
Hoje não faltam rankingspara avaliar as universidades. Já ninguém se pode queixar
de dar tiros no escuro quando escolhe a escola onde quer fazer a licenciatura ou o mestrado.

Saiba quais as escolas portuguesas melhor cotadas.

Esta
é uma batalha que, para já,

pode não lhe interessar mui-
to. Mas merece a sua atenção
quando quiser fazer o mestrado.

Nessa altura deve começar a dar atenção
aos rankings para saber quais as escolas

melhor classificadas, porque à partida são

aquelas que lhe garantem uma melhor

qualidade da aprendizagem e que o po-
derão ajudar a entrar mais facilmente no

mercado de trabalho. A qualidade do cor-

po docente e dos programas, e a seleção
rigorosa dos alunos, fazem toda a diferen-

ça no seu currículo. Saiba quais os rankin-

gs que contam e as escolas portuguesas
que os integram.

U-Multirank
É a mais recente plataforma de avaliação
de escolas e foi apresentado pela Comis-
são Europeia no início de maio. Integra
850 estabelecimentos de ensino superior
de 70 países, com o objetivo de permitir
que os alunos comparem escolas e cursos
de forma mais objetiva. O U-Multirank
avalia as instituições com base em cinco
critérios: Investigação, ensino e aprendi-
zagem, orientação internacional, trans-
ferência de conhecimento e envolvimen-
to regional. As Universidades Católica,
Nova, Portucalense. Fernando Pessoa,

Minho, Porto, Lisboa, Coimbra, Aveiro,
Évora, Algarve, e os Institutos Politécni-

cos de Leiria, Viana do Castelo, Bragan-

ça, Portalegre, Setúbal, Coimbra c Lisboa,

são as instituições nacionais que estão

presentes.

Times Higher Education
Já foram quatro as universidades portu-
guesas presentes neste ranking, mas na
última classificação só Porto e Minho

conseguiram colocar-se entre as 400 me-
lhores escolas do mundo. O topo da tabela

ainda é ocupado por escolas de reputação
histórica, como o Califórnia Institute of
Technology, Harvard, Oxford, Stanford e

MIT. Portugal começou por colocar qua-
tro escolas em 2011 - as Universidades
de Aveiro, Porto, Coimbra e a Nova de

Lisboa. No ano seguinte estas duas foram

excluídas, mas entrou a Universidade do

Minho. Em 2013 apenas Minho e Porto se

mantiveram.

QS World University
E um dos mais respeitados do mundo e

compara as 800 melhores universidades.
No topo surgem o MIT, Harvard e Cam-

bridge, mas Portugal tem uma forte pre-
sença neste ranking, com cinco escolas.

Está representado pela Universidade do

Porto na 343." posição, seguida de muito

perto pela Nova de Lisboa e por Coimbra.
Entre os lugares 550 e 600 encontramos

a Universidade Católica Portuguesa e a

Universidade de Lisboa. Na lista das uni-
versidades com menos de 50 anos, a Uni-
versidade Nova de Lisboa consegue um
honroso 46.° lugar.

Shangai Ranking
Também conhecido como Academic

Ranking of World Universities é feito pela
Universidade de Xangai Jiao Pong e é uma
das mais rigorosas classificações. Avalia
1,2 mil instituições de ensino superior
usando critérios muito exigentes, como o

número de ex-alunos e professores ven-
cedores do Prémio Nobel, investigadores
citados em publicações internacionais,
entre outros. Inicialmente o seu objetivo
era comparar a performance das universi-
dades chinesas com as mais reputadas es-
colas mundiais, mas hoje é um barómetro
usado a nível mundial. Da tabela de 2013
constam as universidades de Lisboa, Por-

to, Técnica de Lisboa e Coimbra, entre as

posições 372 e461.

Eduniversal
Este é um ranking que só avalia escolas de

negócios, e resulta das recomendações dos

diretores de mil escolas de todo o mundo.

Da última tabela divulgada constam cinco

escolas nacionais. A Nova School of Bu-
siness and Economics conseguiu a melhor

posição entre as suas pares portuguesas,
tendo obtido a classificação máxima de

cinco palmas. Segue-se a Católica Lis-

bon, o ISCTE, Universidade do Porto c

o ISEG. A posição obtida pela Nova SBE
coloca-a na exclusiva lista das 100 melho-
res escolas de negócios do mundo, feito

que é obtido pela primeira vez por uma
escola portuguesa.


