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Quase dois mil
alunos entraram
no superior
com as notas
do ano passado

Acesso. Perto de um quarto dos 1517 alunos

que entraram no curso de Medicina neste ano
já tinham tentado no ano letivo 2015-2016
PEDRO SOUSA TAVARES

Um total de 5268 alunos, entre os

quase 43 mil que entraram nas uni-
versidades e nos politécnicos na
primeira fase de acesso ao ensino
superior, já tinham tentado sem
sucesso a colocação no ano passa-
do. O número consta de um levan-
tamento realizado pela Direção-
Geral do Ensino Superior (DGES) ,

a pedido do DN, em que é também
revelado que, entre os alunos que
conseguiram a colocação à segun-
da tentativa, quase 2000 (1938) não
precisaram sequer de fazer melho-
rias de notas.

Por áreas, foi na Saúde que mais
alunos que já tinham concorrido
em 20 1 6 conseguiram colocação
neste ano - 1068 - ainda que ape-
nas cerca de 200 tenham dispensa-
do a melhoria de notas. Nas Ciên-
cias Empresariais, perto de metade
dos 866 que agora entraram não ti-
veram de fazer novos exames. No
curso de Medicina, a quebra nas
médias de acesso deste ano tam-
bém beneficiou muitos alunos que
tinham tentado sem sucesso entrar
em 2015.

De acordo com os dados da
DGES, perto de 25% das 1517 vagas
preenchidas neste ano em Medici-
na-354-foramocupadaspor es-
tudantes que já tinham sido candi-
datos em 2015. E entre estes houve
mesmo uma dezena de candidatos

que nem precisaram de voltar a fa-
zer exames, para melhoria de nota,
entrando exatamente com as mes-
mas médias que os tinham deixa-
do à porta do curso ambicionado

no ano passado.
Recorde-se que, neste ano, os

cursos de Medicina perderam o es-
tatuto de formações com o acesso
mais difícil, sendo suplantados por
três da área da Engenharia: Aeroes-
pacial e Física e Tecnológica, am-
bas do Instituto Superior Técnico
da Universidade de Lisboa, com a
mesmamédiade 18,53 valores; e

Engenharia e Gestão Industrial, da
Universidade do Porto, com 18,48
valores. O curso de Medicina desta
última universidade, que em 2015
tinha sido o primeiro da tabela,
com 18,67 valores, baixou neste
ano para quarto depois de ter per-
dido quase três décimas, ficando-
-se pelos 18,4 valores de nota do úl-
timo colocado.
Jogar com flutuações nos exames
A esmagadora maioria (97%) dos
estudantes que acabaram por en-
trar em Medicina à segunda ten-
tativa tiveram de voltar a fazer
exames nacionais para melhoria
de nota de candidatura. Mas isso
não significa que não tenham
acabado por beneficiar da mu-
dança de circunstâncias entre o
ano passado e este.

Na maioria das universidades
que oferecem o curso, são exigidos
como provas de ingresso obrigató-
rias três exames nacionais: Mate-
mática A, Física e Química e Biolo-
gia e Geologia. Neste ano, as provas
de Matemática, que costumam fa-
zer a diferença na altura de decidir
quem entra e quem falha a coloca-
ção, baixaram 0,7 valores de média,

dos 12 valores do ano passado para
os 11, 2. Por outro lado, a média de
Biologia ganhou 1,2 pontos, pas-
sando de 8,9 valores para 10, 1, e Fí-
sica A também cresceu dos 9,9 para
os 1 1, 1 valores, o que sugere que es-
tas duas últimas provas terão sido
mais acessíveis neste ano. Assim,
um aluno que tenha aproveitado a

média conseguida a Matemática
em 2015, fazendo agora melhorias
a Biologia e Geologia e a Física e

Química, terá ficado em condições
ideais para ultrapassar candidatos

que tiveram de fazer as três provas
em 20 16. Até porque teve de se pre-
parar para apenas dois exames.

Por uma questão de lógica, terá
sido esta a opção da maioria dos es-
tudantes que voltaram a concorrer
neste ano. No entanto, foi impossí-
vel confirmar essa situação antes da
conclusão deste artigo, pelo que,
como alertou a DGES numa res-
posta complementar enviada ao
DN, não é possível para já "afirmar
que as melhorias foram feitas nou-
tras provas que não a Matemática".

COLOCAÇÕES

42958
> entradas no ensino superior
PeLo terceiro ano consecutivo, a

Ia fase de acesso ao ensino superior
registou um aumento de colocados,
mais 890 do que em 2015.

5268
> entraram à segunda
Número de alunos que já tinham
tentado sem sucesso a coLocação
no ano passado e que conseguiram
entrar no ensino superior neste ano.



