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Para ser um bom profissional é 
necessário primeiro formar-se 
bem. Além da própria dedicação 
e dos talentos naturais, é de suma 
importância escolher uma boa 
instituição de ensino para apren-
der, com excelentes professores, 
o melhor conteúdo e da melhor 
forma.

Ajudamos mais de 700 mil 
estudantes por mês. Vem 
fazer parte dessa 
turma!

O Beduka te ajuda em 
todo o seu caminho 
até a Universidade! 

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Desde 2012, o jornal Folha de São Paulo avalia as melhores universi-
dades do Brasil, por isso o Beduka utilizou o Ranking Universitário 
Folha (RUF) em sua versão mais atualizada para compor a lista das 
melhores.

Para esta análise, cada universidade recebeu uma pontuação confor-
me os critérios abaixo. Esses pontos foram somados e o ranking esta-
belecido.
• Pesquisa científica: 42 pontos
• Qualidade do ensino: 32 pontos
• Internacionalização: 4 pontos
• Mercado de trabalho: 18 pontos
• Inovação: 4 pontos

Além disso, o Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos 
estudantes que concluem a graduação e conceitua 
os cursos. Os conceitos vão de 1 a 5 (máxima). 
Por isso, você verá quais são os cursos mais 
bem avaliados nas faculdades que participam 
do exame.

Critério de definição das 
melhores Universidades 
públicas
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Sobre o Beduka
O Beduka é uma plataforma 
que ajuda estudantes de todo 
o Brasil a ingressarem numa 
Instituição de Ensino Superior.

Simulado Enem Online e Gratuito 
com correção Tri e resultado na hora. Ele está entre 
os mais acessados do Google.
 
Blog do Beduka 
com matérias, resumos, exercícios, dicas e plano de estudos. 

Buscador de Faculdades 
para consultar todas as universidades do Brasil, 
públicas e privadas, que oferecem o seu curso, as notas 
de corte Sisu e Prouni, valores das mensalidades, distância 
e muito mais.

Teste vocacional e de personalidade 
para ajudar na escolha do curso e 
profissão que mais combina com você.

Enviamos dicas de estudo por whatsapp! 
Basta pedir neste número: +55 (31) 9 9863-0217

Conheça o nosso trabalho:

https://beduka.com/simulado-enem/?utm_source=ebook
https://beduka.com/blog/?utm_source=ebook
https://beduka.com/?utm_source=ebook
https://beduka.com/raiox?utm_source=ebook
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Universidades
Conheça agora as melhores univer-

sidades públicas de cada estado 
brasileiro, federais e estaduais.

Dispusemos os estados em ordem 
alfabética e, em cada um, você verá 

quais são as melhores públicas.
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Acre
1ª - Universidade 
Federal do Acre 
(UFAC)
Ela é a única universidade públi-
ca desse estado. Foi fundada em 
1971 e tem sua sede na cidade de 
Rio Branco, com campi nas cida-
des de Cruzeiro do Sul e Brasiléia. 

Está entre as 250 melhores facul-
dades da América Latina. Além 
disso, oferece cerca de 30 cursos 
de Graduação, nas modalidades 
Licenciatura e Bacharelado, além 
de cursos de Pós-graduação em 
diversas áreas do conhecimento.

Direito e Psicologia tiveram nota 
5 no Enade. O curso de Medicina 
foi criado no ano de 2001 e se tor-
nou um dos melhores da região 
Norte, superando os cursos de 
medicina da UFAM, UFRR, UNIR 
e UFPA. 

A UFAC possui convênios com 
o Hospital das Clínicas do Acre, 
Hospital de Urgência e Emer-
gência de Rio Branco (HUERB), 
Hospital da Criança, Hospital do 
Idoso, Hospital do Câncer, entre 
outras instituições que auxiliarão 
os alunos em sua formação.

Medicina  857,68

Direito  794,02

Psicologia 735,91

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos 
e de cotas, consulte
beduka.com

Maior nota de corte no SISU 
2019/1, ampla concorrência:

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Alagoas 
1ª - Universidade 
Federal de 
Alagoas (UFAL)
Fundada em 1961, está sediada 
na cidade de Maceió. Além disso, 
possui mais dois campi no inte-
rior do estado: Campus Arapira-
ca e suas unidades em Viçosa, 
Penedo e Palmeira dos Índios e 
Campus Sertão, com sede em 
Delmiro Gouveia e sua unidade 
em Santana do Ipanema.

São 114 cursos de Graduação, 
13 cursos de Pós-graduação, 35 
de Mestrado e 12 de Doutorado. 
Design, Administração, Ciências 
Contábeis, Serviço Social, Psico-
logia tiveram nota 4 no Enade e 
Direito teve nota 5. 

A UFAL tem por missão produzir, 
multiplicar e recriar o saber cole-
tivo em todas as áreas do conhe-
cimento de forma comprometida 
com a ética, a justiça social, o de-
senvolvimento humano e o bem 
comum.

Medicina 788,74

Direito 730,16

Psicologia 698

Maior nota de corte no SISU 
2019/1, ampla concorrência:

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e 
de cotas, consulte 
beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook


Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com
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2ª - Universidade Estadual de Alagoas  

Fundada em 1970, está sediada 
em Arapiraca. Além disso, possui 
campi nas cidades de Santana 
do Ipanema, Palmeira dos Índios, 
São Miguel dos Campos e União 
dos Palmares e em Maceió.

Oferta 25 cursos de Graduação de 
Bacharelado e Licenciatura espa-
lhados em 5 campi.

Não houve cursos com notas 4 ou 
5. Direito e Administração rece-
beram nota 3 no Enade. Além 
destes, os principais cursos são: 
Ciências Biológicas, Contábeis, 
Geografia, História, Letras, Mate-
mática, Pedagogia e Química.

Direito 731,39

Administração 641,34

Pedagogia  608,78

Maior nota de corte no SISU 
2019/1, ampla concorrência:

(UNEAL)

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Amapá 
1ª - Universidade 
Federal do Amapá 
(UNIFAP)
A matriz da UNIFAP é encontrada no Ma-
capá, havendo campi em Santana, Laranjal 
do Jari, Oiapoque e Mazagão e outro em 
desenvolvimento em Tartarugalzinho.

Foi fundada em 1970 como Núcleo Avança-
do de Ensino (NEM) e tinha vínculo com a 
Universidade Federal do Pará (UFPA). Em 
1990 foi definitivamente transformada em 
Universidade Federal. 

São 28 cursos de Graduação. Os primeiros 
cursos oferecidos pela instituição foram: 
Direito, Secretariado Executivo, Geogra-
fia, História, Matemática, Letras, Educação 
Artística, Enfermagem.Vale ressaltar que 
Direito e Administração receberam nota 5 
no Enade. 

Medicina 782,66

Direito  729,5

Administração 656,32

10

Maior nota de corte no SISU 
2019/1, ampla concorrência:

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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2ª - Universidade do Estado do Amapá 
(UEAP)
A UEAP foi desenvolvida para estimular a educação superior, possibi-
litar o acesso ao conhecimento e assim aumentar a produção e divul-
gação das informações. A Universidade do Estado do Amapá acredita 
que o ensino superior pode formar cidadãos mais éticos.

A instituição é estruturada pelo Campus I, Campus Graziela e o Nú-
cleo Tecnológico (UEAP NTE). A Universidade do Estado do Amapá 
teve sua criação em 2006 e já possui nota 3 no Índice Geral de Cur-
sos.

A matriz está localizada em Macapá e oferece 12 cursos de Gradua-
ção, se destacando os cursos Engenharia de Pesca, Tecnologia em 
Design e Licenciatura em Química, que receberam nota 4, segundo o 
conselho estadual responsável por questões educacionais no Amapá. 
Não há informações sobre a nota Enade nem sobre as notas no Sisu.
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Amazonas
1ª – Universidade 
Federal do Ama-
zonas (UFAM)
Fundada em 1909, é sediada em 
Manaus. Além disso, possui cam-
pi em Benjamin Constant, Coari, 
Humaitá, Itacoatiara e Parintins. 
A faculdade se originou da ex-
tinta Escola Universitária Livre 
de Manaós, sendo denominada 
como Universidade de Manaus 
em 1913.

A UFAM é considerada uma das 
universidades mais importantes 
do país e oferece mais de 100 
cursos de Graduação. Além disso, 
conta com programas de Mestra-
do, Doutorado e Pós-doutorado.

De acordo com dados do Enade, 
os cursos mais bem avaliados da 
universidade são Design, Psicolo-
gia, Serviço Social, Administração 
e Jornalismo com 4 pontos e Di-
reito com 5 pontos.

Medicina 807,99

Direito 783,32

Jornalismo  724,16

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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2ª – Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA)
Fundada em 2001, é também sediada em 
Manaus. Além disso, possui 17 campi, distri-
buídos na região metropolitana de Manaus 
e no interior do estado do Amazonas. 

A faculdade oferece mais de 30 cursos de 
Graduação, além de 23 Especializações (lato 
sensu), 7 Mestrados e 2 Doutorados (stricto 
sensu). A UEA tem sido uma grande referên-
cia no crescimento regional, na interioriza-
ção da educação e nos projetos de desen-
volvimento social.

Ciências Contábeis, Turismo e Administração 
tiveram nota 4 no Enade. Já o curso de Direi-
to, obteve nota 5.

Não há informações sobre as notas de 
corte do Sisu.
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Bahia
1ª – Universidade 
Federal da Bahia 
(UFBA)
Você sabia que a UFBA, a melhor 
faculdade da Bahia, foi a primeira 
universidade criada no Brasil? Ela 
iniciou suas atividades em feve-
reiro de 1808, quando Dom João 
VI instaurou a Escola de Cirurgia 
da Bahia, com o primeiro curso 
universitário brasileiro.

Ainda no século XIX, a universi-
dade passou a ter outros cursos, 
como Farmácia (criado em 1832) 
e Odontologia (1864). Além disso, 
o educador Isaías Alves deu início 
à Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras em 1941. Atualmente são 
mais de 70 cursos.

A UFBA tem um hospital univer-
sitário e um centro de estudos 
afro-orientais, assim como pos-
sui duas unidades em Salvador e 
uma terceira em Vitória da Con-
quista, no interior. Também pos-
sui os primeiros cursos artísticos 
(Teatro, Música e Dança) do país.

Ciências Contábeis, Serviço So-
cial, Psicologia, Administração 
e Jornalismo tiveram nota 5 no 
Enade. Já os cursos de Tecnologia 
em Gestão Pública, Direito, Secre-
tariado Executivo e Design tive-
ram nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 789,46

Ciências 
Contábeis 687,4

Psicologia 738,23

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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2ª – Universidade 
Estadual de Feira 
de Santana (UEFS)
Fundada em 1976, está sediada 
na cidade de Feira de Santana, 
a cerca de 120 km de Salvador. 
Além disso, possui campi nas ci-
dades de Santo Amaro e Lençóis. 

Até a década de 2010, quando 
inaugurou-se o campus da Uni-
versidade Federal do Recônca-
vo da Bahia (UFRB) em Feira de 
Santana, era a única universida-
de pública presente na cidade. 
A UEFS é a terceira universidade 
mais antiga da Bahia e também 
a primeira das quatro universida-
des estaduais a ser implementa-
da pelo governo baiano no in-
tuito de expandir e interiorizar a 
educação superior no estado.

São oferecidos 28 cursos de Gra-
duação, sendo 14 na modalidade 
Bacharelado, 11 de Licenciatura 
e 3 possuem dupla modalidade, 
Licenciatura e Bacharelado. 

