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O lugar da USP no mundo
Desempenho nos rankings internacionais mostra
protagonismo na América Latina, mas deixa de lado
parte importante da missão da Universidade
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CARTA AO LEITOR
Ano a ano, a comunidade acadêmica e a sociedade, em geral, acompanham
na mídia os resultados dos principais rankings globais de universidades.
Responsável por quase um quarto de toda a produção científica do País, a
USP invariavelmente assume a liderança não apenas entre as brasileiras, mas
também entre as latino-americanas.
Seu caráter público, somado à sua reputação e, mais recentemente, às notícias
sobre seu desequilíbrio financeiro, faz com que muitos vejam com maus olhos
a perda de posições nessas classificações ou comemore quando ascendemos
no pódio. É compreensível o desejo de nos vermos mais próximos do topo,
mas há muito o que se considerar nas entrelinhas.
Saber qual lugar se ocupa entre tantas e tão diversas instituições no mundo é
indispensável aos responsáveis por gerir a maior universidade do Brasil. Mas
ao olhar para o que a USP tem realizado para a ciência e para a sociedade, é
inequívoco o quanto fica de fora da régua dos rankings.
Este Jornal da USP Especial, como na edição passada sobre as políticas de
inclusão social adotadas para o ingresso na Universidade, se lança no desafio
de investigar e comunicar aspectos da gestão acadêmica que pouco aparecem
quando a USP vira notícia.
As reportagens aqui reunidas não têm a pretensão de responder ou justificar
os resultados “negativos” da USP nas listas das melhores universidades. São,
antes, um esclarecimento à comunidade, que deve, sim, cobrar qualidade
e excelência da USP, mas a partir de parâmetros que façam jus às suas
potencialidades e limitações. Boa leitura!
Aline Naoe
Subeditora de Universidade do Jornal da USP
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Rankings oferecem retrato
importante, mas incompleto
da Universidade
Arte sobre foto de Marcos Santos/USP Imagens

Classificações dão aparência homogênea à diversidade de instituições de ensino superior em todo o mundo

Metodologia adotada pelos rankings é reavaliada a cada edição e pode provocar oscilações na posição das universidades
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ternacionais. Ao estudar essas listas, a
bibliotecária Solange Maria dos Santos
identificou vários desafios em sua construção. A diversidade das instituições, em
termos de tamanho, recursos financeiros
e contexto sociocultural, é uma delas. E
a própria obtenção dos dados também.
“A ausência de fontes de informação
que permitam coletar adequadamente
dados sobre as atividades das universidades faz com que essas intuições sejam classificadas com base em atividades que podem ser medidas, não com
base nos indicadores de atividades que
se deseja medir”, avalia a pesquisadora.
E mesmo que se considerassem
adequados os parâmetros utilizados

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Em setembro deste ano, a USP se deparou com os resultados de dois rankings
universitários: perdeu a liderança de quatro anos no Ranking Universitário Folha
(RUF) e caiu colocações na lista mundial
divulgada pelo Times Higher Education
(THE), permanecendo, porém, no primeiro lugar entre as universidades da América Latina. Já na última edição do QS
World University Ranking, a USP subiu 23
colocações e obteve sua melhor avaliação na história da lista. Esta aparente discrepância nos indica que, apesar de sua
importância, os rankings universitários
precisam ser vistos com cautela.
As listas são populares pois traçam
um quadro fácil de visualizar, com métricas que dão objetividade às comparações – volume de publicações, número
de estudantes estrangeiros, quantidade
de Prêmios Nobel conquistados, por
exemplo. Os especialistas, no entanto,
ressaltam as divergências de critérios
entre os rankings e as constantes mudanças dentro de alguns deles.
No ano passado, uma tese de doutorado defendida na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP se debruçou
sobre o desempenho das universidades
brasileiras nos principais rankings in-

pelos rankings, é preciso estar atento às
oscilações de posição das universidades
a cada ano. É o que alerta Anderson de
Santana, do Departamento Técnico do
Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi)
da USP. Segundo o bibliotecário, se o
foco fosse a pontuação obtida pelas
instituições, a queda ou elevação de colocação perderia muito de seu impacto.
Um exemplo é a colocação da USP no
THE: em 2016, a Universidade passou
da posição 201-250 para a 251-300. No
entanto, em termos de pontuação, a
diferença representa pouco menos de
dois pontos, ou seja, o desempenho no
ranking manteve-se praticamente igual.
Segundo Solange, diante da dificuldade de encontrar informação e
indicadores adequados para mensurar
algumas dimensões, os produtores dos
rankings têm partido da premissa de
que empregar um indicador, mesmo
que ruim, ainda é melhor do que indicador nenhum. “O que os rankings têm

Solange Maria dos Santos, autora de estudo
sobre os rankings internacionais que
venceu o Prêmio Capes de Tese em 2016 na
área de Ciências Sociais Aplicadas
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feito, até agora, é medir o que pode ser
medido com facilidade, ou seja, a pesquisa. Outros aspectos importantes, como
ensino, formação de recursos humanos,
engajamento regional ou impacto no
entorno social ficam fora da bateria de
indicadores empregada pelos rankings
na avaliação das universidades.”
Como as classificações têm ido na
direção do modelo anglo-saxão de
universidades de pesquisa, há um predomínio de instituições dos Estados
Unidos, Reino Unido e alguns países da
Europa Ocidental no topo dos rankings.
“As universidades da América Latina
ou África praticamente não são ‘percebidas’ por essas classificações e se veem
excluídas desses dispositivos de análise
de desempenho e promoção da visibilidade e prestígio das universidades
em nível global. Também é importante
lembrar que cada ranking possui um
número limitado de posições - 300, 500
ou 800 instituições num universo de
mais 16 mil universidades no mundo, de
modo que não há lugar para todos nos
rankings”, ressalta a bibliotecária.

Quem faz os rankings?

O primeiro ranking nacional de universidades foi publicado nos Estados
Unidos, em 1983, pelo jornal US News
& World Report. Nos anos seguintes, foram surgindo rankings em países como
Alemanha e Japão. No Brasil, a primeira
classificação do tipo surgiu em 2012,
organizada pelo jornal Folha de S. Paulo.
Em âmbito nacional e mundial, são
várias as instituições que se propõem a
elaborar rankings: consultorias de orientação profissional e aconselhamento estudantil, jornais, institutos de pesquisa,
por exemplo. “Sendo assim, é importante
ter em mente que os rankings não são
instrumentos neutros, mas sim construídos e utilizados intencionalmente, para
fins e contextos específicos”, alerta Solan-

Pontuação geral da USP no
Times Higher Education (THE)

Metodologia revisada
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Fonte: THE. Levantamento de dados: SIBi-USP

ge, que é bibliotecária da Scielo, biblioteca eletrônica virtual de periódicos.
Ela exemplifica que um ranking produzido por uma instituição com fins lucrativos, ainda que produzido com rigor
metodológico, pode sofrer pressão ou
influência quanto às fontes a serem consideradas para a coleta de dados e também quanto ao peso ou à inclusão de indicadores mais voltados às necessidades
ou expectativas do mercado de trabalho.
“Ou, ainda, indicadores nos quais universidades privadas mais se destacam, já
que a instituição responsável por produzir o ranking precisa obter lucro que justifique continuar a publicá-lo.”
A popularização e a importância
crescente atribuídas aos rankings levaram ao surgimento, em 2009, de um
observatório voltado para pensar boas
práticas na elaboração e disseminação dessas listas. O Observatório sobre
Rankings Acadêmicos e Excelência (Ireg
Observatory) foi fundado pelo Centro
Europeu de Educação Superior da Unesco. Trata-se de uma associação internacional sem fins lucrativos com sede na
Polônia que reúne organizações de ranqueamento e instituições interessadas

