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DAS ENTRADAS
DISPONÍVEIS

NAS ÁREAS MAIS
PROCURADAS

O LICENCIATURAS aceitam mais estudantes
O EXCELÊNCIA livra Lisboa e Porto de cortes



ACESSO AO SUPERIOR

Resultados dos exames nacionais do Ensino Secundário são determinantes para a fixação das notas de acesso ao Ensino Superior

Reitores dão luz
verde a mais vagas
MEDIDA © Cursos procurados por alunos com mais de 17 valores vão aumentar os inscritos até mais
15 % LIMITAÇÃO © Cortes em Lisboa e Porto deixam de ser cegos e levam em conta "excelência"

JOÃO SARAM AGO

No
dia em que arrancaram

os exames nacionais do
Ensino Secundário, de-

terminantes no acesso ao Ensino

Superior, o Conselho dos Reito-
res das Universidades Portu-
guesas deu luz verde à proposta
do Governo e da Comissão Na-
cional de Acesso ao Ensino Su-
perior para serem criadas mais

vagas nos cursos procurados
pelos alunos com média supe-
rior a 17 valores.

A medida é para ser aplicada
no próximo ano letivo, mas,
para os reitores, um aumento
entre 5% e 15% nas instituições
de ensino de Lisboa e do Porto
não é suficiente, devendo ser
alargada a outras instituições.

No último ano, o curso com a

CONSELHO DE REITORES

DEFENDEAPROCURA
DA EXCELÊNCIA

ENGENHARIAS LIDERAM
ENTRE OS CURSOS COM

NOTAS MAIS ALTAS



média mais elevada de acesso foi
Engenharia Física e Tecnológi-
ca, no Instituto Superior Técni-
co (Universidade de Lisboa) ,

com 18,9 valores. O curso de

Engenharia Aeroespacial (18 ,8 ) ,

no Instituto Superior Técnico, e
ode Engenharia e Gestão Indus -
trial (18 , 6) , na Universidade do
Porto, lideraram nas notas. Ma-
temática Aplicada, no Instituto
Superior Técnico (18,3), e

Bioengenharia (18,3) e Medicina
(18,2) , na Universidade do Por-
to, também estiveram no topo
nas notas de entrada.

Os reitores dizem ainda que
" os cortes em Lisboa e no Porto
deixam de ser cegos e passam a
ter em conta variáveis como a

'procura de excelência' "
. •

PORMENORES

i Início das candidaturas
\

\ A primeira fase de candidaturas i

iao Ensino Superior decorre de \

\ 17 de julho a 6 de agosto. i

j Mais candidatos \

\ Os reitores defendem a amplia- ;

i ção da base de recrutamento i

i dos candidatos com vagas plu- I

í rianuaise não todos os anos. I

\ Menos procurados \

\ Deverão manter-se os cortes i

i nas vagas nos cursos menos ;

i procurados no Litoral do País. i

DEPOIMENTOS

MADALENA OLIVEIRA
ESTUDANTE, 16 ANOS

"Saiu quase toda a matéria
que estava na matriz"
"Estou a fazer o

exame como aluna

externa, apesar de

játerterminadoa
disciplina, porque
não sei que prova

quero usar para entrar na univer-

sidade. Neste exame, ao contrá-
rio de outros, saiu quase toda a

matéria na matriz da prova.
Diminuíram muito a matriz."

RAFAEL SILVA
ESTUDANTE, 17 ANOS

"Futuramente utilizá-10-ei
para entrar na faculdade"
"Estou numa fase

mais difícil. Oob-
jetivoé mudar de

curso, pelo que
este exame foi

mais para cum-
prir calendário, porquetem de

ser feito mesmo. Mas se tiver o

resultado que pretendo, futura-

mente utilizá-10-ei para entrar
na faculdade."

CATARINA COSTA

ESTUDANTE, 17 ANOS

"Penso que aumentou
a dificuldade"
"Penso que au-
mentou a dificul-

dade, pelo menos

em relação aos

exames anterio-

res: eu fiz todos os

exames. Acho que vou à segunda
fase. Pensava que ia correr me-

lhor, eu sabia tudo, mas...
No máximo 15, no mínimo 12."



CATARINA SERRANO
ESTUDANTE, 16 ANOS

"Sob pressão é um bocado
complicado"
"Estou em Econo-

mia e decidi tro-
car Geografia por
Filosofia. Havia a

teoria de que
como é ano elei

toral o exame ia ser mais fácil,
mas não se verificou. Era muito

complicado porque exigia muito

pensamento, o que sob pressão
é um bocado complicado."

CICLOS | AUMENTO
O DOCUMENTO DO CRUP DIZ

QUEOATUALINDÍCEPODE

DESVALORIZAR O MÉRITO

DE CANDIDATOS QUE TÊM

CLASSIFICAÇÕES INFERIORES

A l 7VALORES.

Estudantes discutem a correção da prova minutos após a sua realização

Exame coloca 16 mil
a ref letir sobre
justiça e liberdade
? Arrancou ontem a primeira
fase dos exames do Ensino Se-
cundário. Mais de 16 mil alu-
nos do II 2 ano foram colocados
à prova na disciplina de Filoso-
fia. "Podem virar o enuncia-
do" - o tiro de partida para
uma das mais importantes eta

pas do calen-
dário escolar
fez-se ouvir
rigorosamen-
te às 09h30.
Instantes antes, no interior de
uma das salas de prova da Es-
cola Secundária José Gomes
Ferreira, em Lisboa, dominava
a apreensão. E os suspiros tor-
navam-na clara.

No enunciado da prova tudo
apela à reflexão: a primeira
questão avança duas afirmações

AMBIENTE DE APREENSÃO

E SILÊNCIO DOMINOU
SALAS DE PROVA

sobre as quais o aluno deve ava-
liar a relevância da liberdade do
cidadão para a discussão do li-
vre-arbítrio; no terceiro ponto,
solicita-se que o estudante
"imagine que o Luís precisa ur-
gentemente de medicamentos
e que a única maneira de os

conseguir é

pedir dinhei-
ro empresta-
do a um ami-
go rico, sem

ter a intenção de lho pagar" . Há
que avaliar a moralidade da

ação tendo em conta a crítica à
ética kantiana. No Grupo 111 -
reservado às questões de maior
desenvolvimento - testa-se
conhecimento sobre a Teoria
da Justiça do filósofo norte-

americano Johnßawls. • ÜB.



ALUNOS A
PROVA

REITORES | REGIME PÓS-LABORAL

O presidente do Conselho de Reitores das

Universidades Portuguesas, Fontai-
nhas Fernandes, sublinha que há "um avan-
ço" ao "repensar a redução do número de va-

gas dos cursos em regime pós-laboral" e "al-
terar as exceções às limitações decorrentes
do nível de desemprego".

MEDICINAI A ESPERA

Os cursos de Medicina têm média de entra-
da superior a 17 valores. Ainda não está

decidido se vai haver mais vagas. O Concurso
Nacional de Acesso aponta uma discriminação
positiva para com as instituições do Interior
no preenchimento das vagas, solução que re-
cebeu nota positiva do Conselho de Reitores.