A UEFS destaca-se no cenário 
nacional por possuir cursos tra-
dicionais, como Administração, 
Ciências Biológicas, Ciências 
Contábeis, Ciências Farmacêuti-
cas, Direito, Enfermagem, Edu-
cação Física, Física, Odontologia 
e Pedagogia, reconhecidos entre 
os melhores do país. Psicologia, 
Administração e Direito possuem 
nota 4 no Enade.
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Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Psicologia 719,05

Administração 673,47

Direito  740,31

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

3ª – Universidade 
Estadual de Santa 
Cruz (UESC)
A UESC existe desde a década 
de 60, originada no eixo Ilhéus 
e Itabuna. Por estar localizada 
em uma área rica na agropecuá-
ria, a universidade vem cada vez 
mais se destacando em áreas do 
agroecológico, especialmente no 
curso de Agronomia.

Ela possui diversos programas de 
pesquisa voltados para a preser-
vação da fauna e flora brasileiras, 
em particular da Mata Atlânti-
ca. A UESC também possui três 
fazendas que funcionam como 
centros de pesquisa, ampliando 
ainda mais a sua atuação nessa 
área.

São 22 cursos de Bacharelado e 
11 cursos de Licenciatura. Direito 
recebeu nota 5 no Enade e Admi-
nistração recebeu nota 4.

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 793,82

Administração 663,19

Direito 743,39

Medicina 795,05

Direito 748,82

Jornalismo 696,67
Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

4ª – Universidade 
Estadual do Su-
doeste da Bahia 
(UESB)
Fundada em 1980, está sediada 
em Vitória da Conquista, a cerca 
de 510 km de Salvador. Além dis-
so, possui campi nas cidades de 
Jequié e Itapetinga. 

A Instituição oferece cursos que 
visam atender as demandas so-
ciais com relação ao ensino de 
graduação. Anualmente, mais de 
três mil vagas são distribuídas 
em 47 cursos de Graduação, em 
Itapetinga, Jequié e Vitória da 
Conquista. Metade das vagas é 
oferecida por meio do Vestibular 
anual da Instituição. A outra me-
tade é disponibilizada por meio 
do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu).

Direito e Psicologia receberam 

nota 5 no Enade. Já Administra-
ção recebeu 4 e Ciências Contá-
beis e Jornalismo, nota 3.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

https://beduka.com/?utm_source=ebook
https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Fundada em 1983, está sediada 
na cidade de Salvador. A facul-
dade possui 29 departamentos, 
sendo 4 sediados em Salvador e 
outros 25 em centros regionais. 
Através de um programa espe-
cial em convênio com prefeituras 
municipais baianas, faz-se pre-
sente em aproximadamente 137 
municípios e também gradua 
professores em exercício na rede 
pública.

Atualmente, a universidade dis-
ponibiliza mais de 150 opções de 
cursos e habilitações nas moda-
lidades presencial e de educação 
a distância (EaD), nos níveis de 
Graduação e Pós-graduação. O 
corpo discente da instituição é 
estimulado a participar das pes-
quisas por meio de programas 
de iniciação científica e de con-
cessão de bolsas de monitoria. 
Os maiores destaques são dos 
cursos de Administração, Design, 

5ª – Universida-
de do Estado da 
Bahia (UNEB) Maior nota de corte SISU 

2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Turismo e Psicologia com nota 4 
do Enade e Direito em Salvador 
com nota 5.

Medicina 787,87

Direito 742,69

Psicologia 727,66

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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6ª – Fundação Uni-
versidade Fede-
ral do Vale do São 
Francisco (UNI-
VASF)

7ª – Universida-
de Federal do Re-
côncavo da Bahia 
(UFRB)

Fundada em 2002, está sediada 
na cidade de Petrolina. A faculda-
de está presente nos estados de 
Pernambuco, Bahia e Piauí, sen-
do uma das únicas universidades 
federais do país a estar presente 
em três estados.

São oferecidos 35 cursos de Gra-
duação, 30 deles são presenciais 
e 5 são de Educação a Distância 
(EAD). Além disso há 17 cursos de 
Mestrado, 4 Doutorados e 14 Es-
pecializações, destas, 11 são EAD. 
Administração e Psicologia rece-
beram nota 5 no Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 785,26

Administração 639,1

Psicologia 690,88

Medicina 783,76

Psicologia 697,48

Nutrição 681,18

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

Fundada em 2006, está sedia-
da na cidade de Cruz das Almas, 
a cerca de 115 km de Salvador. 
Além disso, possui campi nas 
cidades de Amargosa, Cachoeira, 
Feira de Santana, Santo Amaro e 
Santo Antônio de Jesus.

A faculdade oferece cerca de 65 
cursos de Graduação, nas modali-
dades Licenciatura, Bacharelado 
e Tecnólogo. Além disso, oferece 
cursos de Mestrado e Doutorado 
em diversas áreas de conheci-
mento.

Tecnologia em Gestão Pública 
recebeu nota 4 no Enade e Psico-
logia recebeu nota 5.

https://beduka.com/?utm_source=ebook
https://beduka.com/?utm_source=ebook
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8ª – Universidade 
Federal do Sul da 
Bahia (UFSB)
Fundada em 2013, está sediada 
em Itabuna, a cerca de 315 km 
de Salvador. Além disso, possui 
campi em Porto Seguro e em Tei-
xeira de Freitas.

Nesta Federal, os cursos de Gra-
duação são organizados em três 
ciclos de formação. O primeiro é 
composto de Bacharelados Inter-
disciplinares (BIs) e Área Básica 
de Ingresso – Licenciaturas (ABI-
-LIs). Esse é o ciclo de entrada na 
universidade. O segundo, é de 
Formação Profissionalizante. Por 
último, o terceiro é de nível Mes-
trado e Doutorado acadêmico e/
ou profissionalizante. Há Gradua-
ção e Pós-graduação em EAD.

São 5 cursos em Licenciatura in-
terdisciplinar e 4 em Bacharelado 
Interdisciplinar.

Não há informações sobre 
cursos avaliados pelo Enade 
nem das notas de corte Sisu.
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Ceará
1ª – Universidade 
Federal do Ceará 
(UFC)
Fundada em 1954, está sediada 
na cidade de Fortaleza. Além 
disso, possui campi no interior 
do estado, mais especificamente 
nas cidades de Sobral, Quixadá, 
Russas e Crateús.

A instituição é considerada uma 
das maiores universidades fede-
rais do país. Inclusive, em 2019, o 
Ranking Times Higher Education 
(THE) classificou a UFC como 19º 
melhor universidade da América 
Latina e Caribe e como a melhor 
universidade do Norte-Nordeste.

Entre 2012 e 2015, a universida-
de ocupou o primeiro lugar no 
ranking das universidades com 
a maior concorrência entre os 
estudantes no Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu), oferecendo 
6.378 vagas para cursos de Gra-
duação.

São 119 cursos de Graduação, 
sendo 110 presenciais e 9 EAD, 94 
de Pós-graduação, sendo 41 Mes-
trados acadêmicos, 7 Mestrados 
profissionais e 36 Doutorados. 

Ciências Contábeis obteve nota 

4 no Enade. Design, Direito, Psi-
cologia, Administração, Secre-
tariado Executivo, Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda e Ad-
ministração tiveram nota 5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 801,42

Psicologia 748,02

Jornalismo 713,84

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook


22

2ª – Universidade 
Estadual do Ceará 
(UECE)

3ª – Universidade 
Estadual do Vale 
do Acaraú (UVA)

Fundada em 1975, está sediada 
em Fortaleza. Além disso, pos-
sui campi nas cidades de Itaperi, 
Mombaça, Limoeiro do Norte, 
Itapipoca, Tauá, Crateús, Quixadá 
e Iguatu.

A UECE oferece 77 cursos de Gra-
duação presenciais e a distância, 
27 Mestrados e 9 Doutorados. 
Atualmente, a faculdade tem cer-
ca de 19 mil estudantes e 1.000 
professores espalhados por 12 
centros e faculdades.

Em 2013, foi a instituição de en-
sino superior do Estado melhor 
avaliada no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(Enade). Além disso, Psicologia e 
Serviço Social receberam nota 5 
no Enade e Administração nota 4.

Não há informações sobre as 
notas de corte no Sisu.

Fundada em 1968, está sediada 
na cidade de Sobral, a cerca de 
225 km de Fortaleza. A faculdade 
tem como objetivo promover o 
desenvolvimento do ensino su-
perior na região norte do estado, 
onde age como centro para difu-
são de conhecimentos.

A faculdade oferece 20 cursos 
de Graduação, nas modalidades 
Bacharelado e Licenciatura, além 
de cursos de Especialização em 
diversas áreas e Mestrados na 
área da saúde, da geografia, da 
zootecnia e da filosofia. 

Direito, Tecnologia em Design de 
Interiores, Ciências Contábeis e 
Tecnologia em Logística tiveram 
nota 4 no Enade. Já Tecnologia 
em Marketing, Tecnologia em 
Recursos Humanos, Publicidade 
e Propaganda e Administração 
receberam nota 5.

Não há informações 
sobre as notas de 
corte no Sisu.



23

4ª – Universidade 
Regional do Cariri 
(URCA)

5ª – Universidade 
da Integração In-
ternacional da Lu-
sofonia Afro-Bra-
sileira (UNILAB)

Fundada em 1986, está sedia-
da em Crato, a cerca de 465 km 
de Fortaleza. Além disso, possui 
campi nas cidades de Juazeiro 
do Norte, Iguatu, Campos Sales e 
Missão Velha. 

A URCA atende a uma comuni-
dade acadêmica de aproxima-
damente 12.500 estudantes de 
cerca de 111 municípios dos esta-
dos do Ceará, Piauí, Pernambuco 
e Paraíba, distribuídos entre os 
cursos de Graduação, programas 
especiais e Pós-graduação lato 
sensu.

São 18 cursos de Graduação. Di-
reito obteve nota 4 no Enade.

Não há informações sobre as 
notas de corte no Sisu.

Fundada em 2010, é uma institui-
ção de ensino superior pública 
sediada em Redenção, a aproxi-
madamente 65 km de Fortaleza. 
Além disso, possui campi nas 
cidades de Acarape e São Fran-
cisco do Conde – cidade baiana. 
Redenção foi escolhida para se-
diar a universidade por ter sido a 
primeira cidade a abolir a escra-
vidão no Brasil segundo alguns 
historiadores.

Os cursos ministrados na UNILAB 
são preferencialmente em áreas 
de interesse mútuo do Brasil e 
dos demais países da Comuni-
dade dos Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP), com ênfase em 
temas que envolvam formação 
de professores, desenvolvimento 
agrário, processos de gestão e 
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saúde pública, Engenharia e ou-
tros.

A UNILAB é voltada aos países 
da África, sobretudo aos Paí-
ses Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP), mas inclui 
também Timor-Leste e Macau. 
Seu projeto político-pedagógico 
é ousado, visando a integração 
internacional. São 19 cursos de 
Graduação, sendo 18 presenciais 
e um a distância. Ainda não há 
cursos com notas 4 ou 5 no Ena-
de.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Engenharia de 
Computação 727,4

Letras 723,44

Enfermagem  709,32

Medicina 785,57

Administração 695,37

Engenharia 
Civil 737,26

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos 
e de cotas, consulte
beduka.com

6ª – Universidade 
Federal do Cariri 
(UFCA)
Fundada em 2013, está sediada 
na cidade de Juazeiro do Norte, 
a cerca de 465 km de Fortaleza. 
Além disso, possui campi em 
Crato, Barbalha, Brejo Santo e 
Icó.

A UFCA oferece 21 cursos de Gra-
duação, nas modalidades Licen-
ciatura e Bacharelado. Todos 
os cursos têm como principal 
diretriz oferecer uma formação 
básica sólida na área escolhida 
pelo estudante. Administração e 
Jornalismo receberam nota 4 no 
Enade.

 Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

https://beduka.com/?utm_source=ebook
https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Distrito Federal
1ª – Universidade 
de Brasília (UnB)
Fundada em 1962, possui 4 cam-
pi na cidade de Brasília. Desde a 
sua criação, a UnB tem um papel 
extremamente importante tanto 
nacionalmente quanto regional-
mente no que diz respeito à ex-
celência do ensino e da pesquisa. 
É referência no Brasil e no exte-
rior nos cursos: Relações Interna-
cionais, Ciência Política, Econo-
mia, Direito e Antropologia.