Os rankings se diferenciam, principalmente, por suas escolhas metodológicas.
O do Times Higher Education, que é um
dos mais conhecidos no cenário internacional, adota atualmente 13 indicadores,
divididos nos critérios ensino, pesquisa,
citações, perspectiva internacional e captação de recursos da indústria. O indicador de maior peso, representando 18%
do total, é o de reputação em pesquisa.
Mas não foi sempre assim. Desde que
começou a ser publicado, a metodologia
do ranking britânico, que é um suplemento do jornal The Times, passou por diversas
mudanças no cálculo das pontuações e
na forma de aplicar os questionários. Em
2009, por exemplo, o Times deixou de ter
a colaboração da empresa Quacquarelli
Symonds, que era a principal responsável pelos dados do item reputação. E no
ranking divulgado em 2015, 400 novas
instituições passaram a ser avaliadas e a
base de dados para medir as citações mudou da Web of Science para a Scopus, por
ser considerada mais abrangente.
A Quacquarelli Symonds, hoje, publica
seu próprio ranking, o QS World University
Rankings. Encerrada a colaboração com o
Times Higher, algumas características se
mantiveram, como o foco na reputação,
que representa metade da pontuação. A
lista de indicadores, no entanto, é mais enxuta, com seis itens: reputação acadêmica,
reputação entre empregadores, relação
entre número de estudantes e de professores, citações por docente, proporção de
professores estrangeiros e proporção de
alunos estrangeiros.
O indicador que avalia o total de citações pelo número de docentes da instituição foi incluído em 2015. Segundo
os organizadores, a intenção foi proporcionar uma comparação mais justa em
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Comparação entre os três principais rankings
Embora com critérios semelhantes, cada ranking adota uma metodologia própria e indicadores para avaliar
cada critério. Compare três dos principais rankings mundiais de universidades

Quando
surgiu?

Quais os critérios?

Quem
faz?

Qual indicador
tem maior peso?
Quantas universidades
no ranking?

2004*

2010*

2003

A consultoria britânica de
educação superior Times Higher
Education. É um suplemento do
jornal The Times

A empresa britânica Quacquarelli
Symonds, especializada em
educação, carreiras e estudos no
exterior

Pesquisadores do Centro de
Universidades de Classe Mundial
da Universidade de Jiao Tong de
Xangai (China)

30% Ensino: ambiente de
aprendizado
30% Pesquisa: volume, orçamento
e reputação
30% Citações: influência da
pesquisa
7,5% Perspectiva internacional
2,5% Recursos da indústria:
transferência de conhecimento

50%
20%
20%
10%

em
18% Reputação
pesquisa

Reputação
Ensino
Pesquisa
Internacionalização

40% Reputação
acadêmica

980

10%
40%
40%
10%

Qualidade do ensino
Qualidade do corpo docente
Resultados de pesquisa
Desempenho acadêmico de
acordo com tamanho

indicadores**
20% Quatro
com mesmo peso

900

Quem está  Universidade de Oxford
nos primeiros  Instituto de Tecnologia da Califórnia
lugares?  Universidade de Stanford

 Instituto de Tecnologia de
Massachusetts
 Universidade de Stanford
 Universidade de Harvard

500
 Universidade de Harvard		
 Universidade de Stanford
 Universidade da Califórnia
em Berkeley

*De 2004 a 2009 o ranking do Times Higher Education era feito em colaboração com a Quacquarelli Symonds, que passou a produzir seu ranking independente em
2010. A Quacquarelli é a detentora da marca THE-QS, por isso os dados de 2004 a 2009 só constam em seu site, e não no THE.
** Indicadores: 1- corpo docente ganhador de Prêmio Nobel ou Medalha Fields , 2 - pesquisadores mais citados em 21 áreas, 3 - artigos publicados na Nature ou
Science, 4 - artigos indexados nas bases SCIE e SSCI
Fonte: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings e Academic Ranking of World Universities

relação ao impacto da pesquisa, olhando para o tamanho da universidade.
O ranking elaborado pela Quacquarelli é um dos que passaram pela
auditoria do Ireg Observatory. Uma das
observações feitas no relatório do Ireg,
que aprovou a metodologia do QS, foi o
aparente desequilíbrio de peso atribuído
à reputação acadêmica e às citações por
docente em relação a indicadores de ensino. Também alertaram quanto à necessidade de explicitar alguns aspectos que
podem acabar privilegiando instituições
cuja pesquisa é focada, majoritariamente, em áreas com muitas citações - caso
das ciências naturais e ciências da vida.
No Academic Ranking of World Universities (ARWU), publicado pela chinesa Shanghai Ranking Consultancy,
a importância dessas áreas é evidente,
já que o número de artigos publicados
Jornal da USP Especial | Novembro / 2016

nas revistas Nature e Science é um dos
indicadores de pesquisa, com peso de
20% na avaliação. Mas os organizadores
esclarecem que, no caso de instituições
especializadas em humanidades e ciências sociais, como é o caso da London
School of Economics, esse indicador não
é utilizado e o peso é realocado.
Além da pesquisa, há outros três
critérios avaliados: qualidade do ensino,
qualidade docente e desempenho docente de acordo com o tamanho da instituição. No quesito qualidade, faz diferença se ex-alunos ou membros do corpo
docente já receberam Prêmio Nobel ou a
Medalha Fields - nenhum brasileiro, até
hoje, ganhou um Nobel e só em 2014 um
dos nossos recebeu a Fields, considerada
o “Nobel da matemática”.
Publicado desde 2003, o ARWU é
considerado um dos precursores dos

rankings universitários. Diferente do
QS e do Times Higher, o ranking chinês
utiliza apenas dados de fontes secundárias, ou seja, não são coletados dados
especificamente para a classificação,
mas apenas informações já disponíveis
em bases de dados.
Para a bibliotecária Solange, não
existe um conjunto de critérios amplos
ou unanimemente aceitos para medir a
qualidade das universidades; sendo assim, ao selecionar, privilegiar e atribuir
peso a um indicador ou a um conjunto
de indicadores, cada ranking apresenta
sua visão do que considera qualidade. “E,
até agora, a maioria dos rankings atribui
maior peso aos indicadores que medem
o desempenho da instituição em pesquisa, ou seja, nos rankings se destacam
aquelas universidades que se dedicam à
pesquisa de forma mais intensiva.”
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Indicadores de pesquisa
podem encobrir distorções
Arte sobre foto de Gerhard Waller/Esalq

Métricas colocam algumas áreas do conhecimento em desvantagem, mesmo com produção de qualidade

Agronomia é uma das áreas de destaque da USP, embora não esteja entre as mais citadas

Mesmo utilizando esse critério restrito e, à primeira vista, bastante objetivo - afinal, é relativamente simples
contabilizar artigos e suas citações -, a
produção científica das universidades
pode ser subestimada nos principais
rankings de universidades.
Uma variável que indiretamente acaba sendo deixada de fora é a produção
em áreas do conhecimento muito fortes
da USP, como a agronomia. Elas não têm
destaque simplesmente porque as atividades agrícolas pesquisadas têm mais
importância em âmbito regional, e não
são tão citadas lá fora.
“Ou seja, produzimos conhecimento
novo, criando novas técnicas e tecnologias agrícolas, e geramos impacto na sociedade até para quem está lá na ponta,
que é o produtor. Mas como a temática
não é internacionalmente interessante,
as bases de dados não a valorizam”, lamenta Anderson Santana, chefe da Divisão de Gestão de Projetos do Departamento Técnico do Sistema Integrado de
Bibliotecas (SIBi) da USP.
Em seu estudo de mestrado, apresentado no Instituto de Relações Internacionais (IRI) da USP em 2015, Justin
Hugo Axel-Berg discute a eficiência das
avaliações dos rankings ao argumentar a
dificuldade de se elaborar um sistema que
avalie disciplinas de forma justa. “Toda disciplina tem uma taxa de citação diferente
e uma produção diferente que é normalizada pelo Information Sciences Institute
(ISI)”, explica. “Rankings aglomeram isso
em uma pontuação só, sem atentar para a
diversidade institucional”, afirma.