Um curso "extremamente concorrencial''
medicina Regra que permite
aos alunos utilizarem os
exames nacionais como
provas de ingresso durante
dois anos tem sido criticada

Jogar com as médias é possível de-
vido à regra que permite aos alunos
utilizarem os exames nacionais
como provas de ingresso durante
dois anos. Regra que tem sido um
dos argumentos utilizados pelos
que defendem provas de acesso or-
ganizadas pelas instituições do en-
sino superior, em alternativa aos
exames nacionais.

Mas, ao DN, António Cunha, rei-
tor da Universidade do Minho e pre-
sidente do Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas (CRUP),
defende que é preciso ter "extrema
prudência" antes de se pensar em
mudar as regras. Porumlado, diz, os
alunos que entram à segunda tenta-
tiva também fazem sacrifícios:
"Têm uma vantagem competitiva
mas entretanto perderam um ano,
e um ano é um investimento muito
grande", lembra. Por outro, as alter-
nativas poderão não ser melhores.
"Situações desse tipo acabarão
sempre por acontecer num concur-
so extremamente concorrencial
como é o de Medicina. Há sempre
pessoas atentar encontrar estraté-
gias para, dentro daquilo que o con-
curso nacional de acesso permite,
maximizarem as suas hipóteses de
acesso. O concurso não é um pro-
cesso perfeito", admite, "mas é rela-
tivamente robusto, está bem esta-
belecido, existe há dez anos e é co-
nhecido das famílias".

As dificuldades logísticas asso-
ciadas a provas organizadas uni-
versidade a universidade, defende,
dificilmente seriam aceitáveis para
os candidatos, mesmo que lhes
dessem maiores garantias de igual-
dade de oportunidades no acesso:
"Como reitor, claro que gostaria

mais de que as provas pudessem
ser feitas pelas universidades, e que
as universidades pudessem sele-
cionar os seus estudantes, mas para
os alunos e as suas famílias seria
uma situação muito difícil de gerir,
porque teriam de se deslocar e de
fazer provas diferentes em diferen-
tes instituições para tentarem en-
trar no mesmo curso".

José Manuel Silva, bastonário da
Ordem dos Médicos, assume que
entre os alunos que entraram à se-
gunda oportunidade, nos concur-
sos deste ano, até está alguém que
lhe é muito próximo: "A minha filha
é um desses casos. No ano passado
não entrou por três décimas", con-
ta. Mas garante que não é por isso -
e sim por considerar que nenhuma
situação "garante a igualdade abso-
luta de oportunidades" - que não vê
necessidade nem interesse em mu-
dar as regras.

"Se os alunos tivessem de repetir
todos os exames, para estarem em

igualdade de oportunidades com os

outros, teriam de fazer quer os exa-
mes do 12.° ano quer os do 1 1 .° ano",
lembra. Isto porque, para além de

alguns exames do secundário servi-
rem de provas de ingresso, todos
contam para a média final de esco-
la, que por sua vez tem um peso de
50% na candidatura. E fazê-lo signi-
ficaria que, "no limite, uma segunda
candidatura implicaria uma perda
de dois anos" ou então "o aluno te-
ria de voltar a fazer todos os exames
no mesmo ano" para poder concor-
rer novamente.

"Já sabemos que esses fatores vão
ter influência, sobretudo nas zonas
de fronteira, o aluno que entra por
umas décimas e o aluno que fica de
fora", admite. "Mas são fatores im-
possíveis de controlar. Perante a
maior injustiça de outras opções,
tem de se optar pela circunstância
de menor injustiça. E o método
atual, pelo menos, é 100% objetivo."

Por outro lado, acrescenta, o acesso

ao ensino superior "depende de
imensas condicionantes", muitas
delas definidas "em tenra idade",
como "as envolventes culturais, so-
ciais e educacionais da família", a
"possibilidade de terem explicações
ou não ou mesmo a escola que se

frequenta, "porque sabemos que há
disparidades significativas entre as

classificações que os alunos têm em
algumas escolas privadas e as notas
que têm nos exames". "Uma das

preocupações da sociedade deve

ser proporcionar a todos uma igual-
dade de oportunidades. Mas neste
momento isso não existe."

Pelo terceiro ano consecutivo, a
primeira fase de acesso às universi-
dades e politécnicos públicos regis-
tou um aumento de colocados. As
42 958 entradas deste ano aproxi-
mam-se dos valores anteriores à cri-

se, sendo o melhor registo desde
2010. Em relação ao ano passado, o
concurso de acesso permitiu a en-
trada a mais 890 alunos.

DX rápido
Regra permite aos alunos
utilizarem os exames
nacionais como provas de
ingresso durante dois anos.

Em Medicina, houve uma
dezena de alunos que
usaram a mesma nota de
candidatura do ano passado.

Engenharias Aeroespacial
e Física e Tecnológica, do
Instituto Superior Técnico,
têm a média mais alta: 18,53.