Atualmente, a UnB é considera-
da a maior instituição de ensino 
superior da região Centro-Oes-
te e uma das mais importantes 
de todo o Brasil. Além disso, foi 
considerada a quarta melhor 
universidade brasileira, de acor-
do com o ranking da Quacqua-
relli Symonds, e ficou entre as 20 
melhores universidades da Amé-
rica Latina, na avaliação da Times 
Higher Education.

São 72 cursos de Graduação pre-
senciais e 9 cursos a distância. 
Serviço social, Turismo, Ciências 
Econômicas, Administração, Di-
reito, Ciências Contábeis, Psico-
logia, Design, Publicidade e Pro-
paganda e Jornalismo receberam 
nota 5 no Enade. Relações Inter-
nacionais recebeu nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 819,54

Administração 708

Direito 754

Para as notas dos outros 
cursos, variações de 
campi, turnos e de 
cotas, consulte
beduka.com

Brasília

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Espírito
Santo
1ª – Universidade 
Federal do Espírito 
Santo (UFES)
Fundada em 1954, está sediada 
na cidade de Vitória, capital do 
Espírito Santo. Além disso, possui 
campi nas cidades de Goiabeiras, 
São Mateus, Maruípe e Alegre. 

No ano de 2018, a UFES foi clas-
sificada entre as 100 melhores 
instituições de pesquisa ibero-
-americanas pelo relatório da 
SCImago Institutions Ranking. A 
UFES foi classificada como a 27ª 
melhor universidade do Brasil 
de acordo com a edição 2019 do 
Ranking Universitário da Folha 
(RUF) organizado pela Folha de 
S.Paulo.

O Hospital Universitário Cassia-
no Antonio de Moraes (Hucam), 
vinculado à UFES, conhecido 
também como Hospital das Clí-
nicas, é um dos mais completos 
e complexos centros hospitalares 
do estado do Espírito Santo.
São 98 cursos de Graduação. Pu-
blicidade e Propaganda, Direito e 
Psicologia tiveram nota 5 no Ena-
de. Administração, Ciências Con-
tábeis, Jornalismo, Serviço Social 
e Design tiveram nota 4. 

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 811,05

Direito 767,37

Psicologia 761,16

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Goiás
1ª –  Universidade 
Federal de Goiás 
(UFG)

A Universidade Federal de Goiás 
(UFG) foi fundada em 14 de de-
zembro de 1960, depois que hou-
ve uma junção de cinco univer-
sidades já existentes, que foram: 
Faculdade de Direito, Faculdade 
de Farmácia e Odontologia, Es-
cola de Engenharia, Conservató-
rio de Música e a Faculdade de 
Medicina.

A UFG possui aproximadamen-
te 57 anos e mais de 150 cursos, 
com uma média de 28 mil estu-
dantes nos cursos de Graduação. 
O principal campus da UFG está 
presente em Goiânia. Jornalismo, 
Direito, Publicidade e Propagan-
da, Administração e Psicologia 
tiveram nota 5 no Enade. Re-
lações Internacionais, Ciências 
Contábeis e Ciências Econômicas 
tiveram nota 4.

Atualmente a Universidade Fe-
deral de Goiás é destaque em 
desenvolvimento da educação-
superior e de pesquisas. Seu ob-
jetivo é produzir, sistematizar e 
socializar conhecimentos e sabe-
res, para formar cidadãos e pro-
fissionais preparados para aplicar 
seu aprendizado na sociedade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 798,65

Direito 774,65

Administração 710,1

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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2ª – Universidade 
Estadual de Goiás 
(UEG)
A Universidade Estadual de Goiás (UEG) 
possui a sua matriz administrativa na ci-
dade de Anápolis, porém ela tem ativida-
des em todo o estado de Goiás. 

Ao todo 42 unidades de ensino universitá-
rio e possui atualmente cerca de 52 cursos 
de Graduação em 39 cidades. A UEG foi 
criada em 16 de abril de 1999, após a fusão 
de outras universidades isoladas.

Administração, Ciências Contábeis e Tec-
nologia em Design de Moda tiveram nota 
4 no Enade.

Não há informações sobre as notas 
de corte no Sisu.
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Maranhão
1ª- Universidade Fe-
deral do Maranhão 
(UFMA)
A Universidade Federal do Mara-
nhão (UFMA) é uma das maiores 
universidades federais existentes 
no país, com ensino superior e 
pesquisas de alta qualidade. 

A Universidade Federal do Mara-
nhão surgiu por meio da antiga 
Faculdade de Filosofia de São 
Luís, que teve sua fundação no 
ano de 1953.

A UFMA possui a sua matriz em 
São Luís, porém possui campi 
nas cidades de Bacabal, Balsas, 
Chapadinha, Codó, Grajaú, Impe-
ratriz, Pinheiro e São Bernardo. A 
instituição é conhecida pela qua-
lidade dos cursos de Medicina, 
Direito e Pedagogia do estado do 
Maranhão, além de estar entre 
os melhores do país segundo o 
ranking do Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes.

São 85 cursos de Graduação ofe-
recidos. Administração, Serviço 
Social, Direito, Turismo e Psicolo-
gia receberam nota 5 no Enade. 
Jornalismo, Ciências Contábeis e 
Design receberam nota 4.

Maior nota de corte no SISU 
2019/1, ampla concorrência:

Medicina 789,3

Administração 674,96

Psicologia 720,12

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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2ª - Universidade Es-
tadual do Maranhão 
(UEMA)
A Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) teve a sua criação em 1987 e é 
considerada a primeira universidade es-
tadual do Maranhão. A instituição é com-
posta por mais de 20 mil alunos, 22 campi 
e 25 centros universitários. 

O objetivo da UEMA é garantir um ensino 
de Graduação e Pós-graduação, promo-
ver extensões universitárias e pesquisas 
de qualidade, para assim auxiliar no de-
senvolvimento social, econômico e políti-
co do Maranhão.

São mais de 100 cursos oferecidos. Direi-
to e Administração receberam nota 4 do 
Enade.

Não foram encontradas informações 
sobre as notas de corte do Sisu.
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 Mato
1ª - Universidade 
Federal de Mato 
Grosso (UFMT)

A Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) possui a sua sede 
em Cuiabá, Rondonópolis, Barra 
do Garças e Pontal do Araguaia e 
Sinop. A faculdade foi criada em 
1970 e atualmente está presente 
em várias regiões do Mato Gros-
so, oferecendo educação a dis-
tância, presencial e pesquisas.

A UFMT já formou, em média, 56 
mil profissionais e possui 34 mil 
alunos distribuídos nos seus 168 
cursos, sendo 106 cursos de Gra-
duação e 62 de Pós-graduação. 
A faculdade tem como um dos 
principais objetivos incentivar 
o estudante a ter interesse pela 
ciência, docência e pelas ativi-
dades realizadas juntamente 
com a comunidade, por isso em 
2016, ela disponibilizou cerca de 
1.066 bolsas de Graduação, de 
iniciação científica e de extensão, 
para assim garantir que o aluno 
estude até a conclusão do curso 
de Graduação. Além disso, 4.279 
bolsas de assistência estudantil 
foram disponibilizadas em 2015. 

O curso de Direito recebeu nota 

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 791,1

Direito 747,9

Psicologia 705,18

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

Grosso

5 no Enade. Psicologia, Adminis-
tração, Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda, Serviço Social e 
Ciências Contábeis receberam 
nota 4. 

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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2ª - Universida-
de do Estado 
de Mato Grosso 
(UNEMAT)
A Universidade do Estado de 
Mato Grosso (UNEMAT) ou Uni-
versidade do Estado de Mato 
Grosso Carlos Alberto Reyes Mal-
donado foi criada em 20 de julho 
de 1978. A sua sede administra-
tiva está localizada no município 
de Cáceres, porém possui vários 
campi espalhados pelo estado.

Atualmente a UNEMAT é cons-
tituída por cerca de 13 campi, 17 
núcleos pedagógicos e 24 polos 
educacionais de ensino a distân-
cia. Além de ter em média 22 mil 
estudantes matriculados, em um 
total de 60 cursos presenciais e 
129 cursos disponibilizados em 
outras modalidades. 

O ensino a distância começou 
a ser praticado em 1999, com o 
propósito de formar professores 
da rede pública, ofertando os 
cursos de Pedagogia e Educação 
Infantil.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 777,76

Enfermagem 664,27

Direito 703,85

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de 
cotas, consulte beduka.com

O curso de Direito obteve nota 4 
no Enade.

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Mato Grosso
do Sul
1ª – Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul 
(UFMS)
Fundada em 1979, está sediada 
na cidade de Campo Grande, ca-
pital do estado. Além disso, pos-
sui campi nas cidades de Bonito, 
Aquidauana, Corumbá, Coxim, 
Chapadão do Sul, Naviraí, Nova 
Andradina, Paranaíba, Ponta 
Porã e Três Lagoas. 

Visando ultrapassar os objetivos 
essenciais de aprimoramento 
do ensino e estímulo às ativida-
des de pesquisa e de extensão, a 
UFMS vem participando do ensi-
no e da preservação dos recursos 
naturais do meio ambiente, es-
pecialmente da fauna e flora do 
Pantanal, região onde está inse-
rida, e que motiva estudos e pes-
quisas ecológicas na instituição.

São cerca de 111 cursos. Dentre 
eles, Administração, Ciências 
Contábeis, Jornalismo, Psicologia 
e Turismo tiveram nota 4 no Ena-
de. Já Tecnologia em Processos 
Gerenciais e Direito tiveram nota 
5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 817,4

Direito 780,35

Jornalismo 688,18

2ª – Fundação Uni-
versidade Federal 
da Grande Doura-
dos (UFGD)
Fundada em 2005, está locali-
zada na cidade de Dourados, a 
aproximadamente 225 km de 
Campo Grande. A faculdade foi 

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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classificada pelo MEC, por meio 
do Índice Geral de Cursos, como 
a melhor universidade do estado 
de Mato Grosso do Sul por 9 anos 
consecutivos.

A instituição oferece mais de 
30 cursos de Graduação, nas 
modalidades Licenciatura e Ba-
charelado. Além de cursos de 
Pós-graduação – Mestrados e 
Doutorados – em diversas áreas 
de conhecimento. Administra-
ção e Direito tiveram nota 4 no 
Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 790,94

Direito 728,06

Administração 638,76

Medicina  808,06

Direito 746,74

Turismo 592,96

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

3ª – Universidade 
Estadual de Mato 
Grosso do Sul 
(UEMS)
Fundada em 1993, está sediada 
na cidade de Dourados. Além 
disso, possui campi nas cidades 
de Amambai, Aquidauana, Cam-
po Grande, Cassilândia, Coxim, 

Glória dos Dourados, Ivinhema, 
Jardim, Maracaju, Mundo Novo, 
Naviraí, Nova Andradina, Paranaí-
ba, Ponta Porã.

A faculdade oferece 19 cursos de 
Graduação, nas modalidades Li-
cenciatura, Bacharelado e Tecnó-
logo, além de cursos de Mestrado, 
Doutorado e Especializações em 
diversas áreas de conhecimento. 
Dentre eles, Direito teve nota 4 no 
Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

https://beduka.com/?utm_source=ebook
https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Minas
1ª – Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG)

2ª – Universidade 
Federal de Viçosa 
(UFV)

A UFMG é a melhor instituição 
mineira e possui 75 cursos de 
Graduação. A universidade é uma 
das mais tradicionais do país e 
existe desde 1927, com campi 
em Belo Horizonte, Tiradentes e 
Montes Claros.

A instituição tem se destacado 
como uma das mais importantes 
universidades no Brasil, particu-
larmente com crescente presen-
ça internacional como apontado 
pelo Academic Ranking of World 
Universities (ARWU). Segundo o 
ARWU, a UFMG está classificada 
entre as cinco melhores universi-
dades no Brasil e no mundo.