Conforme o pesquisador, essas taxas
de citação são tratadas em três eixos: o
índice immediacy, ou seja, a rapidez com
que um artigo passa a ser citado; o índice
half life, que analisa o tempo em que um
artigo recebe a metade das suas citações;
e seu fator de impacto. Tais eixos pressupõem uma distribuição “normal” de citações e, consequentemente, um modelo
científico linear. “Isso não descreve muito
bem a evolução de muitas ciências sociais
e humanidades”, reforça o especialista.
As humanidades são um capítulo à
parte, literalmente. Os rankings não são
bons indicadores para áreas que historicamente não produzem ciência da for-

ma como eles entendem a ciência, que
são os artigos. “As Ciências Humanas são
um campo de conhecimento em que a
publicação de livros e capítulos de livros têm uma grande importância, mas
até agora isso não era valorizado nos
rankings”, aponta Anderson Santana.
Inclusive, há uma grande quantidade de
revistas sendo criadas na área de Humanas, muitas na própria USP, entre outros
motivos porque os livros não eram considerados relevantes como produção
científica.
O tempo que leva para uma pesquisa
de Humanas ser feita, e um texto produzido, também é muito maior que para as
áreas de Exatas e Biológicas. “Há pesquisadores de Biológicas que produzem um
artigo por mês - isso não existe na área
de Humanas, que envolve mais reflexão.
Se um artigo de Biológicas demora cinco
anos para atingir o ápice em citações, um
da área de Humanas talvez demore dez,
porque tem um tempo maior de maturação”, explica o bibliotecário.
Para Axel-Berg, usar a taxa de citação
como os rankings almejam requer uma
metalinguagem universal dentro de cada
disciplina. “Na minha área de Relações
Internacionais, por exemplo, temos um
‘mainstream’ geralmente relacionado aos

As dez áreas mais citadas da USP
Levantamento dos últimos dez anos realizado na plataforma InCites, a partir da produção
registrada na Web of Science

Fonte: Web of Science - 2006 - 2016
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Diga-me com quem colaboras…

Foto: Francisco Emolo/USP Imagens

Os parceiros com quem os pesquisadores de uma universidade escrevem

seus artigos fazem muita diferença para
os rankings. Quem tem uma rede forte
e publica apenas junto de autores de
Harvard e Stanford terá muitas citações.
Mas fica a pergunta: o que aquele pesquisador está gerando de ciência internamente? “Precisamos da colaboração
internacional, mas, como universidade,
não podemos viver apenas dela – temos
que criar conhecimento novo também
aqui dentro”, opina Anderson Santana.
E mesmo quem produz ciência de
ponta, em colaboração com os principais
grupos mundiais, pode ficar de fora do
bolo. Os pesquisadores da USP têm muitos artigos publicados em grandes redes
de colaboração, como, por exemplo, a
Organização Europeia para a Pesquisa
Nuclear (Cern). O ranking THE, porém,
passou a não contabilizar artigos com
mais de mil autores.
Mil autores? Projetos gigantes como
o Genoma Humano, por exemplo, podem originar artigos de até 3 mil autores.
Mas embora todos conheçamos a relevância do Genoma – pesquisa internacional para sequenciar e mapear todos os
genes dos seres humanos -, esses artigos
não seriam levados em conta para efeitos
de ranking. “Artigos de revisão também,
que normalmente são os que têm mais
citações, não são considerados, e algumas universidades têm pesquisadores
excelentes fazendo revisões”, acrescenta
Elisabeth Adriana Dudziak, do Departamento Técnico do SIBi.

Ciência da USP não é
produzida apenas por
professores
Uma busca utilizando a ferramenta
InCites, da Thomson Reuters, mostra que
de 2006 a 2016, os dois pesquisadores
mais citados da USP não integram o corpo docente da Universidade.
O levantamento foi feito pelo SIBi,
que alerta que os dados não mostram
com exatidão a produção da Universidade, não só porque pode haver inconsistências de nomes, como porque a base
de dados utilizada, a Web of Science, não
representa a totalidade da produção da
USP. A busca foi feita no final de setembro.
Marco Aurélio Leite, que ocupa a primeira posição nessa lista, é especialista
de laboratório no Instituto de Física, onde
coordena a colaboração da USP com o experimento Atlas do acelerador de partículas LHC, do Cern. No período pesquisado,
Leite teve 581 trabalhos publicados e indexados na base de dados Web of Science. O segundo pesquisador mais citado
também vem da física: a pós-doutoranda
Marisilvia Donadelli trabalha na equipe
de Leite e teve 571 trabalhos publicados.
Marisilvia
Donadelli, segunda pesquisadora
mais citada da
USP, é pós-doutoranda e pesquisadora associada do
Instituto de Física

Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

interesses dos Estados Unidos, de segurança, etc. e uma alternativa, que reúne
muitas áreas de alta relevância ao Hemisfério Sul, mas atrai poucas citações”, avalia.
Esse nível de análise bibliométrica,
de acordo com o especialista, pode possivelmente revelar muito sobre o desempenho de artigos publicados, mas da
forma como é utilizado pelos rankings,
revela muito pouco sobre a real relevância e qualidade das pesquisas.
Medicina tropical, que é outro ponto forte da USP, não consegue ganhar o
mundo, a menos em casos excepcionais,
como a epidemia recente de zika que
gerou preocupação também fora das
nossas fronteiras. Aqui também começa
a haver da parte dos rankings uma ampliação de escopo para abranger esses
campos do conhecimento mas, novamente, incipiente.
O pró-reitor de Pesquisa, José Eduardo Krieger, lembra que a excelência que
os rankings querem refletir, em geral,
está associada a uma categoria de instituição específica: as universidades de
pesquisa. Muito embora a USP concentre quase um quarto de toda a produção
científica do País, ela não entra nesse
grupo seleto. “Somos muito grandes,
com uma atuação diversificada, em várias áreas do conhecimento, e as universidades de pesquisa são muito focadas”,
observa. “Para ter áreas de excelência,
estando em um país periférico, com nível
de investimento em pesquisa diferente
de países como os da América do Norte
e da Europa, o esforço é muito maior. E
mesmo assim, nós temos áreas de excelência”, afirma.

Foto: Ernani Coimbra/USP

José Eduardo Krieger, pró-reitor
de Pesquisa da USP

Os dois cientistas apontam a colaboração como aspecto fundamental no
trabalho que desenvolvem. Para se ter
uma ideia, apenas o experimento Atlas
envolve cerca de 3 mil pesquisadores.
“Quando você olha as dimensões desse
e dos outros detectores você vê que é
uma obra de engenharia fenomenal,
um aparato experimental que exige
muita gente trabalhando”.

