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Há mais alunos no Ensino Superior e as médias subiram
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Este ano letivo, 42 068 alunos entraram na universidade, metade na primeira opção. Médias dos
cursos mais procurados subiram, Medicina está nos primeiros lugares da lista, 84,4% entraram numa
das três primeiras escolhas. Há 8714 vagas por preencher e 48 cursos sem estudantes. Segunda fase
começa esta segunda-feira.
 
 07-09-2015
 
 Desde 2011 que o número de alunos que entravam no Ensino Superior vinha a diminuir. A tendência
foi quebrada este ano, depois de em 2010 terem sido colocados 45 592 alunos na primeira fase e nos
últimos dois anos esse número ter ficado sempre abaixo dos 40 mil. Os resultados das candidaturas
foram divulgados na madrugada do último domingo: 42 068 alunos conseguiram o seu lugar na
universidade, metade na primeira opção e 84,4% numa das três primeiras escolhas. Há ainda 8714
lugares por preencher nas faculdades e 48 cursos sem qualquer aluno. A segunda fase começa esta
segunda-feira e estende-se até ao dia 18 de setembro para os que não entraram na primeira etapa, os
que querem concorrer de novo ou não fizeram a matrícula e os que só agora reúnem condições para o
fazer. Os resultados são divulgados a 24 de setembro.
 
 Os alunos que agora entraram na faculdade têm até à próxima sexta-feira, dia 11, para se
matricularem. Este ano, regista-se um aumento de 11,4% em relação a 2014, ano em que entraram
37 778 alunos no Ensino Superior e ficaram 13 168 lugares disponíveis para a segunda fase, ou seja,
mais 4454 do que este ano. Feitas as contas, 87,1% dos candidatos ficaram colocados na primeira
ronda e 50,5% nos cursos que puseram no topo da lista, número ligeiramente inferior aos 54% de
2014. As médias dos cursos mais procurados subiram e nos 10 cursos com notas de acesso mais
elevadas só um ficou abaixo dos 180 valores (numa escala que vai até 200).  Dos 1048 cursos
disponíveis, 600 não têm qualquer vaga disponível.
 
 Nos cursos de formação de professores/formadores e Ciências da Educação, mais diretamente ligados
ao ensino, ainda há vagas por preencher. Este ano, foram disponibilizados 1194 lugares e 946 estão
ocupados. Há, portanto, 252 vagas por preencher. E dos 946 que entraram nestes cursos, 777
colocaram essa opção no topo da lista. A média mais elevada está na licenciatura de Educação Básica
na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto com 136,9 valores e as 47 vagas
disponíveis já ocupadas. Segue-se a média de 128,8 do curso Educação Básica da Universidade do
Minho, em Braga, com as 48 vagas preenchidas. Na Universidade da Madeira, Educação Básica tem
média de 127,9 valores e os 20 lugares ocupados e Ciências da Educação surge com média de 117,1
valores e as 25 vagas preenchidas.
 
 Há também médias negativas nos cursos de formação de professores. Ciências da Educação da Escola
de Ciências Sociais da Universidade de Évora tem média de 95 valores e dois lugares por ocupar,
Educação Básica da Escola Superior de Educação de Castelo Branco tem 98 valores e 22 lugares por
preencher, Educação Básica da Escola Superior de Educação de Santarém surge com 97 valores e 10
vagas para a segunda fase.
 
 Medicina continua em primeiro
 
 Medicina não é destronada, mantém o seu lugar com as médias mais elevadas e todos os cursos
ocupam os primeiros 15 lugares da tabela. O curso da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
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continua com a média mais alta. O último aluno a entrar tem média de 186,7 valores e as 245 vagas
lançadas estão todas ocupadas. Na Universidade do Minho, em Braga, a média é de 183,2 valores e
havia 120 lugares preenchidos. Em Coimbra, também não restam lugares e a média é de 181,3
valores. O curso na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa registou uma média de 180,5
valores, enquanto na Universidade Nova de Lisboa foi de 179,2. O curso de Medicina na Universidade
da Beira Interior, na Covilhã, tem média de 178 valores e as 140 vagas preenchidas.
 
 O curso de Engenharia Aeroespacial do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, tem a segunda melhor
média deste ano letivo no Ensino Superior, com 185 valores, e o curso de Medicina do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, está na terceira posição, com 184,8
valores. Do lado oposto, surge o curso de Produção Alimentar em Restauração em regime pós-laboral,
da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, com média de 95 valores. Há mais licenciaturas
abaixo dos 100 valores, como Bioquímica na Universidade dos Açores e que ainda tem 12 vagas por
preencher, Português e Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra com 97 e 99
valores respetivamente, Ciências do Desporto em regime pós-laboral da Universidade de Coimbra com
95 valores, Agronomia na Universidade de Évora com 95 valores, Economia na Universidade da
Madeira com 98,3 valores e ainda Estudos Portugueses, Sociologia em regime pós-laboral,
Administração Pública e Política do Território da Universidade de Lisboa com 99, 95, 95 valores,
respetivamente.
 