Administração, Ciências Contá-
beis, Ciências Econômicas, Di-
reito, Psicologia, Jornalismo e 
Turismo tiveram nota 5 no Enade. 
Design e Relações Internacionais 
tiveram nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 810,46

Direito 756,62

Turismo  772,9

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Fundada em 1922, está sediada 
na cidade de Viçosa, a cerca de 
200 km de Belo Horizonte. Além 
disso, possui campi em Rio Pa-
ranaíba e Florestal. A UFV é re-
conhecida pelo MEC como a 6ª 
melhor universidade do Brasil 
baseando-se na prova do Enade 
de 2014.

Em dezembro de 2017, o curso 
de Medicina da UFV obteve a 
melhor avaliação entre os ofere-

Gerais

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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cidos e o único do Brasil avaliado 
com conceito máximo pelo INEP. 
Além disso, no Índice Geral dos 
Cursos da Instituição (IGC) feito 
pelo Ministério da Educação em 
2009 a instituição foi eleita a 2ª 
melhor do Brasil e a 1ª de Minas.

São 69 cursos de Graduação. De-
les, Administração, Direito, Secre-
tariado Executivo e Ciências Con-
tábeis tiveram nota 5 no Enade. 
Já Ciências Econômicas e Jorna-
lismo tiveram nota 4.  

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 799,56

Ciências 
Contábeis 685,22

Direito 747,1

Medicina 798,23

Psicologia 744,52

Direito 755,32

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

3ª – Universidade 
Federal de Uber-
lândia (UFU)
Fundada em 1957, está sediada 
na cidade de Uberlândia, a cer-
ca de 535 km de Belo Horizonte. 
Além disso, possui campi em 
Ituiutaba, Monte Carmelo e Pa-
tos de Minas.

A faculdade oferece 67 cursos 
de Graduação da modalidade 

Bacharelado e 26 cursos na mo-
dalidade Licenciatura. Os cursos 
de Graduação da UFU são muito 
bem avaliados pelos órgãos ofi-
ciais do Ministério da Educação 
e por organizações da sociedade 
civil. 

Direito, Psicologia e Administra-
ção tiveram nota 5 no Enade. Ci-
ências Econômicas, Ciências Con-
tábeis, Relações Internacionais e 
Jornalismo tiveram nota 4.

4ª – Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora (UFJF)
Fundada em 1960, está sediada 
na cidade de Juiz de Fora, a apro-
ximadamente 270 km de Belo 
Horizonte. Além disso, possui 
campus em Governador Valada-
res.

A UFJF reúne na atualidade 16 
unidades acadêmicas, agregando 

https://beduka.com/?utm_source=ebook
https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 804,28

Psicologia  745,18

Ciências 
Contábeis 687,9

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

36 cursos de Graduação, 29 cursos 
de Mestrados acadêmicos, três 
Mestrados do tipo profissional e 
17 cursos de Doutorado, com qua-
se 19.000 alunos matriculados. 
Em 2010, foram disponibilizadas 
338 bolsas de Mestrado e Douto-
rado. Foram aprovadas 286 pu-
blicações em 2009, entre disser-
tações e teses, com mais de 800 
artigos publicados em periódicos 
nacionais e internacionais.

Direito, Psicologia, Turismo, Ad-
ministração e Ciências Contábeis 
obtiveram nota 5 no Enade. Ser-
viço Social, Jornalismo e Design 
obtiveram nota 4.

5ª – Universidade 
Federal de Lavras 
(UFLA)
Fundada em 1908, está localizada 
na cidade de Lavras, a aproxima-
damente 230 km de Belo Hori-
zonte. A UFLA oferece 37 cursos 

de Graduação nas modalidades 
Licenciatura e Bacharelado. Além 
disso, oferece cursos presenciais 
e a distância.

De acordo com o Índices Gerais 
de Cursos das Instituições (IGC) 
divulgado pelo MEC, a UFLA 
possui um dos melhores índices 
de qualidade do Brasil entre as 
universidade públicas e privadas 
pesquisadas. A universidade já 
havia se destacado em 2008 e 
2009 como a 4º do Brasil e 2º de 
Minas.

Administração e Direito recebe-
ram nota 5 no Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 793,2

Administração 715,17

Direito 769,07

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos 
e de cotas, consulte 
beduka.com
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6ª – Universidade 
Federal de Ouro 
Preto (UFOP)
Fundada em 1969, está sediada 
na cidade de Ouro Preto, a cer-
ca de 105 km de Belo Horizonte. 
Além disso, possui campi nas 
cidades de Mariana e João Mon-
levade.

A instituição foi criada a partir da 
junção das centenárias e tradi-
cionais Escola de Farmácia e Es-
cola de Minas. Ao longo dos anos, 
cresceu e ampliou seu espaço 
físico, ganhando novos cursos, 
professores e colaboradores. 

Atualmente, a instituição ofere-
ce 43 cursos de Graduação nas 
modalidades Licenciatura e Ba-
charelado. Além disso, há cursos 
presenciais e a distância. Um 
curso da faculdade que merece 
destaque é o de Farmácia, pois 
é o mais antigo da América Lati-
na, sendo também um dos mais 
conceituados do país.

Direito, Administração, Jornalis-
mo e Serviço Social tiveram nota 
5 no Enade. Turismo teve nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos: Maior nota de corte SISU 

2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 813,04

Farmácia  684,95

Direito 727,04

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

7ª – Universida-
de Federal do Tri-
ângulo Mineiro 
(UFTM)
Fundada em 1953, é uma institui-
ção de ensino superior sediada 
em Uberaba, a cerca de 475 km 
de Belo Horizonte. Além disso, 
possui campus na cidade de Itu-
rama. A instituição possuía nome 
de FMTM (Faculdade de Medi-
cina do Triângulo Mineiro) e em 
2005 foi transformada em univer-
sidade por um decreto federal.

São cerca de  25 cursos de Gra-
duação. Direito obteve nota 5 no 
Enade. Serviço Social, Ciências 
Contábeis, Administração, Jorna-
lismo, Publicidade e Propaganda 
e Psicologia tiveram nota 4.
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Medicina 794,98

Administração 663,16

Psicologia 726,3

Medicina 804,78

Enfermagem 723,15

Psicologia  749,37

Sistemas de 
Informação 698,79

Administração 707,95

Engenharia 
Civil 717,19

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

8ª – Universida-
de Federal de 
São João Del Rei 
(UFSJ)

9ª – Universidade 
Federal de Itajubá 
(UNIFEI)

Fundada em 1953, está sediada 
na cidade de São João Del Rei, a 
cerca de 190 km de Belo Horizon-
te. Além disso, possui campi nas 
cidades de Ouro Branco, Divinó-
polis e Sete Lagoas.

São mais de 50 cursos. Adminis-
tração e Psicologia tiveram nota 
5 no Enade. Ciências Contábeis e 
Jornalismo tiveram nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Fundada em 2002, está sedia-
da na cidade de Itajubá, a cerca 
de 405 km de Belo Horizonte, e 
com campus em Itabira. É consi-
derada a primeira universidade 
tecnológica e foi a décima escola 
de engenharia do país.

Em 2011, recebeu nota máxima 
no IGC (Índice Geral de Cursos) 
feito pelo Ministério da Educa-
ção, ficando entre as 27 melhores 
instituições de ensino superior 
do país e entre as 10 melhores 
universidades.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:
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Pará
1ª - Universidade 
Federal do Pará 
(UFPA)
Criada em 2 de julho de 1957, está 
sediada em Belém. 

A universidade disponibiliza mais 
de 60 cursos de Graduação nos 
campi de Belém, Abaetuba, Al-
tamira, Ananindeua, Bragança, 
Breves, Cametá, Capanema, Cas-
tanhal, Salinópolis, Soure e Tucu-
ruí.

A UFPA oferece cursos de Gradu-
ação como Administração, Arqui-
tetura e Urbanismo, Biblioteco-
nomia, Biomedicina, Jornalismo, 
Ciências Sociais, Direito, Enfer-
magem, Engenharia Civil, Letras, 
Geologia, Geografia, Geofísica, 
Física, Filosofia, Farmácia, Peda-
gogia, Nutrição, Serviço Social, 
Turismo, entre diversos outros.

Publicidade e Propaganda rece-
beu nota 5 no Enade. Ciências 
Contábeis, Administração, Direi-
to, Serviço Social, Jornalismo e 
Psicologia receberam nota 4.

Não há informações sobre as 
notas de corte no Sisu.

2ª - Universidade 
do Estado do Pará 
(UEPA)
Foi criada em 18 de maio de 1993 
e atualmente é responsável por 
oferecer cerca de 25 cursos de 
Graduação, entre os de Licen-
ciatura e Bacharelado. Alguns 
cursos oferecidos são Letras, 
Matemática, Educação Artística, 
Música, Medicina, Enfermagem, 
entre outros.

A instituição possui cinco campi 
na capital, porém existem outros 
distribuídos nos municípios de 
Paragominas, Barcarena, Vigia, 
Cametá, Conceição do Araguaia, 
Marabá, Altamira, Igarapé-Açu, 
Santarém, Tucuruí, Moju, Reden-
ção, Salvaterra, Castanhal e São 
Miguel do Guamá.

Não há informações sobre os 
cursos avaliados no Enade, 
nem sobre as notas de corte 
no Sisu.
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3ª - Universidade 
Federal Rural da 
Amazônia (UFRA)
Tem sua sede localizada em Be-
lém, que é a capital do Pará. A 
instituição atualmente tem cam-
pi espalhados por outras regiões 
como Capanema, Capitão Poço, 
Paragominas, Parauapebas e To-
mé-Açu. 

A UFRA é bastante conhecida 
pela sua Especialização em Ciên-
cias Agrárias, mas oferta diver-
sos outros cursos de Graduação 
e Pós-graduação. Alguns cursos 
oferecidos são Medicina Vete-
rinária, Sistema de Informação, 
Letras – Libras, Zootecnia, Enge-
nharia Florestal, Engenharia de 
Pesca, etc.

São 37 cursos de Graduação. Ad-
ministração teve nota 5 no Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

 
Medicina 

Veterinária 771,83

Administração 690,73

Computação 713,67

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

4ª - Universidade 
Federal do Oeste 
do Pará (UFOPA)
Foi criada em 5 de novembro de 
2009. A sua sede está situada 
na cidade de Santarém, no Pará, 
porém existem outros campi 
nas cidades de Juruti, Oriximiná, 
Itaituba, Monte Alegre, Óbidos e 
Alenquer.

Diversos cursos de Graduação e 
Pós-graduação são oferecidos 
pela UFOPA, como Pedagogia, 
Letras, Geografia, Biotecnologia, 
Agronomia, Direito, Antropologia, 
Ciência da Computação, Farmá-
cia, Arqueologia, entre outros.

São cerca de 103 cursos presen-
ciais, considerando suas variadas 
modalidades como Licenciatura e 
Bacharelado. 

Não há informações de cur-
sos avaliados no Enade, nem 
sobre as notas de corte no 
Sisu.
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5ª - Universidade 
Federal do Sul e 
Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA)
Foi reconhecida como universi-
dade em 5 de junho de 2013. A 
sua sede fica localizada em Ma-
rabá e possui campi em Santana 
do Araguaia, São Félix do Xingu, 
Rondon do Pará e Xinguara.

A UNIFESSPA é uma universi-
dade recente, mas se destaca 
principalmente na especialização 
agrária, oferecendo os cursos de 
Educação do Campo, Agronomia, 
Direito da Terra, entre outros. 
Além disso, são disponibilizados 
cerca de 63 cursos de Graduação, 
podendo atender em média de 
12,8 mil estudantes. Direito e Psi-
cologia tiveram nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 
Veterinária 803,02

Direito 866,35

Psicologia 834,77

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com
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Paraíba
1ª – Universidade 
Federal da Paraíba 
(UFPB)
Fundada em 1955, está sediada 
na cidade de João Pessoa. Além 
disso, possui campi nas cidades 
de Areia, Bananeiras, Rio Tinto 
e Mamanguape. A UFPB é reco-
nhecida pela sua excelência no 
ensino e em pesquisas tecnoló-
gicas e, atualmente, encontra-se 
entre as melhores Universidades 
da América Latina.