Os sem Nobel

O pesquisador do Instituto de Física,
Paulo Artaxo
Jornal da USP Especial | Novembro / 2016

Para o professor Guilherme Ary Plonski,
vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados
(IEA) da USP, todos esses fatores demonstram
que as classificações propostas pelos rankings
não são apenas técnicas e muito menos neutras; elas são dispositivos sociais que refletem
modelos específicos de universidade.
Isso gera dificuldades severas à ascensão de instituições de regiões acadêmicas
periféricas, como a América Latina. “30%
dos pontos no ARWU (Academic Ranking of
World Universities), o ranking de Xangai, são
atribuídos por um critério: graduados e servidores da universidade que foram contem-

plados com o Prêmio Nobel ou a Medalha
Fields (de matemática)”, exemplifica, ao comentar que isso tem gerado uma pitoresca
competição entre universidades pela “posse”
de laureados, o que os faz atuar em várias
instituições ao longo da vida, por vezes simultaneamente em mais de uma.
Vale lembrar, ainda, que já temos grandes
cientistas premiados entre nós. Paulo Artaxo, o
nosso pesquisador mais laureado, foi reconhecido mundialmente com premiações entre as
mais importantes da área de Física. Mas a USP
aparece nos rankings como “zero laureados”,
porque só o Nobel é considerado.
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Graduação é prioritária na definição de recursos e políticas na Universidade

Iniciativas nacionais e internacionais buscam formas
de examinar a formação dos estudantes
A maior parte dos rankings internacionais atribui um peso considerável
à reputação e à produção científica ao
examinar as universidades. O ensino,
que é o compromisso mais básico das
instituições, acaba, assim, subavaliado,
pela própria dificuldade em estabelecer
indicadores em âmbito mundial.
O ensino é prioritário na definição
de recursos e políticas na Universidade, segundo o pró-reitor de Graduação,
Antonio Carlos Hernandes. Os números
mostram a grandiosidade e relevância da
graduação na USP: no primeiro semestre
deste ano, havia mais de 55 mil alunos
matriculados, cursando 5.437 disciplinas.
O pró-reitor ressalta que as medidas
não são adotadas visando à subida nos
rankings, mas com o objetivo de melhorar a graduação a partir de desafios
atuais – por exemplo, como tornar as
aulas interessantes para uma geração
de estudantes cercada de tecnologia.
“Os alunos são digitais, mas os nossos
professores são, em grande parte, analógicos. O que tem sido feito é estimular
os professores a ter cada vez mais informação e conhecimento para poder trabalhar de maneira diferente o conteúdo
das disciplinas”, conta Hernandes.
Para capacitar os professores da USP
e de fora da Universidade na adoção das
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Graduação da USP
em números
Inscritos no Vestibular 2016 142.721
Vagas oferecidas via Fuvest

9.568

Vagas oferecidas via Sisu

1.489
177

Cursos oferecidos
Alunos matriculados
(1º semestre 2016)
Disciplinas ministradas
(1º semestre 2016)

55.439
5.437

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação

chamadas metodologias ativas de aprendizagem, foram criados os Centros de
Aperfeiçoamento Didático, nos campi de
São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos e Piracicaba. Além disso, foi instituído o Congresso de Graduação da USP e lançada a
revista Grad+, ambos com a intenção de
abrir espaço para docentes compartilharem reflexões e práticas pedagógicas.
Ainda como política de valorização
do ensino, a Pró-Reitoria de Graduação
descentralizou as alterações curriculares
dos cursos da USP: hoje, as unidades de

Foto: Ernani Coimbra/USP

A difícil tarefa de
avaliar a qualidade
do ensino superior

ensino têm liberdade para realizar mudanças sem passar pelo órgão, o que dinamizou a atualização das disciplinas de
acordo com as demandas identificadas
pelos próprios professores e alunos.
Outra proposta é que os estudantes
tenham maior autonomia para construir
seu caminho na graduação, aproximando
o formato de ensino da USP ao de universidades como Harvard e Stanford, em que
o tempo em sala de aula é menor, mas
a quantidade de trabalhos fora é maior.
Segundo Hernandes, a experiência de
alunos que realizaram intercâmbio no exterior, no programa Ciência sem Fronteiras
do governo federal, e puderam vivenciar
essa cultura, contribuiu para iniciar a mudança no processo de gestão acadêmica.
“É preciso capacitar os professores e
mostrar para os alunos que a lógica mudou. Não é necessário estar na sala de aula
o tempo todo, mas você tem que trabalhar
muito para que, no processo de formação, a
sua parte seja uma parte colaborativa fundamental”. A principal mudança, avalia o
pró-reitor, é que o professor passa a ter um
papel muito mais de orientador, e deixa de
ser o centro do processo de aprendizagem.
O processo de seleção para estudar
na USP é um dos mais concorridos do Brasil. No vestibular passado, mais de 142 mil
estudantes se inscreveram na Fuvest para
disputar 9.568 vagas. Outras 1.489 foram
oferecidas via Sistema de Seleção Unifica-

Antonio Carlos Hernandes,
pró-reitor de Graduação da USP
Universidade de São Paulo

Guia do Estudante x RUF
Velho conhecido dos vestibulandos, o Guia do Estudante é publicado desde 1984 e
classifica os cursos com estrelas. Desde 2012, a Folha propõe avaliar os cursos e também
universidades, a partir de um ranking nacional. Conheça as duas iniciativas

Editora
Abril

Quem
faz?
Quais os
critérios?

n
n
n

Folha de
S. Paulo

Projeto pedagógico
Corpo docente
Infraestrutura

n
n
n
n
n

Quantos
cursos são
avaliados?

Número varia. O Guia de Profissões
2016 avaliou 265 carreiras.
São divulgados apenas os cursos que
conquistaram três, quatro ou cinco estrelas.

Pesquisa científica
Qualidade do ensino
Mercado de trabalho,
Internacionalização
Inovação

Os 40 cursos de
graduação com mais
ingressantes no Brasil

nota das universidades. O quesito é preenchido, majoritariamente, a partir de entrevistas com avaliadores do Ministério da
Educação (MEC). Esses docentes apontam
quais as três melhores instituições do País
nas áreas em que fazem avaliação.
“Os indicadores, bem como os pesos,
foram definidos a partir de uma visita
que fizemos a uma série de rankings internacionais consolidados e da literatura
científica”, explica a organizadora do RUF,
Sabine Righetti. Outros critérios considerados pelo RUF na qualidade do ensino
são a proporção de mestres e doutores
em relação ao total de professores e os
resultados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

Enade: por que zeramos?
De onde
vêm os
dados?

Questionários preenchidos
pelas instituições
n Avaliação de pareceristas
n

n
n
n
n

Bases de patentes brasileiras
Bases de periódicos científicos
Bases do MEC
Pesquisas do Datafolha

Fonte: Guia do Estudante e RUF

do (Sisu), que considera a nota do Enem.
Hoje, a Universidade possui 177 opções
de cursos de entrada, considerando carreiras oferecidas em diferentes períodos.
Mas o que faz os cursos de graduação da USP serem tão procurados pelos
estudantes? Para o pró-reitor, há diversos motivos, mas um deles se destaca: a
boa reputação da Universidade no mercado de trabalho.
“Os cursos de graduação da USP são
de qualidade. Como posso corroborar
essa afirmação? Com a inserção dos nossos alunos no mercado. Nossa função
como universidade pública é atender à
sociedade, dentro disso está a formação
de recursos humanos. E se nossos alunos
são muito bem aceitos e procurados pelo
mercado, significa que o que fazemos é
de qualidade”, avalia Hernandes.

