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Universidade é uma das  14 gaúchas inseridas em levantamento que aponta os melhores

locais para estudar em 2023 Um levantamento da empresa britânica QS Quacquareli

Symonds, uma das mais conceituadas mundialmente na análise do Ensino Superior,

apontou a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) como uma das melhores da

América Latina. O trabalho, que identifica os melhores locais para se estudar em 2023,

elencou a Pontifícia Universidade Católica do Chile como a universidade mais bem

qualificada e colocou a Unisc no lugar 301-350 (a partir da posição 150, as universidades

aparecem em grupos de 50 no ranking). Os critérios para a classificação são impacto e

produtividade da pesquisa; compromisso docente; empregabilidade; impacto online e

internacionalização. O reitor da Unisc, Rafael Frederico Henn, enfatiza que o resultado

demonstra o total foco na qualidade pelo que é feito na Unisc, tanto em ensino como em

pesquisa e extensão. "O mérito é dos professores, dos técnicos administrativos e dos

nossos estudantes de hoje e ao longo da nossa história. Valida cada vez mais o nosso

compromisso com a sociedade e em todas as regiões em que trabalhamos." Quatro

instituições gaúchas estão no ranking das 100 melhores: a Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (Ufrgs) aparece na 17ª colocação; a Pontifícia Universidade Católica

(PUCRS), na 63ª; a Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) está na 75a ; e a

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na 81ª.

SAIBA MAIS

Posição das universidades gaúchas no ranking 2023 (*):

17: Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (Ufrgs)

63: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)

75: Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

81: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

119: Universidade Federal do Rio Grande (Furg)

123: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)



190-201: Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

251-300: Universidade de Caxias do Sul (UCS)

251-300: Universidade de Passo Fundo (UPF)

301-350: Universidade Luterana do Brasil (Ulbra)

301-350: Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

351-400: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs)

351-400: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí)

401+: Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter)


