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com o último aluno colocado a entrar com 18,80 valores
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Pelo segundo ano consecutivo
os três cursos com médias de en-
trada mais elevadas voltaram a

pertencer a Engenharia. Com a

particularidade de as referidas
médias terem voltado a subir. En-
genharia Aeroespacial, do Institu-
to Superior Técnico (IST) de Lis-
boa, ocupa o primeiro lugar do
ranking, descolando-se de Enge-
nharia Física Tecnológica, com
que partilhou no concurso passa-
do a mesma média 18,53 valores
(nota do último colocado). Este
ano, a média voou para os 18,80.



Engenharia Física e Tecnológi-
ca, também do IST, ocupa o 2. s lu-
gar, com o último colocado a ob-
ter uma média de 18,75 valores,
seguindo-se Engenharia e Gestão
Industrial, da Faculdade de Enge-
nharia do Porto, com 18,43 valo-
res. O top ten (ver ao lado) é domi-
nado, refira-se, pelo IST e pela
Universidade do Porto (U. Porto),
com cada instituição a registar
quatro cursos com médias acima
dos 18 valores.

A mítica Medicina iguala a

quarta posição do ano passado,
com o último colocado na Facul-
dade de Medicina do Porto a en-
trar com 18,33 valores. E se no
concurso de 2016/2017 o curso do
Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar, da U. Porto, surgia
em 5. s lugar, este ano cede a posi-
ção a Bioengenharia, da mesma
universidade.

Não será, por isso, de estranhar
que a taxa de desemprego da
maioria destes cursos ande próxi-
ma de zero. Se se sabe que em Me-
dicina o emprego é garantido, no
curso de Aeroespacial, o portal In-
focursos, que apresenta dados so-
bre os cursos superiores, avança
com uma taxa de desemprego de
3%. Valor que desce para os 0,7%
no caso de Engenharia Física Tec-
nológica. •




