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China lança, em 2003, o primeiro ranking 
internacional de universidades avaliando 500 
instituições de todo o mundo

Proposta: comparar as universidades chinesas 
com instituições de elite no mundo para definir 
políticas públicas na China

Ranking de Shangai 2014:
- 1ª Harvard (EUA)
- 101ª-150ª Universidades Tsinghua e Shangai 
(China) e USP

OS RANKINGS
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Em 2004, consultoria britânica THE lança novo ranking 
internacional com 700 universidades, misturando indicadores 
quantitativos e qualitativos 

Ranking THE 2013:
- 1ª Caltech (EUA)
- 50ª Universidade Tsinghua (China)
- 226ª-250ª USP

Surgem rankings regionais de universidades com metodologias 
próprias (BRICs, Under 50, latino-americano etc)

RANKINGS INTERNACIONAIS
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Existem há décadas

Primeiro: EUA, 1983, feito pelo “U.S.News”. 
Ideia era orientar especialmente alunos 
estrangeiros que planejavam estudar nos EUA

Hoje, rankings são o principal produto do 
“U.S.News”; veículo ranqueia universidades, 
colleges, escolas, hospitais etc. 

E OS RANKINGS NACIONAIS 
COMO O RUF?
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A proposta do jornal norte-americano ‘U.S.News” 
foi seguida por grupos de comunicação de outros 
países nos anos seguintes:

+ países como China, Rússia e Bulgária têm 
rankings feitos pelos respectivos governos

RANKINGS NACIONAIS

Chile: AméricaEconomia

Alemanha: Die Zeit

Reino Unido: The Guardian

México: Reforma

Canadá: MacLean
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Mudam de acordo com o que é importante avaliar no ensino 
superior nacional

China: quantidade de artigos científicos em periódicos como 
“Nature” e “Science”
EUA: número de alunos por sala de aula e participação de docentes 
em associações de classe
Rússia: opinião de alunos sobre condições das universidades

Indicadores comuns: docentes com doutorado e citações/
instituição (por exemplo)

INDICADORES 
DE RANKINGS NACIONAIS
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→ Metodologia se baseia em indicadores 
comuns em rankings nacionais e 
internacionais já consolidados e traz novos 
indicadores que avaliam o cenário local 

→ Proposta foi apresentada no Fórum do 
Observatório de Rankings da Unesco, em 
Varsóvia, Polônia (2013)

→ Cerca de 400 referências bibliográfi cas 
sobre construção de rankings internacionais 
e nacionais

E ENTÃO SURGE O RUF (EM 2012)
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Classifi cação de 

todas as 192 universidades do país

Classifi cação de todas as instituições de 
ensino (universidades, centros universitários 
e faculdades) em cada um dos 40 cursos com 
mais ingressantes no Brasil (administração, 
direito, medicina, jornalismo etc) 

  

O QUE O RUF TRAZ (EDIÇÃO DE 2014)

40 
cursos 

avaliados 

= 93% 
do total ingressante 

no país
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No ranking de UNIVERSIDADES: 
todos os cinco indicadores são considerados
- Pesquisa: 42 pontos (8 subindicadores)
- Internacionalização: 4 pontos (2 subindicadores)
- Inovação: 4 pontos (1 subindicador)
- Ensino: 32 pontos (4 subindicadores –Datafolha)
- Mercado: 18 pontos (1 subindicador – Datafolha)

No ranking de CURSOS: 
dois últimos indicadores são considerados
  

INDICADORES DO RUF
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Total de publicações científi cas 7

Total de citações 7

Citações/publicação 5

Publicações/docente 7

Citações/docente 7

Publicações na base “SciELo” 3

Captação de recursos 4

Bolsistas produtividade CNPq/docentes 2

INDICADOR DE PESQUISA 
(42 PONTOS)

Dados de publicação da base “Web of Science” (2010-2011)
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Citações internacionais/docente 2

Artigos em colaboração internacional/
total de artigos

2

Número de patentes depositadas 
(de 2003-2012)

4

INDICADOR DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
(4 PONTOS)

INDICADOR DE INOVAÇÃO 
(4 PONTOS)
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% docentes com mestrado e doutorado 4

% docentes com dedicação integral e 
parcial

4

Nota no Enade 2

+ Pesquisa Datafolha 22

INDICADOR DE ENSINO
(32 PONTOS)
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Arquivo Excel com 
mais de 4 milhões 
de campos

  

DADOS Coletados em 
bases nacionais 
e internacionais 
como Thomsom 
Reuters, SciELo, Inpi 
(patentes) e Inep-MEC

Duas pesquisas 
nacionais 

conduzidas pelo 
Datafolha

Oito meses de 
trabalho a cada 

edição
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Estudantes, pais, gestores de instituições de 
ensino, governo, jornalistas

No site: http://ruf.folha.uol.com.br/2013/ é 
possível avaliar as instituições de acordo com 
cada um dos indicadores ou subindicadores

QUEM USA O RUF?


