
Veterinária da Unesp é 1.º lugar 
no Ranking RUF
30 CURSOS DA UNESP ESTÃO ENTRE OS 10 PRIMEIROS COLOCADOS

A Folha de São Paulo 
divulgou dia 18/9, a 

edição de 2017 do Ranking 
Universitário – RUF. O curso 
de Medicina Veterinária da 
Unesp ocupa o primeiro 
lugar. Outros cursos bem 
classificados em escala nacio-
nal foram:

2º lugar: Biomedicina, 
Odontologia

3º lugar: Agronomia, 
Farmácia

4º lugar: Educação 
Física, Fisioterapia, 
Geografia

5º lugar: Biologia, 
Enfermagem, Letras, 
Matemática, Medicina, 
Nutrição, Química, 
Serviço Social

6º lugar: História, 
Pedagogia

7º lugar: Engenharia 
Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Filosofia, 
Física, Psicologia

8º lugar: Engenharia 
Ambiental, Engenharia 
Civil, Engenharia de 
Controle e Automação, 
Engenharia Química, 
Relações Internacionais

9º lugar: Design e Artes 
Visuais, Engenharia de 
Produção

SOBRE O CURSO DE 

MEDICINA VETERINÁRIA 

NA UNESP

A Unesp oferece o curso 
de Medicina Veterinária 
nas cidades de Araçatuba, 
Botucatu e Jaboticabal. 
Em todas as unidades há 
crescente preocupação 
com a sustentabilidade e os 
impactos ambientais decor-
rentes da pecuária como 
um todo, sendo estudadas e 
aplicadas novas técnicas de 
gerenciamento de resíduos 
químicos e biológicos, de 
excrementos e de efluentes 

produzidos nos criatórios 
animais.

Além de disciplinas 
básicas e profissionalizan-
tes que oferecem estágios 
de treinamento e aperfei-
çoamento, são ministra-
das matérias da área de 
Humanidades as quais, 
juntamente com outras 
atividades correlatas 
também promovidas, con-
tribuem para a formação 
holística do aluno.

As unidades estimulam 
a participação dos alunos 
em pesquisa científica e 

Mais informações

Araçatuba:  

<https://goo.gl/g1b7BL>

Botucatu:  

<https://goo.gl/DzjYdh>

Jaboticabal:  

<https://goo.gl/h8D4SA>

Ensino, pesquisa e extensão:  três faculdades mantêm hospitais veterinários

Eliana Assumpção

tecnológica e na prestação 
de serviços à comunidade 
através de estágios em 
programas e projetos de seus 
professores e pesquisadores 
e da participação em grupos 
de estudos coordenados por 
um docente responsável.

As três faculdades 
mantêm hospitais vete-
rinários, onde os alunos, 
supervisionados por 
docentes, prestam aten-
dimento clínico e cirúr-
gico a pequenos animais 
(cães e gatos), animais 
de grande porte (ovinos, 

bovinos, equinos, suínos 
e caprinos) e a animais 
selvagens. Os cursos 
exigem estágio curricu-
lar para sua conclusão. 
A Universidade mantém 
ainda programas de 
residência veterinária e de 
pós-graduação em nível 
de mestrado e doutorado.

Com o crescimento 
do número de graduados 
em Medicina Veterinária 
decorrente da criação de 
novas unidades de ensino 
superior no Brasil, a gra-
duação em instituições de 
reconhecida competência é 
um diferencial para ingres-
sar em melhores condições 
no mercado de trabalho, e 
o desempenho dos cursos 
da Unesp no Enade (Exame 
Nacional de Desempenho 
de Estudantes) os coloca 
entre os melhores do país.
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Unesp classificada na posição 
601-800 no ranking THE
DESTAQUE NESSA AVALIAÇÃO FOI O INDICADOR ENSINO

Reprodução

A Unesp (Universidade 
Estadual Paulista) 

foi classificada na posição 
601-800 na última avaliação 
do Times Higher Education 
– THE, referente ao ranking 
mundial de Universidades 
(World University Rankings), 
dentre 1102 instituições em 
todo o mundo. O destaque 
para a Unesp nessa avalia-
ção foi o indicador Ensino. 
Essa é a mesma posição 
que a Unesp obteve no ano 
anterior. No Brasil, a Unesp 
ficou classificada na 4ª posi-
ção, entre as 32 instituições 
presentes no ranking. 

