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Ministério analisou quantos alunos dos que acabaram o curso entre 2012/13 e 2015/16 estavam inscritos
no lEFP em 2017. Para quem esteve no ensino público, a taxa de desemprego baixou para 5,5%

0 percurso dos estudantes

Quantos estudantes já não se encontravam no sistema de ensino
superior nacional um ano após iniciarem o seu curso?*

Quantos estudantes continuavam ins-
critos no mesmo curso um ano após
ingressarem no ensino superior?*

Quantos estudantes se tinham
transferido de curso um ano após
ingressarem no ensino superior?*

Qual a percentagem de recém-
-diplomados que se encontram
inscritos no lEFP como
desempregados?**

Cursos com mais desemprego
nos recém-diplomados

Obter o diploma e arranjar logo tra-
balho? Há 30 cursos superiores com
uma taxa de desemprego entre os re-

cém-diplomados de 0%. Dez estão no
ensino privado e 20 no público. Por

exemplo, a licenciatura em Tradução
e Interpretação de Português/Chinês
e Chinês/Português, do Politécnico
de Leiria. Ou as três licenciaturas
em Teologia da Universidade Cató-
lica Portuguesa, os seis mestrados

integrados de Medicina que existem
no país e ainda três (de um total de

33) cursos de Enfermagem - a saber,
os da Escola Superior de Saúde Egas
Moniz, da Escola Superior de Saú-
de da Cruz Vermelha Portuguesa e
do Instituto Politécnico de Setúbal.

Juntam-se Ciências do Mar, da Uni-
versidade de Aveiro, Meteorologia,
Oceanografia e Geofísica, da Univer-
sidade de Lisboa, ou ainda Música,
variante de Execução, do Politécnico
de Lisboa. Só para dar mais alguns
exemplos.

De resto, há, em geral, menos
recém-diplomados do ensino públi-
co no desemprego face aos últimos
anos. E essa é a primeira conclusão
de uma análise global aos mais re-
centes dados que, a partir de hoje,
estarão disponíveis no portal Info-
cursos (.http://infocursos.pt/) - um
instrumento útil para quem, daqui
a duas semanas, vai ter de fazer op-
ções sobre o seu futuro. É que o con-
curso nacional de acesso ao ensino

superior público arranca no dia 18

deste mês.
A taxa de desemprego entre os re-

cém-diplomados foi calculada pela
Direcção-Geral do Ensino Superior
e pela Direcção-Geral de Estatísticas
da Educação e Ciência. Para os que
tiraram um curso numa instituição
pública de ensino, é de 5,5%. Para



os que se diplomaram no ensino pri-
vado, de 5,7%. Isto representa, face
a 2016, no caso do ensino público,
uma melhoria (era então de 7,2%)
mas, no caso dos que frequentaram
instituições privadas, um ligeiro agra-
vamento (era de 5,4%).

O Ministério da Ciência, Tecnolo-

gia e Ensino Superior (MCTES) define

recém-diplomados como estudantes

que terminaram os cursos entre os

anos lectivos 2012/13 e 2015/16. No In-
focursos 2018 - designação que é da-
da ao portal actualizado - foram con-
siderados os que "se encontravam
desempregados em Junho 2017 ou
em Dezembro de 2017, calculando-
se a percentagem média de desem-

prego registado nestes dois meses
de referência", esclarece o ministé-
rio. Esta informação é apresentada
para 1147 licenciaturas e mestrados

integrados.

Menos abandono
Arquitectura, Comunicação Multi-
media e Educação Ambiental - res-

pectivamente da Universidade de
Évora, do Politécnico da Guarda e

do Politécnico de Bragança - apa-
recem com as taxas de desemprego
entre recém-diplomados mais altas:
22% ou mais. Há, no total, 43 cursos
com taxas de desemprego de 15%

ou mais.

Mas o portal Infocursos fornece
várias outras informações, curso a

curso, para "contribuir para apoiar

as escolhas no acesso ao ensino su-

perior", sublinha o MCTES. Como
ingressam os alunos no ensino su-

perior? Que notas têm nas provas
de ingresso? Com que notas termi-
nam a sua formação? Onde estão
um ano depois de se terem inscrito?
- são apenas algumas perguntas para
as quais é possível obter resposta.

A julgar pelos números, nem sem-

pre se farão as melhores opções (ou
as mais desejadas) na hora de esco-
lher o caminho: um em cada dez alu-
nos de licenciatura no ensino público
(e 13,6% no privado) acaba por pedir
transferência para outra formação
um ano após ter ingressado na uni-
versidade ou instituto politécnico.

Outro dado: 8,4% dos alunos que
se inscreveram no I.° ano, pela pri-
meira vez, numa licenciatura do ensi-

no público, entre 2014/15 e 2015/16, já
não estavam em nenhuma instituição
de ensino do país um ano depois de
terem ingressado.

São, ainda assim, resultados me-
lhores do que os observados em
anos anteriores. No ano passado, por
exemplo, o Infocursos apontava para
uma taxa de abandono de 8,7% e no
ano anterior de 9,8%. No privado a
taxa é sempre mais alta (12,7% é a
mais recente, uma vez mais tendo
em conta apenas as licenciaturas).

O Infocursos permite ainda pes-
quisar os cursos por tipo de aluno.
Para ficar a saber-se, por exemplo,

que há cada vez mais estudantes de
nacionalidade estrangeira em todos
os tipos de ensino — nas licenciatu-
ras do ensino público, por exem-
plo, passaram de 8,1% para 9,1%
num ano e nas do privado de 11,4%

para 12%.
É também possível observar em

que cursos os estudantes obtêm o

diploma com notas mais altas (a in-

formação é, neste caso, disponiliza-
da para 1291 formações). O recorde
é batido na licenciatura de Canto
Teatral do Conservatório Superior
de Música de Gaia. Aqui foram ana-
lisadas as notas dos diplomados em
2014/15 e em 2015/16. Dez, neste ca-
so. Média final: 17,2 valores.

Segue-se a licenciatura de Tra-
dução e Interpretação: Português/
Chinês, do Instituto Politécnico de
Leiria: 28 diplomados, média de 17.

E logo depois Direcção Musical, do
Conservatório Superior de Música de

Gaia, com apenas dois diplomados,
e média de 17.

No outro extremo da lista estão

Biologia (três diplomados), Enge-
nharia Civil (21 diplomados) e Enge-
nharia Electrónica e de Automação,
respectivamente da Universidade
da Madeira, do Instituto Politécni-
co de Castelo Branco e do Instituto
Superior Politécnico Gaya. A nota
média final oscilou entre os 11,7 e

os 11,9 valores.
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