Avaliações nacionais

Nos rankings globais, medir a qualidade do ensino é um desafio, já que
é preciso criar indicadores válidos – e
viáveis – para uma grande diversidade
de instituições e países. As avaliações
nacionais, nesse sentido, têm vantagem
e procuram ampliar a visão sobre a qualidade da formação dos estudantes.
O Guia do Estudante, publicado pela
Editora Abril, por exemplo, tem foco justamente nos cursos de graduação. São
consultados cerca de 8 mil professores,
coordenadores de cursos e diretores de
departamentos. Cada curso é avaliado
por, no mínimo, sete colaboradores.
Jornal da USP Especial | Novembro / 2016

“Nossa proposta é ajudar os estudantes
que estão no final do ensino médio no
momento da escolha profissional. Por
isso, o foco principal da nossa avaliação
são os cursos, e não as universidades
como um todo”, afirma o diretor de Redação da publicação, Fábio Volpi.
Desde 2016, os pareceristas analisam
os cursos em três aspectos: projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura.
Volpi ressalta que, por se tratar de uma
pesquisa de opinião, os resultados refletem, sobretudo, a imagem que o curso
tem perante a comunidade acadêmica –
algo parecido com a reputação entre pares presente em rankings internacionais,
mas muito mais focada.
O Ranking Universitário Folha (RUF),
elaborado pelo jornal Folha de S. Paulo, por
sua vez, traz um conjunto de rankings: de
universidades e também os de 40 cursos
com maior demanda no País, de acordo
com o Censo do Ensino Superior. Em todos eles, a qualidade do ensino tem um
peso considerável: 64 pontos, de um total
de 100, na nota dos cursos, e 32 de 100 na

A nota da USP no RUF
2012

98,78

1o lugar

2013

96,89

1o lugar

2014

97

1o lugar

2015

96,94

1o lugar

2016

97,03

2o lugar

Em 2016, pela primeira vez desde que o
RUF foi criado, a USP ficou em segundo lugar no ranking de universidades, perdendo
a liderança para a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), com uma diferença
de 0,43 na nota final. O que os próprios organizadores da classificação apontam como
motivo para a queda foi o fato de a USP ter
zerado um dos indicadores de ensino: o desempenho no Enade, que vale 2 pontos. O
exame é obrigatório apenas em instituições
de ensino superior particulares e federais.
A Universidade adotou o exame de
forma experimental em 2013. Em 2014 e
2015, a prova continuou a ser oferecida
para alunos de alguns cursos, porém com
participação facultativa. Para o pró-reitor
de Graduação da USP, a avaliação e os dados que o Enade oferece à Universidade
não auxiliam no direcionamento de políticas para melhorar o ensino de graduação.
No acordo de cooperação estabelecido em 2013 entre a USP e o Inep, órgão
que aplica o exame, a USP deveria indicar
especialistas para desenvolver pesquisas
sobre o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior, do qual o Enade
faz parte, durante três anos. Segundo
Hernandes, porém, a participação não
foi satisfatória. “No acordo que foi feito, a
USP participaria mais ativamente desse
processo da discussão da política do exame, mas a lógica do exame ficou para nós
completamente controversa. No final, nós
não fomos chamados para ter uma participação mais efetiva”, afirma Hernandes.
Apesar de não considerar o exame
uma ferramenta útil para a Universidade
no momento, o pró-reitor reconhece que,
assim como aconteceu com a adoção do
Enem como forma de ingresso na graduação, é possível que a USP participe do Enade em algum momento. “Isso não significa
que a gente não vá participar do Enade
um dia, mas vamos ter que conversar bastante sobre o exame”, pondera.

Fonte: RUF
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Atendimento à sociedade não
é contabilizado nos rankings
Arte sobre foto da Assessoria de Imprensa do HC FMRP

Projetos de arte, cultura e serviços em saúde colocam conhecimento produzido na USP
à disposição da comunidade

Ambulatório infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
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Segundo a Constituição Brasileira, as
atividades de ensino, pesquisa e extensão nas universidades do País são indissociáveis. No decreto que determinou a
criação da USP, em 1934, consta como
um de seu fins “realizar a obra social de
vulgarização das ciências, das letras e
das artes, por meio de cursos sintéticos,
conferências palestras, difusão pelo rádio filmes científicos e congêneres (semelhantes)”.
As atividades de extensão visam
levar o conhecimento produzido dentro das universidades à população, por
meio da divulgação científica e cultural
e também da oferta de serviços, como
atendimento médico gratuito e cursos
diversos. A USP mantém quatro grandes
museus, que guardam parte importante

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O que realmente pesa na hora de
definir a posição das universidades nos
rankings internacionais mais famosos
poderia ser resumido em uma palavra:
pesquisa. E não qualquer pesquisa,
apenas aquela que se traduz em publicação de artigos e citações em revistas
científicas conceituadas. Gradualmente, porém, ganha força a ideia de que
nem toda universidade deve ter seu
foco tão restrito.
Se por um lado os rankings elegem
supermarcas globalizadas, que são as
chamadas “universidades de classe
mundial”, em geral mostram pouco do
impacto local da universidade. Para o
reitor Marco Antonio Zago, em palestra
sobre o tema, uma das principais falhas
nessas avaliações refere-se à ausência
de critérios relacionados à terceira missão das Universidades, a extensão, que é
a abertura e oferta de serviços à comunidade externa.
“Uma coisa que os rankings não
medem, mas é importante: a atenção
que a USP dá para a cultura e para o
seu patrimônio, os seus museus. A USP
investe muito dinheiro para cuidar da
sua cultura, dos seus livros, dos seus
acervos”, afirma o pró-reitor de Cultura
e Extensão Universitária, Marcelo de
Andrade Roméro.

do acervo histórico e cultural do Brasil,
parques e centros de divulgação científica, e quatro hospitais que oferecem
atendimento ao público, além de projetos que promovem interação e assistência junto à comunidade, cursos e aulas
para a população externa e iniciativas
culturais, como cinema e orquestras.
A participação do corpo discente é
o que move grande parte das iniciativas
de extensão. A USP disponibiliza bolsas
para graduandos atuarem nesses projetos e existem iniciativas criadas e geridas pelos estudantes, como escritórios
de auxílio jurídico e cursos de comunicação e escrita.
Mensurar a contribuição e o esforço
da Universidade para disseminar seu
conhecimento não é tarefa fácil. As iniciativas, que envolvem toda a comunidade acadêmica, de alunos a servidores
e pesquisadores, atendem milhões de
pessoas anualmente. Boa parte do orçamento previsto em 2016, calculado em
mais de R$ 5 bilhões, é investido nesses
projetos. A seguir um resumo de algumas das principais ações de cultura e
extensão universitária da USP.

Marcelo de Andrade Roméro, pró-reitor
de Cultura e Extensão Universitária
Universidade de São Paulo

SAÚDE

CULTURA

A USP coordena quatro hospitais
que oferecem atendimento gratuito
à população e contribuem para o
desenvolvimento de pesquisas e a
formação de alunos. Dois deles, os
hospitais das clínicas, não são mantidos
com recursos da Universidade.

