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Manual sobre a classificação  
de universidades nos EUA
Se você planeja estudar no exterior nos Estados Unidos, a escolha de uma universidade 
requer bastante pesquisa e planejamento. Em sua pesquisa, você indubitavelmente 
analisará vários fatores, como o local da universidade, programas oferecidos, custo do 
ensino e disponibilidade de auxílio financeiro. Você também pode achar útil analisar como a 
universidade está “classificada” frente a outras comparáveis. Ao fazê-lo, vale a pena ter uma 
compreensão clara do que representa a classificação e como ela é calculada e interpretada.
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QUAIS CRITÉRIOS SÃO USADOS  
NAS CLASSIFICAÇÕES?
Os critérios de classificação universitária não são 
padronizados, o que significa que os critérios que uma 
publicação utiliza para analisar as instituições podem ser 
completamente diferentes dos de outra publicação. Por 
exemplo, um manual poderia se concentrar principalmente 
na experiência do aluno, enquanto outro analisa fatores 
relacionados ao valor econômico da universidade. É por 
isso que você verá listas diferentes das “melhores” 
universidades ao avaliar uma variedade de classificações. 

Para ajudar você a entender as diversas classificações 
e determinar quais lhes são mais importantes, 
apresentamos aqui um manual sobre a classificação  
de universidades nos EUA.

O QUE SÃO AS CLASSIFICAÇÕES 
UNIVERSITÁRIAS?
As classificações universitárias são listas ordenadas, 
com base em pesquisa, que são divulgadas por 
publicações como U.S. News and World Reports, Forbes, 
e outras. Essas listas colocam as tão chamadas 
“melhores” faculdades e universidades em ordem  
com base em certos critérios.

Tipos de escolas que analisam: Para as Classificações das Principais 
Universidades do Mundo, 900 instituições foram consideradas na África,  
Ásia, Europa, América Latina, América do Norte e Oceania. 

Critérios gerais usados para analisar as escolas: A QS usa seis indicadores 
de rendimento para avaliar o desempenho da universidade em quatro áreas 
principais: pesquisa, ensino, empregabilidade e internacionalização.

RESUMO 

A QS (Quacquarelli Symonds) é uma das poucas publicações que classifica 
faculdades e universidades em todo o mundo - não somente nos EUA. Sua 
Classificação Universitária Mundial pode ser segmentada por América do Norte. 
O foco específico na proporção de aluno estrangeiro/professor faz dela algo 
especialmente relevante aos alunos estrangeiros. Além das informações de 
classificação, a QS também inclui informações sobre cidades estudantis  
populares, processos de candidatura, custos, vistos, entre outros. 

CATEGORIAS ESPECÍFICAS 
ANALISADAS: 

• Reputação acadêmica 
• Reputação do empregador 
• Proporção aluno/professor 
• Honrarias por professor 
• Proporção de professores estrangeiros 
• Proporção de alunos estrangeiros
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Tipos de escola que eles analisam: A classificação do The Economist usou 
um banco de dados de 1.275 faculdades e universidades não-técnicas de 
quatro anos.

Critérios gerais usados para analisar as escolas: As classificações do 
The Economist se concentram na ideia de que “o valor econômico de uma 
universidade é igual à lacuna entre quanto dinheiro seus alunos ganharão 
mais adiante e quanto teriam ganhado caso tivessem estudado em outro 
lugar”. Essa classificação usa software de estatística para produzir uma 
estimativa desse retorno sobre o investimento para cada faculdade,  
levando em consideração fatores como as pontuações no SAT dos alunos, 
áreas de estudo, composição demográfica e tipos de escolas (públicas  
versus privadas/urbanas versus rurais).

RESUMO 

Embora a maximização do salário não seja o único fator que os alunos consideram ao 
escolher uma faculdade, esse sistema de classificação proporciona dados específicos 
sobre os rendimentos do formado, o que representa uma peça importante do 
quebra-cabeça ao avaliar universidades. 

Tipos de escolas que eles analisam: The Center for World University Rankings 
(CWUR) analisou mais de 25.000 instituições globais que fornecem titulação de 
ensino superior para produzir uma lista das 1.000 principais universidades 
do mundo.

Critérios gerais utilizados para analisar as escolas: As classificações do 
CWUR avaliam a qualidade da educação e instrução dos alunos, bem como  
o prestígio dos membros do corpo docente e sua pesquisa. As classificações 
não dependem de pesquisas e envios de dados universitários; em vez disso,  
os dados são reunidos por meio de estatísticas, como o número de professores 
universitários que recebeu prêmios, os tipos de empregos que os graduados 
passaram a obter e as publicações de pesquisa por professor. 

CATEGORIAS ESPECÍFICAS 
ANALISADAS: 
• Salário médio pós-matrícula previsto
• Salário médio real dos alunos
• Desempenho inferior ou superior  

da escola

RESUMO 

A publicação baseada na Arábia Saudita, que começou a classificar 
universidades em 2012, assume uma abordagem diferente da de outras 
organizações com base na qualidade da educação do aluno e na conquista 
e prestígio do corpo docente. Se as credenciais do corpo docente forem 
de extrema importância para você ao selecionar uma universidade, 
a classificação desta publicação pode ser muito útil. 

