
 
 
 
 
 
 
 
 

www.nbintercambio.pt                              WhatsApp +351 913687035                       geral@nbintercambio.pt 

 

Os rankings acadêmicos internacionais são publicados todo ano e analisam o desempenho 
das diferentes universidades ao redor do mundo, o que nos permite fazer a comparação entre 
as Instituições de ensino superior, de acordo com critérios e dimensões considerados 
relevantes. 
Confira abaixo em qual posição estão as principais Instituições de ensino superior 
Portuguesas de acordo com os 3 rankings mais conceituados do mundo: 
              
 
 
 
             Ranking de Shanghai - Metodologia: 
São consideradas todas as Universidades que tenham qualquer Prêmio Nobel, pesquisadores 
altamente citados ou com artigos publicados.  
Além disso, Universidades com uma quantidade significativa de artigos indexados pelo 
Science Citation Index-Expanded (SCIE) e pelo Social Science Citation Index (SSCI) também 
estão incluídas.  
No total, mais de 2.000 universidades foram classificadas e as 1.000 melhores foram 
publicadas. 

SHANGHAI RANKING I 2020 

INSTITUIÇÃO POSIÇÃO 

Universidade de Lisboa 151-200 

Universidade do Porto 301-400 

Universidade do Minho 401-500 

Universidade do Aveiro 501-600 

Universidade de Coimbra 501-600 

Universidade NOVA de Lisboa 601-700 
             
              QS World University – Metodologia 
A QS World University estabelece uma estrutura metodológica de 6 métricas simples que 
capturam com eficácia o desempenho das Universidades, avaliadas de acordo com os 
seguintes indicadores: 

1. Reputação Acadêmica 
2. Reputação do empregador 
3. Proporção professor / aluno 
4. Citações por corpo docente 
5. Proporção Internacional de Docentes 
6. Proporção de estudantes internacionais 

No total, 1.000 universidades de 80 países diferentes foram classificadas e publicadas. 
 

QS WORLD TOP UNIVERSITIES I 2020  

INSTITUIÇÃO POSIÇÃO 

Universidade de Coimbra 431 

Universidade do Porto 357 

Universidade de Lisboa 357 

Universidade NOVA de Lisboa 428 

Universidade Católica Portuguesa 801-1000 
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            O Times Higher Education World University Rankings 2020 incluiu mais de 1.500 
universidades em 93 países e regiões, tornando-as o maior e mais diversificado ranking de 
universidades até hoje. 
A tabela é baseada em 13 indicadores de desempenho cuidadosamente agrupados em quatro 
áreas:  

1. Ensino 
2. Pesquisa 
3. Citações 
4. Perspectiva internacional 

No total, 1.500 universidades de 93 países diferentes foram classificadas e publicadas. 
 
THE WORLD UNIVERSITY RNKINGS 2020 

INSTITUIÇÃO POSIÇÃO 

Universidade Católica Portuguesa 351-400 

Universidade do Porto 401-500 

Universidade de Lisboa 501-600 

Universidade de Aveiro 601-800 

Universidade da Beira interior 601-800 

Universidade de Coimbra 601-800 

Instituto Politécnico do Porto 801-1000 
   

 

Se quiser fazer uma pesquisa de uma Instituição específica, clique AQUI e saiba se ela faz parte 
de alguma lista de Rankings. Você pode clicar também no menu “INSTITUTIONS” e comparar as 
diferentes posições que as Instituições ocupam! 

 

 

 

 

             Quer saber como estudarem Portugal? 

             Fale conosco no WhatsApp: +351 913687035 ou 

             Envie um EMAIL para geral@nbintercambio.pt 

 

 

 

 

 

#vempraportugal através da #nbintercambio e conte com o apoio de quem entende do assunto! 

http://www.nbintercambio.pt/
http://www.universityrankings.ch/en/compare