Além disso, a Universidade Fe-
deral da Paraíba, também possui 
o 1º lugar nos cursos de Ciências 
Econômicas, Direito, Jornalismo, 
Secretariado Executivo e Turis-
mo, avaliados pelo CPC.

São cerca de 119 cursos de Gradu-
ação. Direito, Psicologia e Jorna-
lismo tiveram nota 5 no Enade. 
Administração, Ciências Contá-
beis, Serviço Social, Turismo, Tec-
nologia em Gestão Pública e Re-
lações Internacionais receberam 
nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 790,72

Direito 740,66

Psicologia 708,94

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos 
e de cotas, consulte
beduka.com
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2ª – Universidade 
Federal de Campi-
na Grande (UFCG)
Fundada em 2002, está sediada 
em Campina Grande, a cerca de 
125 km de João Pessoa. Além dis-
so, possui campi nas cidades de 
Pombal, Patos, Sousa, Cajazeiras, 
Cuité e Sumé.

Em 2013, a UFCG ficou em 8º 
lugar na avaliação de ensino re-
alizada pela Folha para o curso 
de Ciência da Computação. O 
ranking leva em consideração to-
das as universidades do Brasil. Se 
considerarmos apenas a região 
nordeste, o curso de computação 
da UFCG está na segunda posi-
ção, atrás apenas da UFPE. 

A UFCG oferece 95 cursos de Gra-
duação, distribuídos por seus 
7 campi no estado da Paraíba. 
Psicologia teve nota 5 no Enade. 
Administração, Design e Serviço 
Social receberam nota 4. 

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 789,1

Psicologia 720,28

Administração 671,7

Relações 
Internacionais 719,27

Ciência da 
Computação 741,95

Administração 628,67

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

3ª – Universidade 
Estadual da Paraí-
ba (UEPB)
Fundada em 1966, está sediada 
em Campina Grande, a cerca de 
125 km de João Pessoa. Além dis-
so, possui campi nas cidades de 
Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do 
Rocha, João Pessoa, Patos, Mon-
teiro e Araruna.

A faculdade oferece 52 cursos 
de Graduação, nas modalidades 
Licenciatura e Bacharelado. Além 
disso, oferece cursos de Mestra-
do, Doutorado e diversas Espe-
cializações.

Psicologia, Direito, Administra-
ção, Serviço Social e Relações 
Internacionais receberam nota 4 
no Enade.
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Paraná
1ª – Universidade 
Federal do Paraná 
(UFPR)
A UFPR foi fundada em 1912 e é 
a primeira instituição de ensino 
superior com concepção de uni-
versidade do Brasil, tendo inicial-
mente o nome de Universidade 
do Paraná. A faculdade é sediada 
em Curitiba e possui campi em 
Pontal do Paraná, Matinhos, Pa-
lotina, Jandaia do Sul e Toledo.

A instituição oferta cursos de 
Graduação, Mestrado, Doutorado, 
Especializações lato sensu, além 
de residências médicas e cursos 
técnicos. Na edição 2013 do QS 
World University Rankings, a uni-
versidade ficou entre as 651-700 
melhores universidades do mun-
do e em 37º lugar entre as insti-
tuições latino-americanas.

São cerca de 95 cursos de Gra-
duação. Turismo, Administração, 
Jornalismo, Publicidade e Propa-
ganda, Design, Direito, Tecnologia 
em Gestão de Qualidade e Tecno-
logia em Gestão Pública tiveram 
nota 5 no Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 828,36

Administração 731,1

Direito 806,98

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com
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2ª – Universidade 
Estadual de Lon-
drina (UEL)
Fundada em 1970, está sediada 
em Londrina, a cerca de 390 km 
de Curitiba. A faculdade é famo-
sa por sua qualidade de ensino, 
sendo uma das maiores e princi-
pais universidades estaduais do 
Brasil.

A UEL está dividida atualmente 
em 9 Centros que oferecem mais 
de 50 cursos de Graduação, com 
cerca de 16 mil estudantes. O De-
partamento de Letras Vernáculas 
e Clássicas possui três programas 
de pós-graduação stricto sensu 
(Mestrado e Doutorado) e dois 
cursos de Pós-graduação lato 
sensu (especialização). 

Em 2013, foi classificada pelo 
ranking Webometrics Ranking 
of World Universities entre as 30 
melhores universidadesdo país, 
entre as 50 da América Latina, e 
entre as 1000 melhores do mun-
do. 

Direito, Psicologia e Jornalismo 
tiveram nota 5 no Enade. Serviço 
Social, Administração, Ciências 
Contábeis e Design tiveram nota 
4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 
Veterinária  752,14

Enfermagem 732,64

Psicologia  748,46

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com
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3ª – Universidade 
Estadual de Ma-
ringá (UEM)
A faculdade oferece 80 cursos 
de Graduação, nas modalidades 
Licenciatura e Bacharelado. Além 
de cursos de Especialização, Mes-
trado, Doutorado e de Pós-dou-
torado. Em 2012, a Universidade 
Estadual de Maringá foi classi-
ficada como a melhor universi-
dade do estado do Paraná, pelo 
quarto ano consecutivo, segundo 
o Ministério da Educação.

Direito, Psicologia, Ciências Con-
tábeis e Secretariado Executivo 
tiveram nota 5 no Enade. Admi-
nistração e Design tiveram nota 
4.

Não há informações sobre as 
notas de corte do Sisu.

4ª – Universidade 
Tecnológica Fe-
deral do Paraná 
(UTFPR)
Fundada em 1909 como Escola 
de Aprendizes, a UTFPR possui 
campi nas cidades de Apucara-
na, Campo Mourão, Cornélio Pro-
cópio, Dois Vizinhos, Francisco 
Beltrão, Guarapuava, Londrina, 
Medianeira, Pato Branco, Ponta 
Grossa, Santa Helena e Toledo.

A instituição abrange cursos téc-
nicos integrados e o ensino su-
perior, oferecendo diversos cur-
sos: Bacharelados, Licenciaturas 
e Tecnológicos, no qual muitos 
acadêmicos podem estender 
sua formação para Mestrados e 
Doutorados em diversas áreas de 
conhecimento.

São 48 cursos. Ciências Con-
tábeis, Design, Tecnologia em 
Design Gráfico e Administração 
tiveram nota 5 no Enade. Já Tec-
nologia em Design de Moda rece-
beu nota 4.

Ciências 
Contábeis 633,76

Design 721,58

Administração 707,02

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

5ª – Universidade 
Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG)
Fundada em 1969, está sediada 
na cidade de Ponta Grossa, a cer-
ca de 125 km de Curitiba. Além 
disso, possui campus em Telêma-
co Borba, município localizado 
na região dos Campos Gerais.

A faculdade oferece 38 cursos 
de Graduação, nas modalidades 
Licenciatura e Bacharelado. Além 
disso, oferta cursos de Pós-gra-
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duação em nível de Especializa-
ção, Mestrado e Doutorado. Sua 
região de influência abrange 
cerca de 22 municípios do estado 
do Paraná.

Administração, Direito, Comuni-
cação Social, Jornalismo e Turis-
mo tiveram nota 4 no Enade. 

Não há informações sobre as 
notas de corte no Sisu.

6ª – Universidade 
Estadual do Oeste 
do Paraná 
(UNIOESTE)
Fundada em 1987, está sediada 
na cidade de Cascavel, a cerca de 
500 km de Curitiba. Além disso, 
possui campi em Foz do Iguaçu, 
Francisco Beltrão, Marechal Cân-
dido Rondon e Toledo.

A faculdade oferece cursos de 
Graduação nas modalidades Li-
cenciatura e Bacharelado, além 
de Pós-graduação em nível de 
Mestrado, Doutorado, Pós-dou-
torado e residências em algumas 
áreas da saúde.

Considerando cursos presenciais 
e EAD são 103. Direito e Serviço 
Social tiveram nota 5 no Enade. 
Administração e Ciências Contá-
beis tiveram nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 806,43

Direito 734,47

Serviço Social 597,56

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

7ª – Universidade 
Estadual do Cen-
tro Oeste (UNI-
CENTRO) 
 Fundada em 1990, está sediada 
na cidade de Guarapuava, a apro-
ximadamente 255 km de Curiti-
ba. Além disso, possui campi em 
Irati, Chopinzinho, Coronel Vivida, 
Laranjeiras do Sul, Pitanga e Pru-
dentópolis.

A Instituição é um dos maiores 
centros de convergência cultural 
da região centro-sul do Paraná, 
promovendo todos os anos uma 
série de eventos culturais, espor-
tivos e pedagógicos. Além disso, 
participa de diversos projetos de 
extensão em parceria com pre-
feituras municipais, empresas 
públicas e privadas, Governo do 
Estado, Governo Federal e orga-
nizações não-governamentais.
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O UNICENTRO oferta 53 cursos de 
Graduação em seus campi e ex-
tensões. Administração, Ciências 
Contábeis, Serviço Social e Psi-
cologia tiveram nota 4 no Enade. 
Publicidade e Propaganda teve 
nota 5. 

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 
Veterinária 705,36

Administração 675,17

Ciências 
Contábeis 614,39

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com
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Pernambuco
1ª – Universidade 
Federal de Pernam-
buco (UFPE)
Fundada em 1946, está sediada 
na cidade de Recife. Além disso, 
possui campi nas cidades de Ca-
ruaru e Vitória de Santo Antão.

Em 2019, o QS World Universi-
ty Rankings classificou a UFPE 
como a melhor universidade 
do Norte-Nordeste, a 9ª melhor 
universidade federal brasileira e 
como a 13ª melhor universidade 
do país.

A UFPE possui ao total 100 cur-
sos de Graduação, 56 cursos de 
Pós-graduação lato sensu (espe-
cializações) e 133 cursos de Pós-
-graduação stricto sensu, 73 Mes-
trados acadêmicos, 11 Mestrados 
profissionais, 51 Doutorados e 5 
cursos de Graduação a distância.

Ciências Econômicas, Psicologia, 
Turismo, Jornalismo e Design 
tiveram nota 4 no Enade. Admi-
nistração, Direito, Serviço Social 
e Publicidade e Propaganda tive-
ram nota 5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 853,09

Ciências 
Econômicas 723,63

Psicologia 740,54

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com
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2ª – Universida-
de Federal Rural 
de Pernambuco 
(UFRPE)
Fundada em 1947, está sediada 
em Recife. Além disso, possui 
campi nas cidades de Serra Ta-
lhada e Cabo de Santo Agosti-
nho.

A UFRPE possui 107 anos de tra-
dição em ensino, extensão e pes-
quisa no estado e no país, consi-
derando o lançamento da pedra 
fundamental do edifício que viria 
a abrigar as Escolas Superiores 
de Agricultura e Medicina Vete-
rinária em 1912 pelo Abade bene-
ditino, Dom Pedro Roeser. Sua 
história é marcada, ao mesmo 
tempo, pela capacidade de ino-
vação ao buscar contribuir com a 
superação dos problemas socio-
ambientais e o desenvolvimento 
sustentável em projetos e pes-
quisas que envolvem as ciências 
tecnológicas, agrárias, humanas, 
sociais e exatas.

A faculdade é especializada em 
cursos no âmbito das ciências 
agrárias e em outros cursos que 
concorram ou venham a concor-
rer para o desenvolvimento do 
meio rural. Porém nos últimos 
anos a universidade tem agre-
gado uma maior variedade de 
cursos, inclusive não ligados ao 
meio rural.

