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Há 31 cursos do Superior com
taxa de desemprego a zero
Dados do Portal Infoescolas revelam que mesmo os cursos com médias de entrada mais altas
têm diplomados sem trabalho. Psicologia na Universidade do Porto com mais alunos sem emprego
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UNIVERSIDADES Há 31 CUr-

sos do Ensino Superior sem

desemprego. São formações
em áreas bastante diferen-
tes e com números de diplo-
mados muito distintos.
Desde Medicina - que vai
dos 400 até aos mais de mil
alunos a concluírem o mes-
trado integrado, em várias

universidades, e que não ti-
veram problemas em en-
contrar emprego - até Teo-

logia, com cursos que vão
dos 30 a mais de 70 alunos.

Os dados, disponibilizados
a partir de hoje pelo portal
Infocursos - a duas semanas
de abrirem as candidaturas
ao Ensino Superior (18 de

julho) - revelam ainda que o

número de licenciatu-
ras/mestrados integrados
com uma taxa de desempre-
go de zero aumentou em re-

lação ao ano passado: eram
25, num universo que ultra-

passa os mil cursos entre
universidades e politécni-
cos, do ensino público e pri-
vado. Também cresceu o

número de cursos com zero

diplomados no desempre-
go: passou de 23 para 29.

Os números são do Insti-

tuto do Emprego e Forma-

ção Profissional e tiveram
em conta os recém-diplo-
mados entre os anos letivos
2012/2013 e 2015/2016.
Mas para este cálculo não
contaram as universida-
des/cursos com menos de
30 alunos.

MÉDIAS MAIS ALTAS

Os cursos que tiveram a

nota de entrada mais alta no
ano letivo que agora termi-
nou (2017/2018) são dos

que têm melhor empregabi-
lidade. Mas nenhum está no

grupo da percentagem zero

(lerinfografia).
O que mais se aproximou

foi o de Medicina da Univer-
sidade do Porto, com uma
taxa de 0,1%, o quarto com
a média mais alta. O recor-
dista, Engenharia Aeroespa-

cial, no Instituto Superior
Técnico (Universidade de

Lisboa) regista 2,4% de taxa
de desemprego.

Os cursos com taxas de de-

semprego mais elevadas
também estão a baixar: os

dados mais atuais apontam
para sete cursos com uma
taxa de desemprego supe-
rior a 21%, no ano passado

eram 23. Recorde-se que no
início de 2018 a taxa de de-

semprego jovem situou-se
nos 22,2%.

O mestrado integrado de

Psicologia, na Faculdade de

Psicologia e de Ciências da

Educação, da Universidade
do Porto, é o que regista um
número maior de desem-
pregados (85 alunos).

Entre os cursos com mais
alunos destacam-se os de
Direito e Direito pós-labo-
ral na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa,

que têm 1470 diplomados e

3,4% de desemprego.

ABANDONO A DESCER

Já o número de alunos que
abandonam o curso ao fim
do primeiro ano na univer-
sidade também tem vindo a

descer, no público (e no pri-
vado): passou de 8,7% para
8,4% nas licenciaturas. Ar-
tes Performativas e Tecno-

logias, da Universidade Lu-
sófona de Humanidades e

Tecnologias, é o único cur-
so com uma taxa de abando-
no de 100%.»

Candidaturas têm início a 18 de julho



Medicina no feminino
Medicina, na Universidade
de Lisboa, foi o curso com
mais mulheres em
2016/2017: 1496. 0 núme-
ro de homens neste mes-
trado integrado foi de 788.
No mesmo período houve
nove cursos sem mulheres
e 13 com apenas uma.

Alunos mais velhos
Em 2016/2017, estavam
inscritos 10 048 alunos
com mais de 40 anos, de

um total de 254 880. Ciên-
cias Sociais, da Universida-
de Aberta, foi o curso com
mais matrículas (952). Dos
31 aos 39 anos, foram
12 924 e dos 28 aos 30 anos
8290. Com idade até aos 18

anos, foram 31 097.

Alunos estrangeiros inscri-
tos no Ensino Superior no
ano letivo 2016/2017. Di-
reito, em Coimbra, conta-
va com 358 estudantes de

outros países.


