57 55 43 31 114 67,30
42 Univ. de Caxias do Sul (UCS) RS g G 31-50 60 58 34 30 96 67,29
43 Univ. Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) RJ e M mais de 50 34 42 104 67 94 67,23
44 Fundação Univ. Federal do ABC (UFABC) SP e M até 30 53 13 169 47 1 67,16
45 Fundação Univ. do Estado de Santa Catarina (UDESC) SC e M mais de 50 33 57 75 83 86 66,57
46 Univ. Federal do Amazonas (UFAM) AM e G mais de 50 63 51 60 36 72 66,18
47 Univ. Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) MS e M 31-50 51 54 60 47 80 66,17
48 Univ. Estadual do Ceará (UECE) CE e M 31-50 76 56 29 49 41 65,49
49 Univ. Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) PR e G 31-50 35 68 87 31 107 65,10
50 Univ. Católica de Brasília (UCB) DF g M 31-50 90 52 34 52 22 64,09

RANKING
GERAL DAS
UNIVERSIDADES

POsiçãONOs raNkiNgs
ePública gPrivada Pequena: -8.000 alunos Média: 8.001 - 18mil alunos Grande: +18mil alunoslEgENda
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USPperdea
liderançadas
universidades
paraaUFRJ
Estadual paulista fica abaixo da
federal doRiopormenosdeumponto

colaboração para a Folha

Pela primeira vez desde
que o RUF (Ranking Univer-
sitário Folha) foi criado, a
USPperde a liderança na lis-
ta de universidades brasilei-
ras e também na de cursos.
O ranking, que existe há

cinco anos, classifica nesta
edição 195 universidades,
identificadasporEstado,na-
tureza administrativa, tama-
nho e idade. O caderno traz
também40rankingsdas ins-
tituições de ensino superior
com os cursos de maior de-
manda nacional, como por
exemplomedicina e design.
Com97,46 pontos—0,43 a

mais que a USP—, a UFRJ
(UniversidadeFederaldoRio
de Janeiro) ultrapassaaesta-
dualpaulistanaavaliaçãode
universidades.
O RUF é calculado a partir

decinco indicadores:pesqui-
sa, ensino, mercado, inova-
çãoeinternacionalização(ve-

ja gráfico ao lado).
A USP zera em um dos

componentesdoindicadordo
ensino que vale quatro pon-
tos, e que se baseia na nota
do Enade (Exame Nacional
deDesempenhodeEstudan-
tes). Auniversidadenãopar-
ticipa da prova.
Se tivesseamesmanotada

UFRJ (3,17) no Enade, a USP
voltaria ao topo do ranking.
Neste ano, a USP ocupa o

1º lugar apenas em nove das
40carreiras avaliadas—con-
tra 29 do ano passado.
A Unicamp é campeã nos

rankings de cursos, à frente
de 14deles.Aúnicauniversi-
dade particular em 1º lugar
em um curso, o demoda, é a
Anhembi Morumbi (SP).
ORUFmudouocálculodos

indicadores demercado e de
ensino. Agora, são usadas
pesquisas de opinião com
empregadoresedocentes fei-
tas pelo Datafolha nos últi-
mos trêsanos.(sabine righetti)

COMO A FOLHA FAZ O RUF
Entenda o que é considerado nos rankings de instituições de ensino superior

195 universidades brasileiras
com base em cinco indicado-
res: pesquisa, ensino,
internacionalização, mercado
de trabalho e inovação

O RUF AVALIA
40 cursos demaior demanda
de universidades, de centros
universitários e de faculdades,
com base em dois indicadores:
ensino emercado de trabalho

Dados coletados doMEC,
Web of Science, SciELO,
Inpi, fundações estaduais
de amparo à ciência,
CNPq, Capes e Datafolha

RANKING DE UNIVERSIDADES 100 pontos

Qualidade do ensino
44 pontos
2.125 entrevistas
realizadas pelo Datafolha
em 2014, 2015 e 2016
com docentes qualificados
como avaliadores doMEC.
Esses profissionais são
ouvidos sobre os três
melhores cursos do país
nas suas áreas de atuação

64 pontos 36

RANKING DE CURSOS 100 pontos

Pesquisa científica
7 pontos
Número de trabalhos científicos
publicados em2012/2013

7 pontos
Quantidade de citações nos
artigos científicos em 2014

7 pontos
Publicações por docente
em 2012/2013

7 pontos
Citações por docente em 2014

5 pontos
Citações por artigo científico
em 2014

4 pontos
Recursos captados emagências
de fomento à ciência em2014

3 pontos
Publicações em revistas
científicas nacionais

2 pontos
Proporção de docentes com
bolsa produtividade CNPq

Qualidade do ensino
22 pontos
2.125 entrevistas
realizadas pelo Datafolha
em 2014, 2015 e 2016
com docentes qualificados
como avaliadores do MEC.
Esses profissionais são
ouvidos sobre as três
melhores instituições
do país nas suas áreas
de atuação

4 pontos
Proporção demestres
e doutores no total docente

4 pontos
Proporção de professores
em dedicação parcial
e integral

2 pontos
Desempenho do aluno
com base na nota do Enade

Mercado de trabalho
5.975 entrevistas
realizadas pelo Datafolha
em 2014, 2015
e 2016 com profissio-
nais domercado (de
empresas, hospitais,
consultórios, escolas
e afins). Esses profissio-
nais são ouvidos sobre
as três melhores
instituições nas áreas
em que contratam

42 pontos 32 18

Internacionalização
2 pontos
Citações internacionais
recebidas pelos trabalhos
acadêmicos em 2014

2 pontos
Proporção de publicações
em coautoria internacional
em 2012 e 2013

4 4

Inovação
Pedidos de patentes
da instituição de 2005
a 2014

8 pontos
Proporção demestres e
doutores no total docente

8 pontos
Proporção de professores
em dedicação parcial e
integral no total docente

4 pontos
Desempenho calculado
com base na nota do Enade

Mercado de trabalho
5.975 entrevistas
realizadas pelo Datafolha
em 2014, 2015 e 2016
com profissionais do
mercado (de empresas,
hospitais, consultórios,
escolas e afins). Esses
profissionais são ouvidos
sobre os três melhores
cursos do país nas áreas
em que contratam


