CURSO DE AGRONOMIA DA UFRGS ENTRE OS MELHORES DO BRASIL
Divulgado recentemente, o Ranking Universitário Folha (RUF) 2018, promovido anualmente pela
Folha de São Paulo, posiciona o Curso de Agronomia da UFRGS em 4º lugar no país e em 1º lugar
na Região Sul, dentre os 250 cursos avaliados em todo o Brasil, o que significa o avanço de uma
posição, já que nos anos anteriores foi avaliado em 5º lugar. À frente, pela ordem, estão os
cursos da Universidade Federal de Viçosa, Universidade de São Paulo (ESALQ) e Universidade
Federal de Lavras. Entre os cursos ranqueados até a posição 50, 38 são de instituições públicas,
federais ou estaduais.
O curso de Agronomia da FAGRO foi classificado em 4º lugar no quesito Qualidade de Ensino
(peso 64%) e em 5º lugar no quesito Avaliação do Mercado (peso 36%). O primeiro é subdividido
em Avaliação por docentes consultores do MEC (40%, 5º lugar); Avaliação do ENADE (8%, 6º
lugar); Percentual de doutores e mestres (8%, 9º lugar) e Percentual de docentes com dedicação
exclusiva (8%, 1º lugar). A Avaliação do Mercado considera a opinião de profissionais de
Recursos Humanos consultados entre 2016 e 2018 sobre preferências de contratação.
O RUF mantém a UFRGS na 5ª posição entre as universidades brasileiras, com nota final de
95,58, antecedida pela USP (97,52), UFRJ (97,29), UFMG (96,38) e UNICAMP (96,37). Os quesitos
avaliados, com respectivos pesos e posições da UFRGS são: Pesquisa (42%, 4º), Ensino (32%, 2º),
Avaliação do Mercado (18%, 3º), Internacionalização (4%, 8º) e Inovação (4%, 12º). O item
Pesquisa é subdividido em Total de publicações (7%), Total de citações (7%), Citações por
publicação (4%), Publicações/docente (7%), Citações/docente (7%), Publicações em periódicos
nacionais (3%), Recursos obtidos em agências de fomento (3%), Percentual de bolsistas CNPq
(2%) e Teses/docente (2%).
Informações detalhadas sobre os procedimentos de avaliação e rankings podem ser acessadas
em:
http://ruf.folha.uol.com.br/2018/ranking-de-universidades/

(universidades)

http://ruf.folha.uol.com.br/2018/ranking-de-cursos/agronomia/ (cursos de Agronomia)
Matéria relacionada:
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/ufrgs-segue-na-quinta-posicao-nacional-no-rankinguniversitario-folha