A UFRPE possui cerca de 59 cur-
sos de Graduação, 58 Mestrados 

e Doutorados, além de ofertar 
ensino médio e outros cursos 
técnicos no Colégio Agrícola Dom 
Agostinho Ikas (Codai). O curso 
de Administração teve nota 5 no 
Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 
Veterinária 712,03

Administração 680,17

Pedagogia 657,71

3ª – Universidade 
de Pernambuco 
(UPE)
Fundada em 1966, está sediada 
em Recife. Além disso possui 
campi nas cidades de Arcover-
de, Camaragibe, Caruaru, Gara-
nhuns, Mata Norte, Mata Sul, Pe-
trolina, Salgueiro e Serra Talhada.

Atualmente, a universidade ofe-
rece 59 cursos de Graduação, 17 
cursos de Mestrado, 6 cursos de 
Doutorado e 114 cursos de Pós-
-graduação Lato Sensu. Todo ano 
quase 4 mil vagas dos cursos de 
Graduação da UPE são ofertadas 
através do Sisu, que utiliza a nota 
do Enem. Administração, Psico-
logia, Serviço Social e Tecnologia 
em Logística tiveram nota 4 no 
Enade. Direito teve nota 5.
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Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 788,36

Administração 634,04

Psicologia 692,5

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

4ª – Fundação Uni-
versidade Fede-
ral do Vale do São 
Francisco (UNI-
VASF)
Fundada em 2002, está sediada 
em Petrolina. A faculdade é uma 
das únicas universidades federais 
do país a estar presente em três 
estados, com campi nos estados 
de Pernambuco, Bahia e Piauí.

Além disso, a UNIVASF possui 

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 785,26

Administração  639,1

Psicologia 690,88

campi nas cidades de Juazei-
ro (BA), Petrolina (PE), São Rai-
mundo Nonato (PI), Senhor do 
Bonfim (BA), Paulo Afonso (BA) 
e Salgueiro (PE). A UNIVASF ofe-
rece cerca de 30 cursos de gradu-
ação. Administração e Psicologia 
tiveram nota 5 no Enade.
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Piauí
1ª - Universidade 
Federal do Piauí 
(UFPI)

2ª - Universidade 
Estadual do Piauí 
(UESPI)

A Universidade Federal do Piauí 
está localizada na região nordes-
te do Brasil, no estado do Piauí. 
Foi instituída em 11 de novembro 
de 1968 e instalada em 12 de mar-
ço de 1971, a sede é encontrada 
em Teresina, mas há campi nas 
cidades de Parnaíba, Picos, Bom 
Jesus e Floriano.

A UFPI é reconhecida pela exce-
lência de ensino, sendo uma das 
principais instituições brasileiras 
com qualidade na docência, edu-
cação e nas pesquisas. 

A Universidade oferta 53 cursos 
ao todo, além de programas de 
Pós-graduação. Administração, 
Psicologia e Jornalismo tiveram 
nota 4 no Enade. Direito, Ciências 
Contábeis e Serviço Social tive-
ram nota 5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 802,11

Direito 743,05

Ciências 
Contábeis 688,88

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

A Universidade Estadual do Piauí 
foi fundada em 1984, na cidade 
de Teresina. As atividades da ins-
tituição tiveram início em 1985 e 
em 1986 ocorreu o primeiro ves-
tibular da UESPI, com 240 vagas 
sendo ofertadas.

A sede atualmente se manteve 
na cidade de Teresina, mas há 
outros 17 campi espalhados pelo 
estado do Piauí. Alguns cursos 
ofertados são Ciências Contábeis, 
Segurança Pública, Administra-
ção de Empresas, Ciências da 
Computação, Direito, Comunica-
ção Social – Hab. em Jornalismo 
e Relações Públicas, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Licen-
ciatura Plena em Computação, 
Educação Física, Licenciatura em 
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Física, Química, Matemática e etc.

A UESPI oferece cerca de 16 cursos de Ba-
charelado e 14 cursos de Licenciatura. Ad-
ministração, Ciências Contábeis e Jorna-
lismo tiveram nota 4 no Enade. Direito e 
Psicologia tiveram nota 5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 780,86

Direito 724,84

Psicologia 693,56

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook


56

Rio deJaneiro
1ª – Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ)
Fundada em 1920, está sedia-
da na cidade do Rio de Janeiro. 
Além disso, possui campi nas ci-
dades de Angra dos Reis, Duque 
de Caxias, Itaperuna e Macaé.

Em 2015, o QS World Universi-
ty Rankings classificou a UFRJ 
como a melhor universidade 
federal brasileira, bem como a 
terceira melhor universidade do 
país e a quinta entre as institui-
ções da América Latina.

Além dos 139 cursos de Gradua-
ção e 345 de Pós-graduação, com-
preende e mantém sete museus, 
com destaque para o Palácio de 
São Cristóvão, nove unidades 
hospitalares, uma editora, cente-
nas de laboratórios e 43 bibliote-
cas.

Psicologia, Serviço Social, Ciên-
cias Contábeis, Design, Relações 
Internacionais e Administração 
Pública tiveram nota 4 no Enade. 
Direito, Administração, Ciências 
Econômicas, Publicidade e Pro-
paganda, Jornalismo e Design 
tiveram nota 5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 822,46

Psicologia  777,07

Ciências 
Econômicas 810,26

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com
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2ª – Universidade 
do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ)

3ª – Universidade 
Federal Fluminen-
se (UFF)

Fundada em 1950, está sediada 
na cidade do Rio de Janeiro e é a 
terceira melhor universidade pú-
blica do Brasil, também presente 
na região Sudeste.  Além disso, 
possui campi em São Gonçalo, 
Duque de Caxias, Petrópolis, Ilha 
Grande, Nova Friburgo, Resende 
e Teresópolis.

Os cursos de Medicina e Direito 
da Universidade figuram entre 
os melhores do país, segundo o 
ranking do Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes e da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 
respectivamente.

Além disso, os cursos de Biologia, 
Engenharia, História, Geografia, 
Jornalismo, Letras e Economia 
também são referência no país, 
segundo o Guia do Estudante. 

Ao total a UERJ oferece 32 cursos 
de Graduação, possuindo habili-
tação em Licenciatura e Bacha-
relado. Psicologia, Serviço Social, 
Ciência Contábeis, Ciências Eco-
nômicas, Jornalismo e Turismo 
receberam nota 4 no Enade. De-
sign, Direito, Administração e Re-
lações Internacionais receberam 
nota 5.

Não foram encontradas in-
formações sobre as notas de 
corte para o Sisu.

Fundada em 1960, está sediada 
na cidade de Niterói, a cerca de 
19 km do Rio de Janeiro. Além de 
Niterói, a instituição possui uni-
dades acadêmicas em diversos 
municípios do interior do Rio de 
Janeiro, sendo a universidade 
federal mais interiorizada do país.

É considerada um dos principais 
centros de excelência no Brasil, 
ocupando o 17º lugar no ranking 
das melhores universidades do 
país segundo o Center for World 
University Rankings (CWUR). 
Além disso,  figura entre as 15 
melhores universidades da Amé-
rica Latina, segundo pesquisa 
publicada pelo “Webometrics 
Ranking of World Universities”, 
o maior instituto público de pes-
quisas da Espanha.

A UFF possui mais de 136 cursos 
de Graduação, 131 cursos de Pós-
-graduação e outros cursos ofer-
tados.

Serviço Social, Ciências Contá-
beis, Direito, Jornalismo, Rela-
ções Internacionais e Psicologia 
tiveram nota 4 no Enade. Admi-
nistração, Publicidade e Propa-
ganda, Turismo, Administração 
Pública e Tecnologia em Proces-
sos Gerenciais tiveram nota 5.



58

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 794,86

Direito 836,92

Relações 
Internacionais 751,65

Medicina 
Veterinária 757,22

Direito 758,67

Administração 696,25

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

4ª – Universida-
de Federal Rural 
do Rio de Janeiro 
(UFRRJ)
Fundada em 1943, está sediada 
em Seropédica, a cerca de 90 
km da cidade do Rio de Janei-
ro. Além disso, possui campi em 
Nova Iguaçu, Três Rios, Campos 
dos Goytacazes e Rio de Janeiro.

No resultado de 2014 do Enade 
(Exame nacional de desempenho 
dos estudantes), a UFRRJ se con-
sagrou como uma das melhores 
universidades do país, figurando 
no 36° lugar entre todas institui-
ções avaliadas no Brasil, e em 4° 
lugar no estado do Rio de Janeiro 
ficando a frente de outras impor-
tantes instituições como a UERJ, 
UFF e UNIRIO.

A universidade oferece mais de 
40 cursos de Graduação, mais 

de 35 cursos de Pós-graduação e 
quatro cursos técnicos no Colégio 
Técnico da UFRRJ (CTUR). Admi-
nistração, Ciências Contábeis e 
Psicologia tiveram nota 4 no Ena-
de. Direito e Serviço Social tive-
ram nota 5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:
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5ª – Universidade 
Estadual do Norte 
Fluminense Darcy 
Ribeiro (UENF)

6ª – Universidade 
Federal do Estado 
do Rio de Janeiro 
(UNIRIO)

Fundada em 1993, está sediada 
em Campos dos Goytacazes, a 
cerca de 280 km da cidade do 
Rio de Janeiro. Além disso, pos-
sui campus na cidade de Macaé, 
também no norte do estado.

Em 2012, a UENF foi reconheci-
da pelo Ministério da Educação, 
através do Índice Geral de Cursos 
(IGC), como a melhor universida-
de do estado do Rio de Janeiro e 
a 11ª no país. A UENF também é a 
melhor universidade fluminense 
pelo resultado do Exame Nacio-
nal de Desempenho de Estudan-
tes (Enade), que avalia os cursos 
de graduação. No ranking do 
Enade, a UENF ocupa a 6ª coloca-
ção entre todas as Universidades 
do país.

A UENF possui cerca de 20 cursos 
de Graduação, presenciais, a dis-
tância e semipresenciais. O curso 
de Administração Pública rece-
beu nota 4 no Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 
Veterinária 702,98

Engenharia 
Civil 689,51

Administração 
Pública 669,42

Medicina 797,82 

Direito 745,34

Turismo 667,96

Fundada em 1979, está localiza-
da na cidade do Rio de Janeiro. 
A universidade foi avaliada com 
conceito 4 no Índice Geral de 
Cursos (IGC) do Ministério da 
Educação (MEC) em 2017. na ci-
dade do Rio de Janeiro.

A instituição oferece mais de 30 
cursos de Graduação, nas moda-
lidades Licenciatura e Bachare-
lado. Além disso, oferece progra-
mas de Mestrado, Doutorado e 
Especializações. 

Turismo e Serviço Social recebe-
ram nota 5 no Enade. Direito re-
cebeu nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com
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Rio Grande
do Norte

1ª - Universida-
de Federal do Rio 
Grande do Norte 
(UFRN)
A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) possui a 
sede na cidade de Natal. Foi ins-
taurada em 25 de junho de 1958, 
sendo um dos principais centros 
universitários do estado, consti-
tuído por outros cinco campi, em 
Natal, Macaíba, Santa Cruz, Caicó 
e Currais Novos.

A UFRN oferta cerca de 70 cursos 
de Graduação, além de progra-
mas de Pós-graduação, projetos 
de pesquisa e extensão. Há dis-
ponível cursos presenciais e a dis-
tância, educação infantil, ensino 
técnico e a instituição possui três 
hospitais universitários. 

Administração, Turismo, Direito, 
Jornalismo e Design tiveram nota 
4 no Enade. Serviço Social, Psico-
logia, Publicidade e Propaganda e 
Direito receberam nota 5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 901,5

Psicologia 794,72

Direito 835,56

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

2ª - Universidade 
Federal Rural do 
Semi-Árido (UFER-
SA)
Teve a sua fundação em 1968, 
com sede na cidade de Mosso-
ró. Ela é considerada a segunda 
maior universidade estadual da 
região do nordeste, ela possui 
campi em outras 17 cidades do 
Rio Grande do Norte, sendo 7 

https://beduka.com/?utm_source=ebook


61

campi, juntamente com o Cam-
pus Central, em Mossoró e outros 
11 núcleos, localizados em Assu, 
Pau dos Ferros, Patu, Natal, Caicó 
e o campus de Apodi.