Assim como observado 
nas recentes publicações 
dos rankings QS e Xangai, 
a Unesp manteve-se no 
mesmo extrato da classifi-
cação, comprovando, mais 

uma vez, sua estabilidade 
em termos de ensino e 
pesquisa ao longo do tempo, 
o que revela um aspecto 
positivo se considerarmos a 
difícil situação econômica 
ora atravessada. Além disso, 
contribui para o prestígio 
do país ante as demais 
Universidades mundiais, 
consolidando pesquisas de 
alto impacto internacional. 
Esse perfil é de grande 
relevância, sobretudo 
pelo período recorrente 
de instabilidade política 
e econômica do país que, 
apesar de intenso, tem sido 
contornado pela Unesp 
ao manter sua capacidade 
de se reinventar e de criar 
meios para subsidiar pes-
quisa e ensino de alto nível, 
compatíveis com as demais 

universidades nacionais e 
internacionais. Exemplo 
disso é a consolidação de 
convênios com Fapesp, 
Capes e CNPq, entre outros, 
além dos mais de 500 con-
vênios internacionais em 
atividade com instituições 
de praticamente todas as 
regiões do globo.

De forma geral, deve-se 
registrar o crescimento do 
desempenho da Unesp nos 
quesitos Ensino, Pesquisa 
e Citações, o que conse-
quentemente levou a um 
crescimento no quesito 
Visibilidade Internacional. 
Tais aspectos são bastante 
motivadores, em especial 
pelo fato de revelarem um 
reconhecimento científico 
da Unesp em âmbito inter-
nacional. Exemplo disso é o 

fato de, no quesito Ensino, 
a Unesp encontrar-se muito 
próxima ao quartil supe-
rior e, no quesito Pesquisa, 
haver superado a média 
mundial.

SOBRE A 

METODOLOGIA

O ranking THE é gerado 
a partir de cinco pilares, 
cada um dos quais repre-
senta uma área-chave de 
excelência em educação 
superior: ensino, pesquisa, 
citações, receita e visibili-
dade internacional. Estes, 
por sua vez, são constituí-
dos por treze métricas. Os 
pilares são contabilizados 
nas seguintes proporções: 
Ensino 30%, Pesquisa 30%, 
Citações 30%, Visibilidade 
Internacional 7,5%, Receita 

Mais informações na 

página dos rankings 

Unesp:  

<https://ape.unesp.br/

ranking/>

2,5%.  A Metodologia deta-
lhada pode ser verificada 
no endereço: <https://goo.gl/
JnkRrE>.

A série histórica com 
as classificações da Unesp 
no ranking Xangai pode 
ser acessada no endereço: 
<https://goo.gl/9oV5hT>.

A classificação geral 
das universidades foi 
publicada dia 5/9 e está 
disponível em: <https://
goo.gl/PkbeRc>.
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79 cursos da Unesp recebem  
5 estrelas do Guia do Estudante

Resultado da Avaliação 
Quadrienal (2013-16)

PARA COMPOR A AVALIAÇÃO, É FEITA UMA PESQUISA DE OPINIÃO COM PROFESSORES E 
COORDENADORES DE CURSO

UNESP OBTÉM SIGNIFICATIVA MELHORA NOS INDICADORES

A Unesp teve 79 
cursos de gradua-

ção avaliados ‘5 estrelas’ 
pelo Guia do Estudante 
(GE) Profissões Vestibular 
2018, que passa a circular 
nas bancas a partir do dia 
16 de outubro. Nesta 26ª 
edição do GE Profissões 
Vestibular 2018, com dados 
de 2017, além dos cursos 
que receberam 5 estrelas, 
64 obtiveram 4 estrelas e 4 
foram contemplados com 3 
estrelas.

SOBRE O GUIA DO 

ESTUDANTE

Para compor a avalia-
ção do Guia do Estudante 
é feita uma pesquisa de 
opinião com professores e 

D ia 19/9/2017, a 
Capes divulgou o 

resultado da Avaliação 
Quadrienal (2013-16), 
incluindo 3.472 progra-
mas de pós-graduação 
acadêmicos e 704 profis-
sionais de todo o País.

