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UERJ AVANÇA 50 POSIÇÕES ENTRE AS
MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO
Mesmo diante da crise, a universidade evoluiu em critérios como a ascensão
de estudantes no mercado de trabalho e a produção das pesquisas.
Pelo segundo ano consecutivo, a Uerj foi classificada
como a oitava melhor universidade do país em um levantamento feito pelo Center for World University Rankings
(CWUR), divulgado nesta segunda-feira. Mesmo diante
de um cenário de crise , a Uerj se destacou em critérios
como a ascensão de estudantes no mercado de trabalho
e a produção pesquisas.Na classificação geral, ocupa a
659º posição entre as melhores universidades do mundo,
um avanço de 50 posições em relação a 2017.
Em 2018, a avaliação considerou sete critérios: qualidade de ensino (15%), proporção de ex-alunos que
chegaram a cargos de gestão nas empresas (15%),
qualidade do corpo docente (15%), quantidade total

de pesquisas (15%) , número de publicações em
periódicos acadêmicos (15%), influência acadêmica
(15%) e citações (10%).
Em relação ao ano passado, o critério que leva em
conta a produção de pesquisas ganhou peso maior,
sendo responsável por 70% da colocação Este foi
um dos quesitos em que a Uerj mais se destacou, com
melhora na qualidade de publicações. Para o Sub-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa (SR2), Egberto
Gaspar de Moura, a política de cooperação feita
pela Uerj é uma das ferramentas para que a pesquisa
se mantenha forte mesmo com a crise. "Há muitas
colaborações, tanto internacionais quanto nacionais.
Unindo isso ao grande investimento que tivemos para
as pesquisas de 2007 a 2014, conseguimos manter
uma produção de grande porte", avaliou.
Respeito do Mercado
Além das pesquisas, outro destaque foi a pontuação
obtida no critério de proporção de ex-alunos que chegaram a cargos de gestão em empresas de grande porte.
Chama atenção a grande diferença na pontuação obtida
em relação ao ano passado, passando de 586 para 1000.
Recém formado em Relações Públicas, Leonardo Mascarenhas, de 23 anos, ainda não chegou nos cargos de
chefia. No entanto, já trabalha em uma das maiores
empresas do Brasil e se sente capacitado para evoluir
e ajudar a Uerj subir ainda mais posições no futuro. "A
Uerj tem uma base teórica fortíssima. Combinar isso
com a prática me ajudou a ter um rendimento muito
satisfatório. Apesar de tudo o que a Uerj tem enfrentado
nesse últimos anos, consegue se destacar e isso me deixa
muito orgulhoso", disse.
O CWUR World University Rankings é o ranking
acadêmico global de maior abrangência, envolvendo
27.770 instituições de ensino superior e listando as 1000
melhores. O destaque dado a Uerj nos rankings, especialmente em comparação com as demais instituições
do país contribui para a visibilidade internacional.