A UERN atualmente oferta 32 
cursos de Graduação, além de 
vários cursos de Pós-graduação e 
Mestrado, entre eles Física, Ciên-
cia da Computação, Letras, Ciên-
cias Naturais, Educação, Ciências 
Sociais e Humanas, Saúde e So-
ciedade, Ensino, Serviço Social 
e Direitos Sociais, Bioquímica e 
Biologia Molecular, Profissional 
em Letras, Planejamento e Dinâ-
micas Territoriais do Semi-árido.

Serviço Social, Direito e Publici-
dade e Propaganda tiveram nota 
5 no Enade, e os cursos de Admi-
nistração e Jornalismo recebe-
ram nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina  769,73

Ciências 
Contábeis  643,8

Direito 739,44
Medicina 789,19

Publicidade e 
Propaganda 673,14

Administração  620,78

3ª - Universidade 
do Estado do Rio 
Grande do Norte 
(UERN)

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.comTeve a sua fundação em 1968, 

com sede na cidade de Mosso-

ró. Ela é considerada a segunda 
maior universidade estadual da 
região do nordeste, ela possui 
campi em outras 17 cidades do 
Rio Grande do Norte, sendo 7 
campi, juntamente com o Cam-
pus Central, em Mossoró e outros 
11 núcleos, localizados em Assu, 
Pau dos Ferros, Patu, Natal, Caicó 
e o campus de Apodi.

A UERN atualmente oferta 32 
cursos de Graduação, além de 
vários cursos de Pós-graduação e 
Mestrado, entre eles Física, Ciên-
cia da Computação, Letras, Ciên-
cias Naturais, Educação, Ciências 
Sociais e Humanas, Saúde e So-
ciedade, Ensino, Serviço Social 
e Direitos Sociais, Bioquímica e 
Biologia Molecular, Profissional 
em Letras, Planejamento e Dinâ-
micas Territoriais do Semi-árido.

Serviço Social, Direito e Publici-
dade e Propaganda tiveram nota 
5 no Enade, e os cursos de Admi-
nistração e Jornalismo recebe-
ram nota 4.
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Rio Grande
do Sul

1ª – Universida-
de Federal do Rio 
Grande do Sul 
(UFRGS)
Fundada em 1895 como Escola de 
Farmácia, Química e Engenharia, 
a UFRGS é centenária, reconheci-
da nacional e internacionalmen-
te. Sediada na cidade de Porto 
Alegre, possui campus na cidade 
de Tramandaí.

Em 2012, a universidade ficou em 
5º lugar nacional na Classificação 
Acadêmica das Universidades 
Mundiais, elaborada pela Shan-
ghai Jiao Tong University, e em 
4ª lugar entre as faculdades bra-
sileiras no QS World University 
Rankings, publicado pela Quac-
quarelli Symonds do Reino Unido.

Em 2014, após três avaliações 
consecutivas, a UFRGS foi a uni-
versidade mais bem avaliada pelo 
Ministério da Educação, obtendo 
a maior nota de IGC-contínuo 
entre todas as universidades do 
país. A faculdade ministra cursos 
em todas as áreas do conheci-
mento e em todos os níveis, des-
de o Ensino Fundamental até a 
Pós-graduação.

Possui no total 84 cursos. 

Ciências Econômicas recebeu 
nota 4 no Enade. Administração, 
Direito, Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Ciências Contábeis, 
Psicologia, Relações Internacio-
nais, Design e Serviço Social tive-
ram nota 5. 

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 790,74

Psicologia 758,62

Relações 
Internacionais 753,09

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com
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2ª – Universidade 
Federal de Santa 
Maria (UFSM)
Fundada em 1960, está sediada 
na cidade de Santa Maria, a cerca 
de 290 km de Porto Alegre. Além 
disso, possui campi nas cidades 
de Cachoeira do Sul, Frederico 
Westphalen e Palmeiras da Mis-
sões.

A faculdade oferece 131 cursos de 
Graduação presenciais, nas mo-
dalidades Licenciatura, Bacha-
relado e Tecnólogo. Além disso, 
a instituição oferta 34 cursos de 
Doutorado, 59 de Mestrado, 12 
Especializações e 1 programa de 
Pós-doutorado. 

Direito, Administração, Ciências 
Contábeis e Psicologia tiveram 
nota 5 no Enade. Design, Jorna-
lismo, Publicidade e Propaganda, 
Relações Internacionais e Serviço 
Social tiveram nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 796,5

Ciências 
Contábeis  683,34

Direito 737,5

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Para as notas dos outros 
cursos, variações de campi, 
turnos e de cotas, consulte
beduka.com

3ª – Universidade 
Federal de Pelotas 
(UFPel)
Fundada em 1969, está sediada 
na cidade de Pelotas, a aproxima-
damente 245 km de Porto Alegre. 
Além disso, a faculdade possui 
campus em Capão do Leão.

Em 2017, a UFPel figurou no QS 
World University Rankings, fican-
do em 83º  lugar entre universi-
dades da América Latina e entre 
as 170 melhores universidades do 
bloco econômico BRICS.

Atualmente ela oferta 94 cursos 
de Graduação, 45 de Mestrado e 
23 cursos de Doutorado. Direito, 
Design, Turismo, Administração, 
Psicologia e Jornalismo tiveram 
nota 4 no Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 793,96

Engenharia 
Civil 694,96

Jornalismo 674,86
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4ª – Universida-
de Federal do Rio 
Grande (FURG)

5ª – Fundação Uni-
versidade Fede-
ral de Ciências da 
Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA)

Fundada em 1969, está sediada 
na cidade de Rio Grande, a cerca 
de 315 km de Porto Alegre. Além 
disso, possui campi em Santo An-
tônio da Patrulha, São Lourenço 
do Sul e Santa Vitória do Palmar.

A universidade tem cerca de 500 
professores e destaca-se nos 
cursos ligados à área dos ecos-
sistemas costeiros e oceânicos, 
como Oceanologia e Ciências 
Biológicas. A instituição também 
promove apoio as espécies que 
são afetadas pelo desequilíbrio 
ambiental, ou que estão em rota 
de migração. Os animais recolhi-
dos para tratamento, são levados 
ao Centro de Recuperação de 
Animais Marinhos, o CRAM, que é 
parte integrante do Museu Ocea-
nográfico da faculdade.

A instituição oferece cerca de 60 
cursos de Graduação, 20 cursos 
de Especialização, 30 cursos de 
Mestrado, 13 cursos de Doutora-
do, além de outros cursos. Admi-
nistração e Direito tiveram nota 4 
no Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 802,84

Administração 644,39

Direito 743,83

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Fundada em 1961 está sediada na 
cidade de Porto Alegre. A facul-
dade é especializada nas áreas 
das ciências da saúde e oferece 
16 cursos de Graduação nas mo-
dalidades Bacharelado e Tecnó-
logo. 

Além disso, a UFCSPA conta com 
12 programas de Pós-graduação 
stricto sensu, 9 programas de 
Especialização, 4 programas de 
residência multiprofissional e 64 
programas de residência médica. 

Psicologia e Tecnologia em Gas-
tronomia tiveram nota no 5 Ena-
de.

Além de convênios com alguns 
centros de saúde, a universidade 
conta com os hospitais do com-
plexo hospitalar da Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre, 
do Grupo Hospitalar Conceição, 
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do Instituto de Cardiologia e do 
Hospital Materno Infantil Pre-
sidente Vargas como locais de 
prática.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina  799,44

Gastronomia 715,96

Psicologia  742,74

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com
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Rondônia
1ª - Fundação Uni-
versidade Fede-
ral de Rondônia 
(UNIR)
A universidade é composta por 
8 campi, sendo espalhados pelas 
cidades de Ariquemes, Cacoal, 
Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto 
Velho, Presidente Médici, Rolim 
de Moura e Vilhena. 

A instituição foi fundada em 8 
de julho de 1982. A sede da UNIR 
está localizada em Porto Velho, 
onde também estão a Reitoria e 
as Pró-Reitorias. 

São mais de 60 cursos de Gradu-
ação e Pós-graduação ofertados, 
como Psicologia, Educação Es-
colar, Letras, Geografia, Histó-
ria, Matemática, Administração, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, etc. Administração, 
Ciências Contábeis, Direito e Psi-
cologia tiveram nota 4 no Enade.

Os principais objetivos da UNIR é 
auxiliar na produção intelectual, 
como por exemplo estudos cien-
tíficos e culturais, desenvolver 
profissionais competentes que 
consigam atender os interesses 
da região, ajudar no desenvolvi-
mento e estímulo dos estudos 
sobre a realidade brasileira e 
amazônica, entre outras ques-
tões.

Não há informações sobre as 
notas de corte do Sisu.
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Roraima
1ª - Universidade 
Federal de Rorai-
ma (UFRR)
A UFRR foi criada no dia 8 de 
setembro de 1989, e possui três 
campi na capital Boa Vista. Ela é 
a maior universidade de Rorai-
ma, além de ser considerada a 
melhor faculdade de Medicina 
do norte em 2010.

São oferecidos cursos de Gradu-
ação, Pós-graduação, pesquisa, 
extensão, ensino básico e profis-
sional. Possui cerca de 29 cursos 
de Graduação, na Pós-graduação 
tem 4 cursos de Mestrado oferta-
dos, que são Recursos Naturais, 
Geografia, Física e Química, além 
de ter o registro de 30 cursos de 
Especialização.

Psicologia e Administração tive-
ram nota 4 no Enade. Direito teve 
nota 5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 779,33

Direito 708,86

Psicologia 678,14

2ª - Universidade 
Estadual de Rorai-
ma (UERR)
A Universidade Estadual de Ro-
raima está localizada na capital 
de Boa Vista. A universidade teve 
a sua criação em 10 de novembro 
de 2005. A UERR possui os cam-
pus Boa Vista, Alto Alegre, Cara-
caraí, Pacaraima, Rorainópolis, 
São João da Baliza.

São ofertados 20 cursos de Gra-
duação, entre eles Pedagogia, Ci-
ência da Computação, Matemá-
tica, Turismo, Ciências Contábeis, 
Agronomia, Enfermagem, Letras, 
Educação Física, Sociologia, En-
genharia Florestal, Química, etc. 

Não há informações sobre as 
notas do Enade para os cur-
sos da UERR.

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Santa Catarina
1ª – Universidade 
Federal de Santa 
Catarina (UFSC)
Fundada em 1960, está sediada 
na cidade de Florianópolis. Além 
disso, possui campi nas cidades 
de Araranguá, Curitibanos, Join-
ville e Blumenau.

A faculdade é considerada uma 
das principais instituições de 
ensino superior do Brasil. Além 
disso, é a 7ª melhor universidade 
pública do país, na avaliação do 
INEP. Já no ranking mundial da 
Times Higher Education, a UFSC 
é uma das sete brasileiras entre 
as 800 melhores universidades 
do mundo.

A UFSC oferece 120 cursos de 
Graduação e 149 programas de 
Pós-graduação, além de atuar 
também no ensino básico. Ci-
ência Contábeis, Serviço Social, 
Secretariado Executivo, Design, 
Relações Internacionais e Admi-
nistração Pública receberam nota 
4 no Enade. Jornalismo, Adminis-
tração, Direito e Psicologia rece-
beram nota 5.

Além do ensino, a universidade 
conta com laboratórios, equipa-
mentos culturais e sociais e em 
diversos projetos de extensão, 

que incluem, por exemplo, o Hos-
pital Universitário. Sua instalação 
e consolidação foi importante 
para o crescimento de Florianó-
polis e para o fortalecimento de 
diversas áreas em Santa Catarina.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 820,67

Psicologia 766,31

Direito 764,7

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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2ª – Fundação Uni-
versidade do Esta-
do de Santa Cata-
rina (UDESC)
Fundada em 1965, está sediada 
em Florianópolis. Além disso, 
possui campi em Lages, Chape-
có, Palmitos, Pinhalzinho, Join-
ville, São Bento do Sul, Ibirama, 
Laguna e Balneário Camboriú.

