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Rio University is one of the three best in Latin America
The Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) is the third best higher education institution
in Latin America. This is what the Webometrics Ranking of World Universities, a study
produced by the Superior Council of Scientific Investigations, the largest public research
body in Spain, points out. The Latin American ranking is led by the University of São Paulo
(USP), also Brazilian, followed by Universidad Nacional Autónoma de México.

Federal University of Rio de Janeiro, UFRJ | Fundão Campus | https://bit.ly/2JkBpFX

The Webometrics Ranking of World Universities is published twice a year. The study, that
has been done for 15 years, considers the performance of universities around the world
based on their web presence, visibility and impact on society. These indices consider
universities’ commitment to teaching and research, perceived international prestige, and
ties to the community, including industrial and economic sectors. It also considers the
number of scientific articles written by its researchers among the 10% most cited.

UFRJ, Praia Vermelha Campus | https://bit.ly/2FmZPtx

In Brazil, the ranking is topped by the University of São Paulo (USP), followed by UFRJ. Rio de
Janeiro’s other public universities, namely, UFF (10th), Uerj (15th), UFRRJ (49th) and Unirio
(68th) also appear in the ranking. The study ranked more than 28,000 institutions worldwide.
A new study is planned for the second half of 2019.
:: Check Brazil’s (http://www.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil) and Latin America’s
(http://www.webometrics.info/en/Latin_America) complete ranking.

The text above may be reproduced in whole or in part at no cost. Pictures are merely
illustrative, and their use must be authorized by their respective rights holders.
You are receiving this email because your opinion matters to us. The RioCVB Press Office is a
department dedicated to generating content on the city of Rio de Janeiro to be distributed
free of charge in Brazil and abroad. As part of our methodology, we will periodically
produce and send proprietary contents. We are at your disposal and we count on your
support for a relationship of cooperation.

Universidade do Rio é uma das três melhores da América Latina
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é a terceira melhor instituição de ensino
superior da América Latina. É o que aponta o Webometrics Ranking of World Universities,
estudo produzido pelo Conselho Superior de Investigações Científicas, o maior órgão público
de pesquisa da Espanha. O ranking latino-americano é liderado pela também brasileira
Universidade de São Paulo (USP), seguida pela Universidad Nacional Autónoma de México.
O Webometrics Ranking of World Universities é publicado duas vezes por ano. O estudo,
que já é feito há 15 anos, considera o desempenho de universidades de todo o mundo com
base em sua presença na web, visibilidade e impacto na sociedade. Esses índices levam em
conta o compromisso de ensino e pesquisa, o prestígio internacional percebido e os vínculos
com a comunidade, incluindo setores industriais e econômicos. É considerada, ainda, a
quantidade de artigos científicos de seus pesquisadores entre os 10% mais citados.
No Brasil, a lista também é encabeçada pela Universidade de São Paulo (USP), seguida pela
UFRJ. Entre as universidades públicas do Rio de Janeiro, aparecem ainda a UFF (10º lugar),
Uerj (15º lugar), UFRRJ (49º lugar) e Unirio (68º lugar). O ranking classificou mais de 28 mil
instituições em todo o mundo e um novo estudo está previsto para o segundo semestre de
2019.
:: Veja o ranking completo do Brasil (http://www.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil) e da
América Latina (http://www.webometrics.info/en/Latin_America).
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