Os resultados prelimi-
nares demonstram uma 
significativa melhora 
nos indicadores da 
Unesp, rumo à excelên-
cia de nossa pós-gra-
duação, demonstrada 
pelo aumento de 50% do 
número de programas 

coordenadores de curso. 
A pesquisa teve alguns 

passos: atualização dos dados 
das instituições), para fazer 
levantamento dos cursos; 
definição dos cursos que serão 
avaliados; preenchimento do 
formulário com informações 

com notas 6 ou 7 (de 18 
para 27).

Dos 143 programas da 
Universidade que foram 
avaliados pela Capes 
(incluindo os programas 

específicas de cada curso 
(feito pelos próprios coordena-
dores dos cursos); pesquisa de 
opinião com os pareceristas 
(cada um recebe notas de, no 
mínimo, 6 pareceristas); e a 
atribuição dos conceitos (as 
estrelas que cada curso recebe 

em rede e os interins-
titucionais), o conceito 
aumentou em 39 (28%), 
não se alterou em 91 (64%) 
e diminuiu em 13 (8%).

“A PROPG, em nome do 

são resultado da média das 
notas recebidas, mas a maior 
e a menor são descartadas – 
para evitar distorções).

O questionário que é 
enviado para os educadores 
é composto por questões 
com temas relativos a 

corpo docente, produção 
científica e instalações 
físicas, entre outros.  Por se 
tratar de uma pesquisa de 
opinião, os resultados refle-
tem, sobretudo, a imagem 
que o curso tem perante a 
comunidade acadêmica.

Magnífico Reitor, agradece 
e parabeniza a toda a 
Comunidade Unespiana, 
coordenadores, docentes, 
alunos, servidores da 
área acadêmica e pessoal 

técnico-administrativo. O 
esforço individual e cole-
tivo, a dedicação e o empe-
nho de todos resultaram 
nesse importante avanço 
da qualidade do ensino 
e da pesquisa. Portanto, 
uma vez mais, mesmo 
em períodos de dificul-
dades como o que esta-
mos enfrentando, nossa 
comunidade acadêmica 
continua a se superar e a 
responder positivamente 
aos desafios”, diz João 
Lima Sant´Anna Neto, pró-
-reitor de Pós-Graduação
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Unesp e Banco Santander 
renovam parceria

A parceria entre a 
Unesp e o Santander 

Universidades foi firmada 
para os próximos quatro anos. 
A cerimônia de assinatura do 
convênio ocorreu, dia 30/8, na 
sede do banco Santander, em 
São Paulo, SP, com a presença 
de autoridades do Banco e da 
Unesp, incluindo o Gabinete 
e os diretores de Unidades 
Universitárias.

“Esta parceria  mostra 

como uma corporação 
pública e uma privada, com 
histórias, crenças e culturas 
distintas, podem criar espa-
ços para o entendimento e 
o acordo, selando relações  
duradouras”, afirmou o 
reitor da Unesp, Sandro 
Roberto Valentini.

“Acreditamos que os pro-
jetos contribuirão para o for-
talecimento da comunidade 
acadêmica e, principalmente 
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Ouça Podcast

Reitor Sandro Roberto 

Valentini enaltece 

renovação da parceria 

entre Unesp e Santander:  

<https://goo.gl/4BPJrD>

para que as pessoas e os negó-
cios que elas podem empreen-
der prosperem”, disse 
Ronaldo Rondinelli, diretor do 
Santander Universidades.

A parceria envolve um 
total de cerca de R$ 16 
milhões, sendo R$ 5 milhões 
relacionados com espaços 
bancários nas Universidades, 
e R$ 11 milhões destinados 
aos subprojetos denomina-
dos Empreendedorismo e 

Inovação; Educação para a 
Diversidade; Língua Inglesa 
na Unesp; Bem Viver para 
tod@s; e Sustentabilidade.

Reitor da Unesp, Sandro Roberto Valentini; e Ronaldo Rondinelli, diretor do Santander Universidades

A cerimônia foi prestigiada por autoridades da Unesp, do Santander e por diretores de Unidades Universitárias
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PROJETOS FOCAM EMPREENDEDORISMO, DIVERSIDADE, LÍNGUA INGLESA, 
BEM-ESTAR E SUSTENTABILIDADE


