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ENSINO SUPERIOR Os CUrsOS

superiores com maior taxa
de desemprego continuam,
na maior parte dos casos, a

manter o número de vagas,
no próximo ano letivo. A
perspetiva de uma maior di-
ficuldade em encontrar tra-
balho não está, assim, a le-
var a uma redução do núme-
ro de lugares disponíveis
para estudantes do Ensino

Superior.
Uma análise aos cursos

com mais de cem estudan-
tes diplomados, feita a par-
tir dos dados publicados
pela Direção-Geral do Ensi-
no Superior na semana pas-
sada, mostra que quase uma
vintena de licenciaturas e

mestrados integrados têm
uma taxa de desemprego
superior a 15%. E a maior

parte desses cursos quase
não teve variações do nú-
mero de vagas a lançar na

primeira fase do concurso,
que arranca hoje.

É o caso da licenciatura em

Serviço Social, da Universi-
dade de Trás-os-Montes e

Alto Douro (UTAD). Soma
uma taxa de desemprego de

21,2% , mas aumentou de 43

para 44 o número de vagas a

abrir no ano letivo que ar-
rancará em setembro. Tam-
bém Arquitetura, na área de

especialização em Urbanis-

mo, na Universidade de Lis-

boa, e Economia na UTAD,
pretendem admitir mais
alunos no próximo ano leti-
vo, apesar de terem uma
taxa de desemprego de 18%.

Entre os cursos com mais
de cem diplomados e um
desemprego superior a 15% ,

só três cortaram nas vagas:
a licenciatura em Saúde
Ambiental pelo Politécnico
do Porto terá menos um lu-

gar, Psicologia na Universi-
dade do Porto, terá menos
sete, e Reabilitação Psico-

motora, da UTAD, cortará
seis vagas.

A taxa de desemprego en-
tre os recém licenciados de
cada curso superior come-

çou a ser publicada para dar
aos alunos mais um dado

que lhes permita escolher a

área de conhecimento e a

instituição onde estudar e

para orientar a fixação do
número de vagas a abrir no
ano letivo seguinte.

MAIS COM EMPREGO TOTAL

Os dados da Direção-Geral
do Ensino Superior mos-
tram também que está a au-
mentar o número de cursos
com taxa de desemprego de

zero, ou seja, cujos recém li-
cenciados estão todos a tra-
balhar.

No ano passado, 31 cursos

garantiam emprego total.
São sobretudo ligados às

Ciências da Vida, às Ciên-
cias Exatas e à Informática,
nas também a Teologia
(pela Católica), Arquitetura
pela Lusíada de Famalicão e

dois cursos de Música, pela
Escola Superior de Música.

Note-se que os cursos liga-
dos ao ensino têm taxas de

desemprego entre os 8% e

os 13% e que a de Direito
não passa dos 11% . •
Dados a partir do lEFP
A taxa de desemprego cal-
culada pela Direção-Geral
do Ensino Superior baseia-

se no número de diploma-
dos de 2012/13 a 2015/16,
inscritos como desempre-
gados nos centros de em-

prego no ano passado.

Alunos podem saber que cursos têm mais emprego
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Há 31 cursos superiores
com entrada direta no mer-
cado de trabalho, ou seja,
com zero desemprego.


