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REINGRESSOS São 3792 OS

estudantes que, após terem
interrompido os seus cursos,

pediram para reingressar no
Ensino Superior neste ano
letivo. Face ao ano passado,
trata-se de um aumento de

23% . Em entrevista recente
ao JN, o próprio ministro do
Ensino Superior, Manuel
Heitor, destacava "o facto de

terem aumentado, pela pri-
meira vez, os reingressos".
Melhores condições de vida
e uma maior confiança no
sistema de Ensino Superior
são algumas das justifica-
ções avançadas.

A seguir à Universidade de

Lisboa (634), o Minho surge
com o maior número de

reingressos, num total de

479, de acordo com os dados

facultados pela tutela ao JN.
Para o reitor Rui Vieira de

Castro, se "a melhoria das

condições de vida" pode,
"eventualmente", explicar
aquele aumento, o facto é

que, "acima de tudo, traduz

confiança nas instituições
de Ensino Superior". Segun-
do o reitor da Universidade
do Minho, há uma maior no-

ção das "mais-valias que po-
dem decorrer para as pessoas

que o frequentam".
Posição corroborada pelo

presidente do Conselho de
Reitores das Universidades

Portuguesas, para quem "o
aumento de reingressos
pode estar relacionado com
o melhor clima económico

que se assiste no país". Por
outro lado, sublinha ao JN
António Fontainhas Fer-
nandes, "o aumento de es-
tudantes no Ensino Supe-
rior confirma a confiança
das famílias na qualificação

superior como estratégia de

inserção no mercado de tra-
balho".

Explique-se que à luz des-

te mecanismo o estudante

apenas pode reingressar no
curso que frequentava
quando interrompeu os

seus estudos ou ao que lhe
tenha entretanto sucedido.
Num processo, explica o rei-
tor Rui Vieira de Castro,
"que não está sujeito a limi-
tações".

UNIVERSIDADES LIDERAM
De acordo com os mesmos
dados, mais de dois terços
dos alunos pretendem rein-

gressar em universidades e

os restantes em institutos

politécnicos. E se Lisboa e

Minho lideram, a Universi-
dade do Porto surge em ter-
ceiro lugar, com 431 a pre-
tenderem retomar os seus
estudos superiores. Já no

que aos politécnicos concer-

ne, destaque para o do Porto

(311 inscritos), Coimbra
(255) e Leiria (178).

Refira-se que no âmbito do

regime de reingresso, as ins-

tituições têm competência
para preparar e desenvolver
as ações relativas ao ingres-
so nos seus cursos. Uma úl-
tima explicação para o au-
mento de 23 % registado nos

reingressos avançado pelo
reitor da Universidade do

Minho prende-se com "o fe-
nómeno das reinscrições
após prescrições".

Ou seja, esclarece o reitor
da Universidade do Minho,
" o estudante não pode estar
indefinidamente inscrito
sem ter feito um determina-
do número créditos". Quan-
do tal acontece, explica,
"tem que sair e ficar fora da

universidade, no mínimo,
um semestre". •
BALANÇO

Colocados nas
duas primeiras
fases de acesso
sobem 1,4%
Numa altura em que
terminou a 3. a fase
de acesso ao Supe-
rior, estão já coloca-
dos em licenciaturas
e mestrados integra-
dos, no Ensino Supe-
rior público, 46 721
novos estudantes, o

que representa um
acréscimo de 1,4%
face ao ano anterior,
de acordo com os
mais recentes dados

divulgados pelo Mi-
nistério do Ensino
Superior.
Á estimativa da tute-
la, considerando to-
das as vias de ingres-
so, é chegar aos 77
mil novos alunos. De
destacar o aumento
de 40% nos alunos
internacionais, que
deverão ultrapassar
os sete mil.

|
ESTIMATIVA |

alunos
As estimativas avan-
çadas pela tutela
apontam para o rein-

gresso, neste ano leti-



vo, de 3792 alunos

que, por algum moti-
vo, tiveram que aban-
donar os seus estudos

superiores. Trata-se de

um aumento de 23%
face ao ano transato, o

que acontece pela pri-
meira vez.

Militar da GNR
em Braga,

cursa
Criminologia

no Porto
Carlos Sampaio Usa folgas e

férias para tirar licenciatura Por
si e pelas vítimas que atende



Viver em Braga e estudar no
Porto já não seria fácil. Se

juntarmos a isso um traba-
lho a tempo inteiro não será

preciso adjetivar muito
mais. Carlos Sampaio sabe
bem do que escrevemos. É

ele o protagonista desta his-
tória. A meta de ter um cur-
so superior sempre andou a

par do trabalho como mili-
tar da GNR no Comando
Territorial de Braga.

Estávamos em 2012
quando, através do con-
curso especial para maio-
res de 23 anos, Carlos en-
trou no curso de Crimi-
nologia na Faculdade de
Direito da Universidade
do Porto. Viu-se forçado a

interromper. "À medida
que o tempo vai passan-
do, vamos ficando des-
motivados, torna-se can-
sativo", lembra.

Hoje, é um dos 3792
alunos que reingressaram

no Ensino Superior. "Sen-
ti-me novamente com ca-

pacidade para estudar".
Capacidade essa que con-
ta com o apoio incondi-
cional da mulher, psicó-
loga clínica. "Sempre me
incentivou bastante para
continuar a estudar, ten-
do sido um apoio funda-
mental. Mesmo quando
disse que ia suspender".

