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Avaliação do MEC atesta qualidade do ensino 
público federal 
 
Em meio a um cenário de corte e de ataque às universidades públicas, dados publicados 
ontem apontam o nível de excelência do Ensino Superior Público no Brasil. Ranking do 
Ministério da Educação, revelou que sete em cada dez universidade federais receberam 
avaliação na faixa mais elevada da pesquisa, entre 4 e 5 pontos, no ano de 2018. 
Destaca-se na lista a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que aparece 
mais uma vez como a instituição federal com maior pontuação. Considerando todas as 
universidades públicas, a universidade gaúcha só fica atrás da Unicamp, mantida pelo 
governo do estado de São Paulo.  
Ao comentar o desempenho da UFRGS, que é líder do ranking pelo oitavo ano 
seguido, a reitora em exercício da instituição, Jane Tutikian, acabou citando o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, que reiteradas vezes tem criticado o ensino público pela 
imprensa. “Se eu quiser que o país desenvolva, se eu quiser pensar numa geração de futuro 
forte, é preciso investir na universidade federal, não tenho a menor dúvida. Acho que neste 
momento está havendo avaliação equivocada sobre a própria universidade pública. Talvez 
o ministro não conheça suficientemente as universidades públicas, e ele está convidado a 
conhecer nossas pesquisas, laboratórios, o Centro de Cultura”, afirmou.  
 
Além da UFRGS, outra universidade com sede em Porto Alegre também ganhou nota 5: a 
UFCSPA. Entre as universidades privadas gaúchas, o destaque é a PUCRS, seguida pela 
Unisinos, ambas com nota 4. 
O índice, chamado IGC, mensura ainda os dados de instituições menores. Entre as 
faculdades do RS, as graduações de Teologia da Faculdades EST, de São Leopoldo 
ganharam nota máxima. Entre os institutos, o IFRS é o primeiro da lista. O centro 
acadêmico com melhor desempenho é o Uniftec, com matriz em Caxias do Sul. 
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