 Maior turma é de Direito em Lisboa
 
 A maior turma do Ensino Superior em 2015 está no curso de Direito da Universidade de Lisboa com
480 estudantes. Direito em Coimbra fica logo a seguir com 334 estudantes. A turma mais pequena
está na Universidade dos Açores no curso de Medicina Veterinária (Preparatórios) com 13 alunos e
todos os lugares ocupados. Segue-se a turma de Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) com 15 vagas
disponíveis e 11 preenchidas na primeira fase.
 
 A taxa de ocupação de vagas nas áreas de Engenharia ronda os 75%, o que significa uma melhoria
em relação a anos anteriores. Das 9037 vagas levadas a concurso, 7855 alunos colocaram cursos de
Engenharia na primeira opção. Ao todo, foram colocados 6700 estudantes. Mesmo assim é a área com
mais vagas por preencher, 2342 no total. O caso mais significativo é o do curso de Engenharia Civil da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra que dos 105 lugares disponíveis
preencheu apenas 12, ficando 93 disponíveis. Em Lisboa, no curso de Engenharia Eletrotécnica do
Instituto Superior de Engenharia entraram 18 alunos e ficaram 82 lugares para a segunda fase.
Mesmo assim, o bastonário da Ordem dos Engenheiros sublinha "a inversão significativa". "O país
começa a ter consciência de que precisa deste tipo de profissionais e estes profissionais só vão entrar
no mercado daqui a cinco anos", afirma Carlos Martins Ramos em declarações à Lusa.
 
 De todos os cursos disponíveis, 48 ficaram sem qualquer aluno. Há vários exemplos sobretudo nos
institutos politécnicos, onde estão 7 070 vagas por preencher, embora este ano essas instituições de
Ensino Superior registem um crescimento de 16,7% nas colocações nesta primeira fase. Sem alunos
estão, entre outros, os cursos de Filosofia e Cultura Portuguesa em regime pós-laboral na
Universidade dos Açores com 20 vagas, Engenharia Têxtil na Universidade do Minho em regime pós-
laboral com 30 lugares, Engenharia do Ambiente no Instituto Politécnico de Beja com 23 vagas,
Ciência e Tecnologia Alimentar no Instituto Politécnico de Bragança com 36 lugares, Tecnologias de
Informação e Multimédia no Instituto Politécnico de Castelo Branco com 25 vagas, Engenharia
Eletrotécnica em regime pós-laboral no Instituto Politécnico de Coimbra com 20 lugares, Engenharia
Civil na Universidade do Algarve com 28 vagas.
 
 Por outro lado, há universidades sem qualquer vaga disponível para a segunda fase de acesso ao
Ensino Superior. As escolas superiores de Enfermagem do Porto, Coimbra e Lisboa e o ISCTE -
Instituto Universitário de Lisboa não têm lugares para a etapa que se segue. Luís Reto, reitor do
ISCTE, destaca o "resultado notável" ao ter as 1111 vagas preenchidas. "É a única universidade
portuguesa que conseguiu preencher na primeira fase de candidaturas todas as vagas disponíveis para
o ano letivo 2015/2016", sublinha em comunicado.
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 A Universidade Nova de Lisboa é a que tem menos lugares por preencher ao ter atingido 99% das
vagas ocupadas, o melhor resultado dos últimos anos. Segue-se a Universidade do Porto que sublinha
a procura: 4160 vagas disponíveis e 7825 alunos que colocaram cursos da instituição na primeira
opção. "Estes indicadores excecionais de procura, que se mantêm ano após ano, refletem a reputação
que a universidade construiu e consolidou ao longo de muitos anos, tanto a nível nacional, como
internacional, fruto da qualidade que a sociedade, as empresas e as instituições em geral percebem
existir no trabalho desenvolvido pela universidade, a todos os níveis da sua missão de educação, de
investigação e de prestação de serviços", destaca o reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feyo
Andrade.
 
 O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) destaca o aumento do número de
alunos colocados no Ensino Superior, valorizando assim a tendência de queda dos últimos anos.
"Considero o aumento significativo de entradas algo positivo, porque a economia portuguesa precisa
de mais gente no Ensino Superior. A tendência dos últimos anos era algo que só podia ser visto como
preocupante", refere o presidente do CRUP, António Cunha, em declarações à Lusa.
 
 O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) também destaca o
crescimento de 16,7% do número de alunos colocados no Ensino Superior. "São boas notícias porque
se inverteu a tendência de queda dos últimos anos e temos um crescimento no número global de
candidatos colocados pelo segundo ano consecutivo", comenta o presidente do CCISP, Joaquim
Mourato, num comunicado enviado às redações. Apesar de os institutos politécnicos apresentarem um
grande número de vagas por preencher, o CCISP sustenta que na primeira fase foram colocados,
nestas escolas, 15 329 alunos, passando a taxa de colocação de 58%, em 2014, para 69% este ano.
"Outro aspeto muito positivo a salientar é o crescimento de 13,2% no número de estudantes de
primeira opção que optaram por instituições do subsistema politécnico", lê-se no documento.
 
 Informações:
 
 http://www.dges.mctes.pt/
 
Sara R. Oliveira
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