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? lá não é só o curso de Medicina
que atrai os melhores alunos. As
áreas ligadas à inovação tecnoló-
gica têm vindo a conquistar espa-
ço junto dos jovens com as médias
mais altas. E, pelo segundo ano
consecutivo, os três primeiros lu-
gares da tabela foram ocupados
por engenharias (Engenharia Ae-
roespacial, Engenharia Física e

Tecnológica, ambas no Instituto
Superior Técnico-IST, e Engenha-
ria e Gestão Industrial), só depois
seguidas de Medicina e de Bioen-
genharia (estas três últimas da
Universidade do Porto).

As colocações deste ano confir-
ma a nova tendência que se tem
vindo a verificar nos últimos anos
e que em 2016 conseguiu destro-
nar os cursos de Medicina dos lu-
gares cimeiros da tabela. Em 2015,
recorde-se, o top 5 dos cursos com
médias mais altas tinha tês cursos
de Medicina e foi encabeçado pelo
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto (FMUP). Se-
guiu-se o de Engenharia Aeroes-
pacial (IST), o de Medicina do Ins-
tituto de Ciências Biomédicas
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Abel Salazar (também da UP), Me-
dicina da Universidade do Minho
e Engenharia Física e Tecnológica
do IST.

"É um bom sinal. É sinal de que
há um conjunto de alunos muito
bons que procura outros desafios
e vão melhorar essas áreas", con-
siderou Maria Amélia Ferreira, di-
retora da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto em de-
clarações ao IN. Tal como nos últi-
mos anos, este foi o curso de Me-

dicina a registar a média mais alta
no último aluno colocado (18,33).

Contudo, defendeu esta res-
ponsável, "a média de medicina
não está a descer" (a diferença en-
tre 2016 e a deste ano é de 0,07 dé-
cimas). E lembra que o curso de
Medicina teve mais vagas do que
qualquer um dos três primeiros da
lista: Engenharia Aeroespacial
abriu 85 vagas enquanto Medicina
abriu 245 lugares. Segundo Maria
Amélia Ferreira, a nota do aluno



que entrou em 85. s lugar em Medi-
cina é semelhante à do último a
entrar no curso do Técnico.

Para António Sousa Pereira, di-
retor do Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar (ICBAS), tra-
ta-se de "um resultado normal em
todo o Mundo", pois as "as enge-
nharias estão na vanguarda e a

inovação atrai a juventude". Por
outro lado, as engenharias que fi-
caram à frente são "pluripoten-
ciais com grande saída para o

mercado de trabalho". "Os jovens
sabem o que é interessante e im-
portante para o futuro que vem
aí", destacou.

"Os jovens sabem
o que é interessante
e importante para
o futuro que vem af '

A Bioengenharia, revelou, foi o
curso que deu a primeira indica-
ção que o paradigma estava a mu-
dar. "Foi o primeiro sinal de que as

pessoas estavam a começar a es-
colher muito para além do que era
a perspetiva do mercado" e "é ex-
celente termos jovens com grande
capacidade a escolher estas áreas".

Em seu entender, este resultado
"até é um bom sinal" porque "ha-
via uma certa pressão sobre a me-
dicina que não tinha razão de ser".
Os bons alunos no Secundário, ex-
plicou, eram quase obrigados pe-
las famílias a escolherem Medici-
na. Agora "vamos começar a ter
alunos que não escolhem o curso
por terem notas muito altas mas
por terem vocação". •