PROGRESSÃO NÁ CARREIRA

Aos 36 anos, Carlos estu-
da, primeiro, por si. "Por-

que, futuramente, pode-
rei ter outras perspetivas
a nível profissional". De-
pois, pelos outros. "O
meu dia a dia é inquirir
pessoas, muitas em con-
texto de violência do-
méstica", explica, para
demonstrar que o curso
dá-lhe "bagagem para ser
mais criterioso e brioso
no trabalho" que faz dia-
riamente.

Carlos Sampaio fre-
quenta o segundo ano do
curso diurno. O que quer
dizer que aproveita folgas
e férias para se deslocar ao
Porto para assistir às au-
las. "Tento absorver o

mais possível da matéria
e estabelecer contactos
com os colegas que me
vão passando as aulas".

O apoio que tem tido na
GNR tem também sido
fundamental. "O meu co-
mandante superior hie-
rárquico também passou
por uma situação idênti-
ca, licenciou-se em Direi-
to já estando na institui-
ção, tenho tido todo o

apoio", reconhece.
Regressar aos bancos da

faculdade foi "um pouco
estranho". "É sempre",
desabafa. Porque encon-
trou pessoas maioritaria-
mente acabadas de sair do

Secundário, apesar de ter

três colegas "que entra-
ram pelos maiores de 23 e

têm outra bagagem".
Que nem sonham a pro-
fissão que tem. "Se ca-
lhar, aumentaria o grau
de distância", suspeita.

Mas este não é o único
grande passo que Carlos
está a dar. Prepara um
maior. Imenso. Ser pai.
"Coincidiu com o facto de
voltar à faculdade". Com o

foco em si e nos outros.»
JOANA AMORIM

"Futuramente,
poderei ter outras
perspetivas a
nível profissional.
(...) [Dá-me]
bagagem para ser
mais criterioso e
brioso no meu
trabalho"

Nené, dos
relvados

do Leixões
aos bancos

da faculdade

"Toda a
frustração que
carreguei, com
sete operações.
(...) Agora posso
passar para os
outros o
conhecimento
académico e a
experiência"



José Manuel Silva Arrumadas
as ehuteiras, antigo futebolista

sentiu-se 'Vazio de conhecimento"
Será uma narrativa comum
a outros atletas de alta com-
petição. Que entre o despor-
to e o curso superior optam
por congelar a matrícula na
faculdade. Que se prolonga
no tempo. Foi o caso de José
Manuel Silva. Nome de

guerra "Nené". Futebolista
do Leixões.

Entrou para o Instituto
Superior da Maia, em
1994/95, para cursar Des-
porto, na mesma altura
em que inicia a sua carrei-
ra de futebolista no Lei-
xões. "Quando fui para o

Belenenses, em 1998, pa-
rei o curso ". Sucedeu-lhe
outra narrativa comum
nos atletas de alta compe-
tição. Uma lesão no joe-
lho. Sete cirurgias. Tem-
po de retomar os estudos.
Estávamos em 2003. Ti-
nha 26 anos.

O valor elevado das pro-
pinas leva-o a pedir
transferência para a Fa-
culdade de Desporto da
Universidade do Porto.
Estávamos em 2007 e

fíca-se pelo 4.° ano.
"Comecei a trabalhar no

futebol, no Leixões, liga-
do ao agenciamento de

jogadores". Sem trabalho

agora, e sentindo-se "va-
zio de conhecimento",
pediu o reingresso neste
ano letivo. Lembra José
Mourinho, que abriu a

porta da valorização do
conhecimento. "Muita
coisa evoluiu, com os clu-
bes a darem oportunida-
des a pessoas que vinham
da parte académica".

SEDE DE CONHECIMENTO

Arrumadas as ehuteiras,
com 43 anos e dois filhos,
sabe que "faz todo o sentido
tentar readquirir conheci-
mento", vazio que se sente
dele. Com o processo de Bo-

lonha pelo meio, entrou
agora para o 3. ano.

No primeiro dia de aulas,

sentou-se na primeira fila.
Foi o único. Estava na aula
de Traumatologia, "com o

Dr. Leandro Massada, que já
me tinha acompanhado".
Para primeiro dia foi o ex-
pectável numa turma cheia
de jovens, "com dinâmica
de ensino", de quem acaba

de concluir o Secundário.
"Foi uma sensação boa,
com algum nervosismo e
ansiedade".

Nos filhos tem o seu gran-
de apoio. Sobretudo, e cu-
riosamente, no Manei, o

mais novo, de dez anos:
"Achava que devia ter se-

guido a faculdade e dar au-
las e assim não me tinha le-
sionado". Maria, a mais ve-
lha, de 14 anos, acha "en-
graçado". Diz-lhe que qual-
quer dia vai estudar com
ela.

O objetivo, e uma vez que
trabalhou na área da gestão
desportiva, "é tirar o mes-
trado na parte de gestão
desportiva". Tem muito a

transmitir, sabe. "Toda a

frustração que carreguei,
com sete operações; termi-
nar a carreira aos 26 anos,
escondi-me; agora posso
passar para os outros o co-
nhecimento académico e a

experiência". Porque, frisa-

-o, "nunca é tarde para reco-

meçar". •
JOANA AMORIM