Atualmente, são 15 mil alunos 
distribuídos em 59 cursos de 
Graduação e 48 Mestrados e 
Doutorados, que são oferecidos 
gratuitamente. Mais de 95% dos 
professores efetivos são mestres 
e doutores.

Administração Pública (Cesfi), 
Administração Pública (Esag), 
Ciências Econômicas (Esag) e 
Design tiveram nota 4 no Enade. 
Administração recebeu nota 5.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 
Veterinária 717,84

Administração 
Pública 690,86

Ciências 
Econômicas 709,58

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

3ª – Universidade 
Regional de Blu-
menau (FURB)
Fundada em 1964, está localizada 
na cidade de Blumenau, a cer-
ca de 130 km de Florianópolis. A 
faculdade é a primeira do interior 
do estado de Santa Catarina.

A FURB oferece mais de 40 cur-
sos de Graduação presenciais, 
abrangendo todas as áreas do 
conhecimento. Há também 12 
cursos de Especialização (lato-
-sensu), 11 Mestrados próprios e 
3 cursos de Doutorado. Ciências 
Contábeis, Serviço Social, Turis-
mo, Tecnologia em Marketing, 
Tecnologia em Comércio Exterior 
e Jornalismo tiveram nota 4 no 
Enade. Secretariado Executivo 
recebeu nota 5. 

Não há informações sobre as 
notas de corte no Sisu

4ª – Universidade 
Federal da Fron-
teira Sul (UFFS)
Fundada em 2009, está sediada 
na cidade de Chapecó, a cerca 
de 535 km de Florianópolis. Além 
disso, possui campi nas cidades 
de Cerro Largo, Erechim e Passo 
Fundo – no estado do Rio Gran-
de do Sul – e Laranjeiras do Sul e 
Realeza – localizados no sudoeste 
do estado do Paraná.

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Atualmente são oferecidos mais 
de 40 cursos de Graduação, além 
de 4 cursos de Especialização, 11 
Mestrados e 2 Doutorados inte-
rinstitucionais, todos com corpo 
docente composto por mestres e 
doutores. O curso de Administra-
ção recebeu nota 4 no Enade.

Medicina 793,78

Administração 674,34

Nutrição 689,32

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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São Paulo
1ª – Universida-
de de São Paulo 
(USP)
Fundada em 1934, está sediada 
na cidade de São Paulo. A facul-
dade é composta 42 unidades de 
ensino e pesquisa, distribuídos 
em dez campi: São Paulo (com 
três campi), Bauru, Lorena, Pira-
cicaba, Pirassununga, Ribeirão 
Preto, Santos e São Carlos.

A USP é a maior universidade pú-
blica brasileira e a universidade 
mais importante do país e uma 
das melhores e mais prestigiadas 
do mundo. Segundo o relatório 
mundial de 2012 (SIR World Re-
port) da SCImago Institutions 
Rankings, a USP está classificada 
na oitava segunda posição mun-
dial entre as 3290 instituições de 
ensino e pesquisa internacionais 
classificadas.

Entre as universidades públicas 
brasileiras tem o maior número 
de vagas de Graduação e de Pós-
-graduação, sendo responsável 
também pelo maior número de 
mestres e doutores do mundo, 
bem como responsável por me-
tade de toda a produção científi-
ca do estado de São Paulo e mais 
de 25% da brasileira.

A universidade oferece 96 cursos 
de Graduação, além de progra-

mas de Mestrado, Doutorado e 
Pós-doutorado. A USP chegou a 
fazer o Enade em uma “experiên-
cia piloto” no anos de 2013-2014, 
mas como sua adesão é faculta-
tiva, a instituição optou por não 
participar das demais edições 
por ter divergências com o mo-
delo de avaliação adotado, de 
acordo com sua assessoria de 
imprensa.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 858,44

Engenharia 
Civil 801,38

Administração 771,1

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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2ª – Universidade 
Estadual de Cam-
pinas (Unicamp)
Fundada em 1966, está sediada 
na cidade de Campinas. Além 
disso, possui campi nas cidades 
de Limeira, Piracicaba e Paulínia. 

A Unicamp oferece 56 cursos de 
Graduação, além de Ensino Téc-
nico. Administração, Administra-
ção Pública e Ciências Econômi-
cas receberam nota 4 no Enade. 

A faculdade é uma das melhores 
do Brasil e da América Latina, 
sendo responsável por cerca de 
15% da produção científica bra-
sileira. Vários rankings universi-
tários internacionais classificam 
a Unicamp como uma das me-
lhores universidades do mundo. 
Em 2015, o QS World Universi-
ty Rankings a classificou como 
a 195ª melhor universidade do 
mundo, além da 11ª melhor uni-
versidade com menos de 50 anos 
de existência do planeta.

Não há informações sobre as 
notas de corte no Sisu.

Confira informações detalhadas 
sobre os cursos oferecidos pela 
UNICAMP

3ª – Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP)
Fundada em 1976, está sediada 
na cidade de São Paulo. A UNESP 
distingue-se das outras universi-
dades estaduais por ter unidades 
em 24 municípios do estado.

A Unesco apontou a UNESP 
como a segunda universidade 
brasileira em números de artigos 
científicos de nível internacio-
nal, sendo responsável por 8% da 
produção científica nacional, ao 
lado da Unicamp e atrás apenas 
da USP.

A faculdade oferece 68 cursos de 
Graduação, além de programas 
de Pós-graduação que podem 
ser divididos em Mestrados, Dou-
torados, Especialização e Resi-
dência Médica e em área profis-
sional da saúde.

Psicologia, Design, Jornalismo e 
Direito tiveram nota 5 no Enade. 
Já Serviço Social, Relações Inter-
nacionais, Administração e Turis-
mo receberam nota 4. 

Não há informações sobre as 
notas de corte no Sisu.

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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4ª – Universida-
de Federal de São 
Carlos (UFSCar)
Fundada em 1968, está sediada 
na cidade de São Carlos. Além 
disso, possui campi nas cidades 
de Sorocaba, Araras e Lagoa do 
Sino.

Seu corpo acadêmico é formado 
por 99,9% de mestres ou douto-
res. Em sua maioria, os professo-
res desenvolvem atividades de 
ensino, pesquisa e extensão em 
regime de dedicação exclusiva. 

A faculdade oferece 45 cursos 
de Graduação, além de Mestra-
dos profissionais e acadêmicos, 
Doutorados e Especializações. Os 
cursos de Administração e Psico-
logia receberam nota 5 no Enade 
e o curso de Turismo nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Administração 738,11

Psicologia 761,34

Engenharia
Cívil 748,71

Administração 738,32

Psicologia 762,57

Ciências 
Contábeis 716,26

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com Para as notas dos outros cursos, 

variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

5ª – Universida-
de Federal de São 
Paulo (Unifesp)
Fundada em 1994, está sediada 
na cidade de São Paulo. Além 
disso, possui campi nas cidades 
de Santos, Diadema, Guarulhos, 
São José dos Campos e Osasco.

Em 2016, a Unifesp se destacou 
como uma das dez universidades 
mais prestigiadas da América 
Latina, segundo ranking elabora-
do pela Times Higher Education 
(THE), ficando em sexta posição.

A faculdade oferece 39 cursos de 
Graduação. Os cursos de Psicolo-
gia, Ciências Contábeis e Admi-
nistração receberam nota 5 no 
Enade, e Relações Internacionais, 
Ciências Econômicas e Serviço 
Social receberam nota 4.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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6ª – Fundação Univer-
sidade Federal do Abc 
(UFABC)
Fundada em 2005, está sediada em San-
to André. Além disso, possui campus em 
São Bernardo do Campo. A instituição é a 
única universidade federal brasileira com 
100% de professores doutores.

A faculdade oferece 21 cursos de Gradu-
ação, nas modalidades Licenciatura e 
Bacharelado, além de 21 cursos de Pós-
-graduação, divididos entre Mestrados e 
Doutorados. Os cursos de Administração 
Pública e Relações Internacionais tiveram 
nota 5 no Enade, e Ciências Econômicas 
nota 4.

A faculdade foi avaliada pelo Índice Geral 
de Cursos (IGC) do MEC como a melhor 
universidade do Estado de São Paulo, sen-
do avaliada como a 1ª no ranking de cursos 
de Graduação entre todas as universida-
des do Brasil.

Maior nota de corte SISU 2019/1, am-
pla concorrência, em alguns cursos:

Interdisciplinar em
Ciência e Tecnologia 728,23

Interdisciplinar em 
Ciências e Humanidades 726,4

Para as notas dos outros cursos, variações 
de campi, turnos e de cotas, consulte
beduka.com

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Sergipe
1ª - Universidade 
Federal de Sergipe 
(UFS)
Fundada em 1968, está sedia-
da na cidade de São Cristóvão, 
a aproximadamente 23 km de 
Aracaju, capital do estado. Além 
disso, possui campi em Itabaia-
na, Lagarto, Laranjeiras, Nossa 
Senhora da Glória e Aracaju. 

É uma das instituições mais im-
portantes do Norte-Nordeste do 
Brasil. É a única universidade 
pública do estado de Sergipe e 
responsável por grande parte da 
produção científica deste.

Atualmente são ofertados 106 
opções de cursos de Graduação 
presenciais. Os cursos de Psico-
logia, Serviço Social, Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda e De-
sign tiveram nota 4 no Enade. 
Direito, Administração e Relações 
Internacionais receberam nota 5.

Medicina 786,94

Relações 
Internacionais 703,61

Direito 771,54

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Tocantins
1ª - Fundação Uni-
versidade Federal 
do Tocantins (UFT)
Fundada em 2003, está sediada 
na cidade de Palmas. Além disso, 
possui campi nas cidades de Ara-
guaína, Arraias, Gurupi, Mirace-
ma do Tocantins, Porto Nacional 
e Tocantinópolis.

A UFT oferece mais de 50 cursos 
presenciais de Graduação, entre 
Licenciaturas, Bacharelados e 
Tecnólogos, cinco cursos a dis-
tância e ainda cursos na moda-
lidade semi-presencial para for-
mação de professores, além de 
Programas de Pós-graduação. 
Direito, Administração e Tecno-
logia em Logística tiveram nota 4 
no Enade.

Maior nota de corte SISU 
2019/1, ampla concorrência, 
em alguns cursos:

Medicina 786,94

Direito 710,14

Administração 654,87 Direito 700,06

Enfermagem 681,26

Pedagogia 563,04

Para as notas dos outros cursos, 
variações de campi, turnos e de
cotas, consulte beduka.com

2ª - Universidade 
do Tocantins (UNI-
TINS)
Fundada em 1990, está sediada 
na cidade de Palmas, capital do 
estado. Além disso, possui campi 
em Araguatins, Augustinópolis 
e Dianópolis. Possui cerca de 15 
cursos de Graduação, sendo eles 
presenciais e a distância. Direito 
recebeu nota 4 no Enade.

A faculdade é responsável pelas 
pesquisas agropecuárias do es-
tado, e em 2015, a instituição foi 
a que obteve o melhor desem-
penho no Exame da Ordem no 
estado do Tocantins, ultrapassan-
do a UFT (detentora do título por 
anos consecutivos).

https://beduka.com/?utm_source=ebook
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Conclusão
Ainda há muito mais detalhes sobre cada 
uma dessas universidades e sobre muitas 
outras. Queremos te ajudar a escolher a me-
lhor instituição de ensino, por isso recomen-
damos o nosso buscador, o Beduka, para 
encontrar a faculdade ideal:

Conheça também nosso blog (beduka.com/blog), 
nosso simulado (beduka.com/simulado-enem),  
e o nosso Teste Vocacional (beduka.com/raiox).

https://beduka.com/?utm_source=ebook
https://beduka.com/blog/?utm_source=ebook
https://beduka.com/simulado-enem/?utm_source=ebook
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