
Fontainhas Fernandes acredita que haverá um regime de exceção para a licenciatura da UTAD

Norte pode perder curso
de Engenharia Florestal
Há 19 cursos que tiveram menos de dez alunos e que não vão poder abrir
no próximo concurso. Aveiro, Minho e Coimbra não podem aumentar vagas
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superior O curso de Enge-
nharia Florestal da Escola
de Ciências Agrárias da Uni-
versidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro (UTAD)
está entre os 19 que não po-
dem abrir vagas no próximo
concurso nacional de aces-

so ao Superior, apurou o JN.
Isto porque nos últimos
dois anos consecutivos teve
menos de dez inscritos no
l. a ano. Sendo que, à luz do

despacho de fixação de va-

gas enviado quinta-feira à

noite pelo Ministério da
Ciência e Ensino Superior a

universidades e politécni-
cos, naquelas condições fica
vedada a abertura de vagas.

A concretizar-se, passará a

haver apenas uma licencia-
tura em Engenharia Flores-
tal em Portugal, concreta-
mente no Instituto Supe-
rior de Agronomia da Uni-
versidade de Lisboa. A espe-
rança da UTAD reside, ago-
ra, num regime de exceção.

Na proposta enviada por
Manuel Heitor, e conforme
o JN noticiou na edição de

ontem, admite-se abrir uma
exceção quando estejam em
causa "ofertas de reduzida

dispersão na rede pública"
ou quando "exista procura
confirmada de estudantes
internacionais".

"É um curso estratégico
para o país. De procura re-
duzida, mas elevada empre-
gabilidade", frisa o reitor da

UTAD, lembrando o drama
dos fogos florestais que fus-

tigaram Portugal nos últi-
mos anos. "Estas são as cha-
madas ditas exceções",
acredita António Fontai-
nhas Fernandes.

Na UTAD, diz, entraram
oito alunos há dois anos e

nove neste ano letivo. O fim
do curso, entende, "seria
mau para o país". E nem se-

ria muito lógico, na medida
em que o Laboratório Cola-
borativo da Floresta e dos

Fogos (ForestWlSE), lidera-
do pelo INESC Porto e sedia-

do na UTAD, acaba de abrir

20 vagas para doutoramen-
tos em Engenharia Flores-
tal, lembra o reitor.
MAIS VAGAS NO INTERIOR
Ao contrário do que aconte-
ceu no último concurso, as

universidades do Minho,
Coimbra e Aveiro, bem
como os politécnicos do Cá-
vado e do Ave, Setúbal, Lei-
ria e Coimbra, não vão po-
der aumentar vagas no pró-
ximo concurso. Recorde-se

que mais de metade das va-

gas cortadas, no ano passa-
do, no Porto e em Lisboa, fo-
ram parar ao litoral.

Já as universidades e poli-
técnicos localizados em re-

giões com menor procura e

menor pressão demográfi-
ca, concretamente no inte-
rior do país e nas regiões au-
tónomas, podem aumentar
as vagas até 5% em cursos

que visem a formação em
competências digitais e

ciências de dados e naqueles
considerados estratégicos
para a instituição, num má-
ximo de três cursos. •
OUTROS DADOS

|

Reações para a semana
Os presidentes do Conse-
lho de Reitores das Uni-
versidades Portuguesas e

do Conselho Coordenador
dos Institutos Superiores
Politécnicos remeteram
comentários para a sema-

na, após reunirem com os

os seus pares.

Porto e Lisboa sobem
As universidades do Porto e
Lisboa têm de aumentar
entre 5% e 15% o número
de vagas nos cursos que, no
último concurso, só admi-
tiram alunos com nota su-

perior a 17, num total de 12

cursos. Contactadas, as rei-
torias disseram estar a ana-
lisar o despacho.

19 devem fechar
Entre os cursos que deverão
fechar estão, por exemplo,
Educação Básica, no Politéc-
nico da Guarda, ou Equini-
cultura, em Portalegre.


