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USP é eleita a 38ª melhor universidade do mundo 

A Universidade de São Paulo (USP) está entre as 100 melhores universidades do mundo. A USP ocupa, atualmente, o 38º 
lugar entre as 100 melhores universidades do mundo. 
 

A informação consta do ranking Webometrics Ranking Web of World Universities, elaborado pelo Ministério da Educação da Espanha. 
 

Os resultados, divulgados no final de julho, referem-se ao ano de 2009. A classificação da USP corresponde a um avanço de 49 posições, 
se comparado com a última edição anunciada em janeiro de 2008. Além disso, a USP é a primeira na América Latina e no país. 
 

O ranking existe desde 2004 e é publicado duas vezes ao ano, em janeiro e julho. O Webometrics classifica 6 mil instituições no plano 
mundial, dentre 17 mil avaliadas. Entre os critérios estão incluídos indicadores de pesquisa e de qualidade de estudantes e docentes, além 
da visibilidade e o desempenho global da instituição. 
 

Universidades dos Estados Unidos dominam o topo da lista, ocupando as 21 primeiras posições no Webometrics. As três primeiras são, 
pela ordem, Instituto de Tecnologia de Massachusetts e as universidades de Harvard e Stanford. No Brasil, a USP é a primeira, seguida da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
 

Também faz parte dessa classificação o Ranking of World Repositories Top 300 Institutions, que atribui notas às instituições por meio das 
bibliotecas digitais de dissertações e teses. Neste ranking, a USP ocupa o 57º lugar, o que significa um crescimento de 29 posições em 
relação a 2008.  
 

Já na edição 2009 do Performance Ranking of Scientific Paper for World Universities, do Higher Education Evaluation & Accreditation 
Council of Taiwan, a USP ficou no 78º lugar, subindo 22 posições em relação a 2008. O ranking avalia a pesquisa desenvolvida, levando 
em conta critérios de produtividade, impacto e excelência na investigação científica. 
 

Mais informações: www.ranking.heeact.edu.tw / www.webometrics.info 
  
Fonte: Agência FAPESP – http://www.agencia.fapesp.br/ 