CATEGORIAS ESPECÍFICAS ANALISADAS: 
• Qualidade da 

educação
• Emprego dos 

graduados
• Qualidade do  

corpo docente

• Publicações
• Influência
• Honrarias
• Amplitude  

de impacto
• Patentes 

Tipos de escolas que eles analisam: A Niche classificou 1.647 faculdades 
e universidades de quatro anos de período de estudo. 

Critérios gerais usados para analisar as escolas: A Niche classifica as 
escolas com base em um conjunto de dados acadêmicos, de matrícula, 
financeiros e da vida estudantil a partir de fontes como o Departamento  
de Educação dos EUA e do Censo dos EUA, junto com milhões de avaliações  
de estudantes, graduados, corpo docente e pais. 

RESUMO 
A combinação de várias fontes de dados governamentais e feedback direto 
do aluno e corpo docente da Niche proporciona uma análise bastante 
completa das universidades. Além disso, suas classificações específicas, 
como Best Value Colleges [Faculdades de Melhor Valor], Best by State 
[Melhores por Estado], e Best by Major [Melhores por Curso] destrincham 
ainda mais os dados.

CATEGORIAS ESPECÍFICAS ANALISADAS: 
• Acadêmica
• Valor
• Professores
• Diversidade
• Vida estudantil

• Experiência 
estudantil geral

• Campus
• Área local 
• Segurança



Resumo 
As classificações das Melhores Faculdades para seu 
Dinheiro da MONEY foram uma das primeiras a mesclar 
as estimativas de custo com os prováveis salários dos 
alunos após a graduação. Essa classificação é mais útil para 
determinar o “valor” que uma faculdade acrescenta quando 
comparado com outras escolas com alunos semelhantes.
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Tipos de escolas que eles analisam: A classificação da MONEY considera 
cerca de 2.000 faculdades e universidades de período de estudos de 4 anos. 

Critérios gerais usados para analisar as escolas: A MONEY classifica as 
escolas em três categorias principais: qualidade, acessibilidade financeira, 
e sucesso dos graduados. Eles também medem o valor comparativo ao 
avaliar como foi o desempenho dos alunos em cada escola versus o que 
se esperaria dos alunos com origens acadêmicas e econômicas similares. 

RESUMO 

As classificações das Melhores Faculdades para 
seu Dinheiro da MONEY foram uma das primeiras 
a mesclar as estimativas de custo com os prováveis 
salários dos alunos após a graduação. Essa 
classificação é mais útil para determinar o “valor” que 
uma faculdade acrescenta quando comparado com 
outras escolas com alunos semelhantes.

CATEGORIAS ESPECÍFICAS ANALISADAS: 
• Taxa de graduação
• Pontuações de teste 

padronizadas para calouros
• Qualidade do instrutor
• Preço líquido do título
• Dívida estudantil
• Acessibilidade financeira  

para alunos de baixa renda

• Salários dos formados 
• Salários dos ex-alunos
• Serviços de carreira
• Significância do emprego 

após a graduação

Tipos de escola que elas analisam: A CollegeNET Social Mobility Rankings 
(SMI) classificou faculdades e universidades de período de quatro anos. 

Critérios gerais usados para analisar as escolas: O Social Mobility Index 
(SMI) se concentra em fatores que aprimoram o acesso, a acessibilidade 
financeira e o índice de graduação, além daqueles que promovem a 
mobilidade econômica para os alunos.

RESUMO 

Menos sobre prestígio do que “resultados financeiros”, o SMI mede como uma 
faculdade ou universidade educa alunos economicamente desfavorecidos com custos 
de educação mais baixos, a fim de que possam se formar e conseguir empregos 
com melhores salários. É melhor recorrer a essa classificação se suas maiores 
preocupações forem os custos de faculdade e o retorno sobre o investimento. 

CATEGORIAS ESPECÍFICAS 
ANALISADAS: 

• Educação
• Origem econômica dos alunos
• Taxa de graduação
• Salário de início de carreira 
• Financiamento 

Tipos de escolas que eles analisam: A Washington Monthly analisa 
1.863 faculdades públicas e privadas sem fins lucrativos e com fins  
lucrativos nos EUA. 

Critérios gerais usados para analisar as escolas: A Washington Monthly 
classifica escolas com base em sua “contribuição para o bem público” em 
três categorias amplas: mobilidades social (recrutando e formando alunos  
de baixa renda), pesquisa e serviço (retribuindo ao seu país). 

RESUMO 

Como alternativa às classificações da U.S. News 
e Forbes, a Washington Monthly proporciona uma 
abordagem às classificações mais focada no 
aluno, com ênfase particular nas universidades 
com sólida conscientização social. 