Além de museus, a USP mantém
orquestras e corais. A Universidade
também tem um cinema gratuito
(Cinusp), um teatro (Tusp), duas rádios
(em São Paulo e Ribeirão Preto) e a Edusp,
maior editora universitária do país.

Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP
Situado na Zona Oeste de São Paulo, é o
maior complexo hospitalar da América
Latina.
l Orçamento 2015: R$ 2,5 bi
l Atendimento ambulatorial 2015: 1,4 mi

Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto
Atende pacientes portadores de doenças
complexas e enfermidades que não
puderem ser resolvidas nas Unidades
Básicas de Saúde.
l Orçamento 2016: R$ 504,2 mi
l Consultas 2015: 544 mi

Fotos: Jorge Maruta, Marcos Santos, Cecília Bastos, José Braz /USP Imagens

Hospital Universitário (HU)
Localizado na Cidade Universitária, faz
atendimento ambulatorial, internações,
cirurgias e atendimento social.
l Orçamento 2016*: R$ 286,7 mi

Instalado em frente ao Parque Ibirapuera,
o MAC é um centro de referência em arte
moderna e contemporânea, com acervo de
10 mil obras. Oferece programas educativos
para todas as idades.
l Orçamento 2016*: R$ 23,7 mi
l Visitantes 2015: 131 mil

Museu Paulista
Situado na capital, é conhecido como
Museu do Ipiranga. Ligado à USP desde
1963, tem acervo de aproximadamente
125 mil itens. Está fechado para reformas
estruturais, mas realiza eventos e palestras.
O Museu Republicano Convenção de Itu,
extensão do Museu Paulista, abriga itens
históricos sobre a construção do período
republicano do Brasil.
l Orçamento 2016*: R$ 24,6 mi
l Visitantes 2015: 44 mil (Museu
Republicano)

Parque de Ciência e Tecnologia (Cientec)
A reserva ecológica localizada em São Paulo
oferece espaços e atividades sobre cosmos,
meio ambiente, física e matemática.
l Orçamento 2016*: R$ 4,3 mi
l Visitantes 2015: 73 mil

Museu de Zoologia
Localizado no bairro do Ipiranga, abriga
uma exposição sobre biodiversidade e
oferece oficinas pedagógicas, atividades de
férias e estágios para estudantes de Ciências
Biológicas.
l Orçamento 2016*: R$ 18,8 mi
l Visitantes 2015: 74 mil

Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE)

Orquestras
A Orquestra Sinfônica da USP (Osusp)
realiza temporadas anuais com
apresentações nos diversos campi e salas
de música do Estado. A Orquestra de
Câmara (Ocam) da ECA é formada por
alunos da USP e jovens da comunidade.
A USP-Filarmônica é sediada em Ribeirão
Preto faz apresentações pelos auditórios
e teatros da cidade e realiza atividades de
ensino, pesquisa e extensão universitária
em música sinfônica.

*Orçamento previsto para o ano de 2016 sem considerar as duas revisões já feitas pela Universidade
Fonte: Portal da Transparência USP
Jornal da USP Especial | Novembro / 2016

Iniciativas de divulgação científica visam
levar o que é produzido na Universidade
de forma clara e interessante à população.
A USP promove eventos como a Virada
Científica e a Semana USP de Ciência e
Tecnologia, além de manter o Portal de
Revistas USP, que contém 159 publicações.

Museu de Arte Contemporânea (MAC)

Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais
Localizado em Bauru, é referência nacional
no tratamento de fissuras labiopalatais e
malformações craniofaciais.
l Orçamento 2016*: R$ 101,8 mi
l Consultas e tratamentos odontológicos
2015: 118 mil

DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA

Seu acervo contém cerca de 1,5 milhão
de itens, entre objetos arqueológicos
e etnográficos. Promove exposições
na Cidade Universitária e várias ações
educativas.
l Orçamento 2016*: R$ 20,1 mi

Centro de Divulgação Científica e Cultural
Localizado em São Carlos, tem exposições
interativas e atividades sobre ciência. Possui
uma biblioteca itinerante de materiais
e roteiros de laboratório que podem ser
emprestados a escolas.
l Orçamento 2016*: R$ 6,3 mi
l Visitantes 2015: 104 mil
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Arte sobre foto/ Divulgação/ Ministério da Saúde

Formação de recursos humanos, influência na definição de
políticas públicas e estímulo ao empreendedorismo ficam fora
da conta dos rankings

World class university (universidade
de classe mundial) é a expressão que se
usa para falar das instituições que estão no topo dos principais rankings que
avaliam o ensino superior no mundo,
caracterizadas, principalmente, pela alta
produtividade científica e proporção
elevada de corpo docente e discente de
origem estrangeira.
Mas outro termo surge em contraponto para destacar os “navios” que carregam
uma terceira e crucial missão, além do
ensino e do desenvolvimento da ciência:
impulsionar o progresso social e econômico regional. “A expressão new flagship university realça a atuação da universidade
sintonizada com as necessidades do seu
entorno socioeconômico”, explica Guilherme Ary Plonski, vice-diretor do Instituto
de Estudos Avançados (IEA) da USP.

A pós-graduação da USP
Alunos de mestrado

11.375

Alunos de doutorado

13.333

Programas de pósgraduação
Programas com nota
máxima na Capes
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação
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Pode haver métricas também nos
rankings para avaliar as novas universidades flagship? O movimento é tímido,
mas as bases Web of Science e Scopus
estão indo um pouco neste sentido ao
começar a considerar citações de papers
em patentes, ou seja, quando a ciência
foi transformada em inovação. “Estamos
presenciando o início de uma mudança
de mentalidade para além do impacto
da ciência na própria ciência, que no fim
é o que mostra a citação de um paper
em outro”, pondera Elisabeth Adriana
Dudziak, especialista do Departamento
Técnico (DT) do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da USP.
Para Ary Plonski, que também é coordenador científico do Núcleo de Política
e Gestão Tecnológica (PGT) da USP, a lista
do que não aparece nos rankings pode
ser longa, mas destaca um aspecto: o
empreendedorismo inovador. Segundo
o pesquisador, existe um esforço internacional em andamento para gerar uma
forma adequada de tratar essa dimensão, já que os rankings são uma realidade
consolidada. O PGT, que é vinculado à
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universida-

A maior pós do mundo

As contribuições de quem cursa a
USP e atua para fora dos muros da Universidade também são notáveis quando
se verifica a formação de lideranças, profissionais e acadêmicos.
Para ter uma dimensão desse papel,
basta olhar para a pós-graduação: por
ano, cerca de 7 mil alunos concluem cursos de mestrado e doutorado na USP e,
atualmente, há quase 25 mil estudantes
na pós. “Esse é um número que você não
vai encontrar em universidade nenhuma
do mundo. Formamos cerca de 22% dos
doutores do Brasil”, afirma o pró-reitor de
Pós-Graduação, Carlos Gilberto Carlotti
Jr. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (IMT), por exemplo, que ocupa
há anos a primeira posição no QS University Rankings, tem cerca de 6.600 alunos
de pós-graduação.

