
Macau ultrapassa Coimbra
• A universidade local ficou em 387.° no rankíng mundial da QS

A
Universidade de Ma-
cau ultrapassou a Uni-
versidade de Coimbra

no Rankíng Mundial
de Universidades 2020,
publicado pela empresa
Quacquarelli Symonds,
especializada jiq ensino su-

perior. Os resultados foram

revelados ontem e a Univer-
sidade de Macau surge na
387/ posição do ranking, o

que representa uma subida

de 56 lugares, face à edição
de 2019, quando estava em

443.°.
Com esta subida a Univer-

sidade de Macau conseguiu
ficar pela primeira à frente da

Universidade de Coimbra. A
instituição portuguesa subiu

um lugar no ranking do 407.°

lugar para 0406.° f masmesmo
assim acabou ultrapassada

pela UM.
Ao nível da pontuação

geral no ranking, a insti-

tuição de Macau conseguiu

28,7 pontos, em 100 pos-
síveis. Ao nível do rácío

de número de professores

para os estudantes, a UM
teve 24,3 pontos, enquanto a

pontuação para o número de

trabalho da UM citados em
estudos internacionais foi
de 43,9 pontos. No critério
da internacionalização das

faculdades e rácio de alunos

estrageiros, a UM somou
100 pontos e 96,2 pontos,
respectivamente.

Ao nível da reputação
académica, a UM somou

11,2 pontos. Mesmo assim,
o critério com pior resulta-

do foi a preparação para o

mundo do trabalho em que
a instituição local não foi
além dos 6,4 pontos, em 100

possíveis.
A UM confirma assim

a tendência de subida no

ranking e desde que entrou

pela primeira na tabela das

1000 universidades para a

QS, em 2015, nunca mais

parou de subir. A UM e a

única instituição do territó-
rio presente no ranking.

QUESTÃO COIMBRÃ

Já a Universidade de Coim-

bra somou 24,1 pontos. O
rácio de estudantes interna-
cionais foi o critério em que
somou melhore s resultados,

com uma pontuação de 57,2

pontos. Ao nível de citações
em estudos internacionais e

reputação académica, a UC
somou 37,1 e 30,1 pontos,

respectivamente. Já no rácío

de professores para alunos,
a instituição portuguesa
teve 19 pontos. Os critérios

em que a UC teve um pior
desempenho foram na pre-
paração para o mundo do

trabalho, com 13,1 pontos
e internacionalização das fa-
culdades, com 12,4 pontos.

A melhor universidade

do ranking foi o Massachu-

setts Instítute of Technology

(MIT) com um total de 100

pontos, enquanto a Univer-
sidade de Tsinghua, em Pe-

quim, foi a melhor chinesa,
com 88,6 pontos. Ao nível
de Portugal, a Universidade
de Lisboa foi a melhor com

31,9 pontos. < J,Sf.