CATEGORIAS ESPECÍFICAS ANALISADAS: 
• Taxa de graduação (em 

comparação à taxa prevista  
de graduação)

• Diversidade estudantil 
• Acessibilidade financeira
• Resultados econômicos 

dos alunos
• Taxa de liquidação de 

empréstimo estudantil
• Gastos com pesquisa

• Número de PhDs de ciência 
e engenharia premiados

• Número relativo de ex-alunos 
universitários que chegaram 
a receber um PhD 

• Número relativo de professores 
que receberam prêmios

• Número relativo de professores 
nas Academias Nacionais
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Tipos de escolas que eles analisam: A U.S. News and World Report possui 
muitas categorias de classificação diferentes, mas suas duas principais são 
as Best National Universities [Melhores Universidades Nacionais] e Best 
National Liberal Arts Colleges [Melhores Faculdades de Artes Liberais]. 

Critérios gerais usados para analisar as escolas: As classificações da 
U.S. News se concentram na excelência acadêmica, com o fator de graduação  
e retenção tendo bastante peso na classificação de uma escola.

RESUMO 

Se estiver mais preocupado com as estatísticas  
da taxa de graduação e de retenção de alunos,  
as classificações da U.S. News and World Report  
serão relevantes para você.

CATEGORIAS ESPECÍFICAS ANALISADAS: 

• Retenção de alunos
• Recursos do corpo docente
• Seletividade estudantil
• Recursos financeiros  

da universidade

• Doações de ex-alunos  
à universidade

• Taxa de graduação  
dos alunos

Tipos de escolas que eles analisam: Para sua lista das “Principais 
Faculdades”, a Forbes classifica todas as universidades nacionais e  
faculdades de artes liberais.

Critérios gerais usados para analisar as escolas: O sistema de 
classificação da Forbes é amplamente baseado no que o aluno obtém  
da experiência. 

Tipos de escolas que eles analisam: As “Best 381 Colleges” [“381 Melhores 
Faculdades”] da The Princeton Review analisa todas as universidades nacionais 
e faculdades de período de quatro anos.

Critérios gerais usados para analisar as escolas: Os resultados das 
classificações da Princeton Review são determinados por meio de pesquisas com 
os alunos. Os alunos devem pontuar sua escola respondendo a 80 perguntas 
sobre a parte acadêmica, a vida na faculdade, seus colegas e si mesmos.

RESUMO 

Se estiver interessado nas classificações que se 
concentram mais na experiência do estudante e 
no “ROI” (retorno sobre o investimento) do que em 
métricas como a pontuação média no SAT, então o  
guia da Forbes será uma boa referência para você. 

CATEGORIAS ESPECÍFICAS ANALISADAS: 

• Satisfação do estudante
• Sucesso do estudante depois da graduação
• Dívida estudantil
• Taxa de graduação
• Sucesso acadêmico do estudante

RESUMO 

As classificações da Princeton Review são diferentes das 
de outras no sentido de que são 100% baseadas em 
resultados de pesquisa dos próprios estudantes, e 
porque as classificações se concentram amplamente  
em estilo de vida. Use as classificações da Princeton 
Review se estiver interessado em ver a escola a partir  
da perspectiva de seus alunos.

CATEGORIAS ESPECÍFICAS ANALISADAS: 

• Acadêmica/administração
• Qualidade de vida
• Política
• Vida no campus
• Vida na cidade
• Vida social
• Extracurriculares
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Tipos de escolas que analisam: Diferente da maioria das outras,  
a The Times classifica universidades em todo o mundo (de 88 países),  
não somente dos EUA. Seu foco é somente em faculdades orientadas  
à pesquisa. Para suas classificações de escolas dos EUA, eles analisam  
mais de 1.000 universidades e faculdades. 

Critérios gerais usados para analisar as escolas: A The Times analisa 
universidades com bastante pesquisa com base em ensino, qualidade  
de pesquisa e panorama global. 

RESUMO 

Se desejar participar de uma instituição com bastante pesquisa, 
essa lista é um bom filtro. Além disso, a lista da The Times permite 
que você veja como uma universidade dos EUA está classificada 
dentro de um contexto internacional mais amplo. Ela também 
visa a concentrar-se em critérios que mais importam aos alunos  
e seus familiares. 

CATEGORIAS ESPECÍFICAS ANALISADAS: 

• Pesquisa (volume, renda e reputação)
• Interação com negócios 
• Panorama internacional
• O ambiente de ensino/aprendizagem

O conhecimento de classificações universitárias dos EUA 
é útil quando você pesquisa pela universidade correta 
a se estudar no exterior; no entanto, essa é apenas uma 
peça do quebra-cabeça quando se trata de escolher 
a faculdade correta para você! Entre em contato com 
a BridgePathways para obter mais assistência de um 
consultor internacional de matrículas.

Grupo educação



P H I L A D E L P H I A  U N I V E R S I T Y

• Matrícula universitária condicional ou direta
• Programas de graduação, pós-graduação  

e de certificado
• Possibilidade de escolha de mais de 300 títulos

• Programas de inglês intensivo no campus em 4 
lugares nos EUA

• Isenção de TOEFL/IELTS
• Bolsas de estudo para alunos internacionais

Saiba mais sobre a BridgePathways

Bridge Education Group
600 S. Cherry Street, Suite 520
Denver, Co 80246, EUA
T: +1844 396 5336

www.Bridge.edu
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