Influência em políticas públicas

Outra maneira de observar a influência da USP na sociedade é pelo viés político. Passaram pela Universidade - ou
permanecem nela como pesquisadores
- pessoas que se tornaram presidentes
da República, governadores, senadores,
ministros e prefeitos. “A Universidade
não forma só técnicos, forma cidadãos,
pessoas com capacidade de refletir e
fazer diferença onde estiverem”, ressalta
Antonio Carlos Hernandes, pró-reitor de
Graduação.
E ainda no âmbito político, são vinculados à Universidade especialistas e
pesquisadores de várias áreas que de-

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Impacto social decorre
também da inovação
e de políticas públicas

de, está envolvido na Global Entrepreneurial University Metrics, uma iniciativa
global que terá, em paralelo, uma parte
desenvolvida no Brasil, para definir indicadores e comparar experiências.
Ele menciona, ainda, o projeto Started@USP, que busca mensurar a contribuição da USP ao entorno socioeconômico por meio de spin-offs, ou seja,
empresas originadas em universidades e
nos institutos de pesquisa.

45
Pró-reitor de Pós-Graduação,
Carlos Gilberto Carlotti Jr.
Universidade de São Paulo

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Professor Ary Plonski destaca a
importância do empreendedorismo
inovador nas universidades

sempenharam papel fundamental na
definição de políticas públicas em todo
o País. Foi a partir de uma parceria de
um núcleo da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP com o Ministério da
Saúde que foi elaborado o novo Guia
alimentar para a população brasileira,
publicação que inovou ao propor sugestões para a alimentação a partir de
questões culturais e sociais, muito além
de nutrientes e calorias.

Avaliações qualitativas e instrumentos nacionais podem
fornecer informações mais relevantes às instituições
Na comunidade acadêmica, a noção
de que os rankings precisam ser encarados de forma crítica já está bem estabelecida. Para o pesquisador Justin Hugo
Axel-Berg, que no ano passado defendeu
uma dissertação de mestrado questionando a relevância dos rankings globais
para a academia, a saída seria investir em
sua evolução metodológica. “O problema
é que todo ano a metodologia muda, isso
não é explicado, trata-se apenas de alteração de posicionamento que resulta em
subidas e quedas. Essa desonestidade
alimenta a desconfiança”, constata.
Para que as universidades possam
tirar melhor proveito desse sistema imperfeito, Axel-Berg defende que, apesar
de suas limitações óbvias, não devemos
nos cegar para o que as classificações
possam nos dizer. “Há uma tendência de
celebrarmos resultados positivos e ignorarmos totalmente os negativos”, aponta, ao esclarecer que, no Brasil, embora
rankings como o Times Higher Education
destaquem instituições com alto grau
de produtividade, eles revelam também
um problema sério das universidades em
converter isso em qualidade, na forma de
pesquisas de alto impacto.
Sobre a possibilidade de elaborar
um melhor sistema de avaliação que
não trabalhe apenas com comparações
quantitativas, o pesquisador acredita
que buscar paridades utilizando qualidade como critério seria uma melhor
alternativa. “Deveríamos estar olhando
para avaliação quantitativa apenas para
alimentar uma análise mais profunda
de desempenho, em vez de tentar substituí-la por completo”, reforça.
Na visão do professor Rogério Mugnaini, do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Escola de
Jornal da USP Especial | Novembro / 2016

Foto: Carolina Tiemi/Jornal do Campus

Pesquisadores apontam
alternativas aos rankings

Justin Hugo Axel-Berg questiona
a relevância dos rankings globais

Comunicações e Artes (ECA) da USP, o
fato de os rankings diversificarem os critérios já é um grande avanço em metodologias avaliativas em escala mundial,
principalmente se considerarmos que,
anteriormente, as classificações deste
porte se limitavam a dados de produção
científica. “Por outro lado, esta dimensão
continua tendo peso significativo, porém
contando com indicadores provenientes
de fontes de informação que privilegiam
a publicação em inglês, deixando à margem os países não anglófonos.”
Atualmente, Axel-Berg cita alternativas aos rankings mais populares, que
já trabalham critérios menos duros de
avaliação de universidades. Contudo,
essas alternativas existem em forma
embrionária. “Enquanto muitos rankings
são muito claros sobre suas limitações,
existem alternativas para um quadro
hierárquico que prometem ser melhores ferramentas de gestão”.
Citando ferramentas como o Universitas S21 e o U-Multirank, que permitem
ao usuário definir métricas e modelagens institucionais para elaborar uma
avaliação com base em perfis e objetivos institucionais específicos, o pesquisador acredita que, se aplicadas, muito
em breve “poderemos evitar discussões

Os riscos de avaliar
uma universidade
por classificações
Produzir trabalhos de impacto, estimular a internacionalização e ter uma
boa reputação entre acadêmicos são,
sem dúvida, objetivos que universidades de todo o mundo podem almejar.
Mas o que especialistas alertam é que
subir nos rankings, por si só, não deve
ser um fim, não só porque essas avaliações são incompletas, mas também
por não ser esse um propósito das instituições de ensino superior.
“Embora os rankings internacionais
exerçam certo fascínio sobre gestores
e formuladores de políticas, é importante agir com muita cautela quando
se trata de implementar estratégias visando a impulsionar as universidades
nessas classificações internacionais”,
pondera a coordenadora de Produção
e Publicação da SciELO, Solange Maria
dos Santos. A pesquisadora observa
que muitos países asiáticos têm se voltado para esse objetivo, com metas,
reestruturações e investimentos massivos em seus sistemas universitários.
O aperfeiçoamento das universidades, segundo Solange, não está em
modificar o valor de um indicador
para melhorar seu posicionamento
em um determinado ranking, mas em
promover práticas e culturas que melhorem seu desempenho frente à sua
missão institucional, fundamentada
no tripé ensino, pesquisa e extensão.
O que não significa que os resultados
expostos pelos rankings devam ser ignorados por completo.
Para o professor da ECA, Rogério
Mugnaini, qualquer indicador pode
servir como um parâmetro, desde que
analisado dentro de um contexto adequado. “Uma vez que se identifique o
desempenho em determinada dimensão, é necessário fazer análise mais
minuciosa, com dados que a própria
universidade pode levantar”, considera.

inúteis sobre qual é a ‘melhor’ universidade e nos concentrarmos nos pontos
fortes e fracos a serem melhorados”.
Mugnaini prefere não apontar mudanças nos rankings globais. Ele enxerga nas
avaliações nacionais uma forma de trazer
informações mais relevantes ao contexto
e à realidade de cada lugar. “Como não é
possível atender às especificidades dos países, instrumentos nacionais (o RUF é um
exemplo) são necessários”, afirma.
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“Não vamos tomar nenhuma
medida para melhorar nos rankings”
Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

De acordo com o reitor da USP, ações serão realizadas para corrigir os rumos da
Universidade, mas sem foco nos rankings

Neste ano, a posição da USP em alguns dos principais rankings globais de universidades sofreu uma ligeira oscilação
para baixo. A queda nas listas acaba sendo encarada como consequência da grave situação financeira da Universidade, que
recentemente adotou medidas como um plano de demissão voluntária e o incentivo à redução de jornada de trabalho.
Ao olhar de perto os números, no entanto, vê-se que em grande parte essas mudanças são provocadas por alterações na
metodologia adotada por cada ranking e não devem, ao menos por ora, provocar alarde.
O reitor Marco Antonio Zago reconhece a importância dos rankings como forma de enxergar a USP em relação a outras
universidades, mas questiona a classificação geral que coloca instituições de características tão diversas em uma lista ordenada.
Chama a atenção, ainda, para aspectos importantes que não entram na conta dos rankings, como seu papel na formação de
recursos humanos e no desenvolvimento regional.

O que os rankings universitários
significam para a USP?

