
Escolher um curso superior nem sempre é tarefa fácil. Há que pesar

na mesma balança vários aspetos: gostos, competências, oferta de cursos

e perspetivas de emprego - para tomar uma decisão consciente e segura.

NÃO
HÁ COMO os números para ajudar

numa escolha que vai influenciar o futuro: e

neste caso, o melhor mesmo é olhar para os

dados do lEFP. De acordo com os relatórios

mais recentes, há cursos em Portugal sem

desempregados registados em Centros de Emprego, nomeada-

mente Medicina, Engenharia Informática, Matemática e Enfer-

magem.
No momento de escolher um curso, pode ser interessante

conhecer as estatísticas do portal Infbcursos, desenvolvido pelo

Ministério da Educação, onde são conhecidos os dados mais

atualizados de temas como taxa de desemprego de cada forma-

ção superior, situação após um ano de inscrição, c classificações

finais, por exemplo. Estas são informações que podem ser rele-

vantes, tanto para os alunos como para os pais, que assim con-

seguem apoiar e orientar os filhos com a ajuda de uma ciência

que não mente - a dos números.

CURSOS QUE SÃO BONS INVESTIMENTOS

Assim, segundo os dados mais recentes, os cursos com 100% de

empregabilidade, atualmente são Medicina, Matemática, En-

genharia Informática e Enfermagem. Assim, podem ser boas

apostas para os estudantes portugueses.
No total, são quase 40 cursos com 100% de emprego, em

que a maioria são cursos de universidades de Lisboa, Porto,

Coimbra e Aveiro. As formações superiores em saúde são tam-
bém as que reúnem maior quantidade de diplomados - por

exemplo, o curso de Enfermagem da Escola Superior de En-

fermagem de Coimbra totalizou, entre os anos letivos de 2010

e 2014, 1185 alunos, e o de Medicina da Universidade de Lisboa

chegou ao total de 1372 alunos diplomados.
Mas como se sabe, existem exceções à regra, [>elo que mes-

mo que um curso tenha um grande número de graduados, não

significa que a oferta de emprego seja proporcional - o que se ve-

rifica por exemplo em cursos como Direito, já que entre 2010 e

2014 saíram 1048 estudantes com diploma da Universidade de

Coimbra, mas acabou por se registar uma taxa de desemprego de

9,7% e um total de 102 desempregados, que embora não seja a

mais elevada taxa de desemprego num curso superior, é assinável,

tendo em conta a quantidade de alunos que terminam o curso.

ARQUITETURA NO TOPO DE CURSOS

COM MAIOR TAXA DE DESEMPREGO

Os cursos com maior taxa de desemprego hoje em dia são, por
ordem decrescente, Arquitetura, Serviço Social, Criminologia,
Ciências da Comunicação, Teatro e Artes Performativas e Design

de Comunicação, sendo que se verifica que a maioria dos diplo-

mados desempregados são de cursos de ensino privado.

Por outro lado, o Infocursos também tem boas notícias cm

relação à situação após primeiro ano de inscrição - 81% dos alu-

nos do ensino superior continuam no mesmo curso, enquanto

apenas 4,7% muda de curso e de estabelecimento. É um facto

também de que há mais mulheres do que homens a estudar em

universidades e politécnicos, cerca de 54% contra 46%.

TOME NOTA

Consu.te tocos estes n jmeros na pagina da Infocursos: http://infocursos.mec.pt;

Corheça 3 listo coriiplo:a de cursos de ensino público em: www.dges.gov.pt;

Um dos cursos com mais inscrições é a formação superior em Dire :o, contudo

é uri dos que apresentam um considerável número de desempregados;

Os cursos de Medicina, Engerharia Informática, Matemática e Enfermagem,

atualmente com 100% de empregabilidade, podem ser boas apostas;

Arquiletura, Serviço Social, Criminologia, Ciências da Comunicação, Teatro e Ares
Pcrorrnativas apresentam hoje em dia a maior taxa de desemprego no nosso país;

Pode ser interessante, antes de escolher vir cu r so, pesquisar lti pouco as ofertas

de emprego da á r ea em páginas dedicadas para o efeito, para ter urr c ; v.são

rrais concreta do que pode esperar.