Os rankings têm variações, às vezes
para cima, às vezes para baixo, que não
são significativas. Isto é, quando a USP
cai duas posições no ranking e a mídia
diz “USP desaba nos rankings”, não tem
o menor significado. Porque os rankings
são baseados em um conjunto de critérios
que variam entre si. Nos rankings, existe
uma mistura de critérios e métodos: alguns são estritamente numéricos e outros
são derivados de critérios semiquantitativos, de avaliações de opinião, que também têm valor, mas não aquele numérico,
de que um é maior que o outro.
Quando os números são gerados desta forma, resulta numa coisa mais complicada ainda, que é colocar tudo isso
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num pacote e tirar um número final que
ordena as universidades. A meu ver, não
existe a campeã das universidades. Este
método de colocar todas as informações
numa mesma escala para dizer que a melhor é Cambrigde, a segunda é Harvard,
isto é uma ilusão. Agora, algumas informações desses rankings são úteis para a
Universidade.
É importante saber, por exemplo,
como a Universidade está em comparação a outras do mundo em relação a cada
critério. Mesmo porque as universidades
não são comparáveis. Como você compara uma universidade que é técnica,
como a Universidade Técnica de Berlim,
ou universidades que só têm cursos de
engenharia, com a USP, que tem cursos
em todas as áreas do conhecimento?

Sobre os critérios que os rankings
internacionais utilizam, quais
não são avaliados e trariam
vantagens para a USP se fossem
observados?

Você não pode comparar uma universidade como Harvard ou o MIT
[Massachusetts Institute of Technology], que são universidades pequenas,
focadas, com até 35 mil estudantes,
com universidades como a USP. Pois
além de ser um grande instituto de
pesquisa, o mais importante do Brasil,
a USP é a principal geradora de conhecimento em ciência, tecnologia e humanidades no País. Além do seu papel
de geradora de conhecimento, a USP é
a principal formadora de recursos humanos qualificados do País. É a maior
Universidade de São Paulo

Para a USP, seria interessante ter
tantos alunos estrangeiros?

Se decidíssemos fazer uma política
maluca para “ganhar” neste aspecto e
colocássemos 30% de estudantes estrangeiros aqui, isso seria bom? Não,
porque eles viriam estudar de graça às
custas dos impostos pagos pelo cidadão paulista. Isto só é bom para as universidades estrangeiras que cobram
dos alunos.
O que significa para os estudantes
da USP a internacionalização? Do meu
ponto de vista, é que eles tenham a
capacidade de compreender e falar
inglês. Se nossos estudantes não dominarem o idioma terão desvantagens
em relação aos outros. Uma coisa que
a Universidade pode fazer para o estudante é dar a oportunidade para ele
aprender inglês.
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Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

universidade pública para graduação
e tem a maior pós-graduação do mundo. É também a principal fonte de uma
série de atividades importantes para o
desenvolvimento regional. As regiões
de Ribeirão Preto, São Carlos e Piracicaba se tornaram grandes centros educacionais e de economia e serviços baseados na ciência porque existem campi
da Universidade.
O papel da USP é muito difícil de
ser equacionado nas medidas previstas nesses rankings. Ela não pode ser
comparada a universidades do mundo
que não tenham atuação no desenvolvimento regional.
Outra questão que os rankings não
captam, pois não têm instrumentos adequados para tal, é o papel educacional
das universidades. O número de trabalhos é possível de ser medido. Agora,
a qualidade do ensino, como é que se
mede? Não há métodos muito bons e
diretos para medir a qualidade de ensino e muitos dos rankings não a medem.
Outros, medem o prestígio com os empregadores, por exemplo, o QS [World
University Rankings], que avalia qual é
o prestígio da universidade com os empregadores. Aí a USP aparece entre as 50
primeiras do mundo. Ou seja, estamos
entre as 50 universidades que mais têm
prestígio entre os empregadores, mas
ainda é uma maneira indireta de medir.
Nos últimos anos, surgiu a moda da
internacionalização. E os rankings medem isso a partir do número de estudantes ou de professores estrangeiros.
Neste ponto, ninguém ganha das universidades suíças, pois mais da metade
dos professores que dão aula na Suíça é
composta de estrangeiros.

Qual a informação geral que tiramos
dos rankings aqui na Universidade de
São Paulo? É que estamos muito bem.
E se um ranking disser que nós caímos
dez posições? Eu vou dizer: isso não
muda nada porque no ano seguinte ele
vai inverter aquela posição. O que importa é a tendência.

“O papel da USP é
muito difícil de ser
equacionado nas
medidas previstas
nesses rankings.
Ela não pode ser
comparada a
universidades do
mundo que não
tenham atuação no
desenvolvimento
regional”
Os rankings influenciam as políticas
da Universidade?

A resposta é não. Não dizemos que
não deve haver rankings, mas é necessário saber ler os resultados. Por outro
lado, há participantes que estão olhando para eles e pensando: “O que precisamos fazer para melhorar nos rankings?”.
Então trazem alunos de fora, contratam
professores de fora e assim por diante.
Não nos alinhamos com isso. Não vamos
tomar nenhuma medida apenas para
melhorar nossa posição nos rankings.
Vamos tomar medidas para corrigir rumos quando não estamos bem.
Aqui no Brasil se faz muito mais alarde
com o resultado da publicação de cada
ranking. Existe uma obsessão com isso,
justamente porque criaram uma espécie
de campeonato de rankings. Falo isso
com tranquilidade, pois se você pegar todos os rankings globais feitos internacionalmente, a USP é a primeira universidade do Brasil. E em todos, excetuando-se
um, ela é a principal da América Latina. O
que podemos ler neste resultado? Lemos
que, olhando sob diferentes pontos de
vista, pois cada um usa um critério, a USP
aparece como a primeira. Mas não acho
que este “campeonato universitário” tenha algum sentido.

O País está vivendo um momento
delicado em relação à economia,
que afeta diretamente o financiamento da pesquisa, já que as
agências de fomento estão com
menos recursos, e até em relação
ao financiamento estadual, para a
Universidade manter seu trabalho
em áreas tão diversas. Como isso
vai refletir na USP?
Minha expectativa é que, ao mesmo
tempo em que corrigimos os problemas administrativos e de gestão da USP,
possamos esperar, nos próximos meses,
uma recuperação da economia do País.
A vida nos laboratórios e nos núcleos
de pesquisa da USP é mantida, em geral, por várias fontes, não só do governo
federal, que é muito reduzida, mas também da Fapesp, que continua fluindo,
talvez com um pouco mais de dificuldade. Há também recursos da própria
Universidade, em termos de técnicos e
infraestrutura laboratorial, que não foram afetados até agora.
Sob meu ponto de vista, a pesquisa
na USP não sofreu significativamente,
mas talvez sofra se esta situação econômica do País perdurar. Mas sou otimista
e acredito que vai melhorar.

Ainda há espaço para crescimento
da USP? Ou a Universidade já chegou a um tamanho-limite quanto
à quantidade de estudantes e
pesquisadores?
Eu acho que ela é uma universidade
já bastante grande, portanto, não deve
sofrer grandes expansões como as que
aconteceram no passado. Esta é minha
visão e foi isso que prometi quando fui
eleito reitor. Existem algumas missões
básicas da Universidade que nunca mudam, precisamos ser fortes em química,
física, matemática, mas outra coisa completamente diferente são os cursos profissionais, por exemplo. Não creio que
caiba, para o momento, nenhum plano
de expansão. O que não exclui eventuais
expansões, limitadas, mas que tenham
uma justificativa social, uma demanda
significativa ou uma importância no desenvolvimento do próprio Estado.
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