
Reitores aprovam
proposta para
aumentar vagas

CRUP defende que instituições com cursos
com médias elevadas possam aumentar lugares
superior O Conselho de
Reitores das Universidades

Portuguesas (CRUP) deu

parecer favorável ao projeto
de despacho de fixação de

vagas no Ensino Superior.
Depois do corte, em 2018,
em 5% dos lugares nas ins-

tituições do Porto e Lisboa,
este ano o Governo propôs

que os cursos com médias
de ingresso superiores a 17

valores possam aumentar as

vagas entre 5% e 15% . Signi-
fica que Engenharia Aeroes-

pacial e Engenharia Física e

Tecnológica (Universidade
de Lisboa) ou Engenharia e

Gestão Industrial (Univer-
sidade do Porto) podem re-
ceber mais estudantes.

No ano passado, dos 37
cursos com médias de in-
gresso superiores a 17 valo-

res, apenas nove não são em
Lisboa e no Porto. No pare-
cer enviado ontem ao Mi-
nistério da Ciência, Tecno-
logia e do Ensino Superior
(MCTES), os reitores defen-
dem que a possibilidade de

aumentar vagas nos cursos
mais procurados não seja li-
mitada aos dois grandes
centros urbanos. A opção,

que tem um efeito compen-
satório, deve ser permitida
a outras instituições, consi-
dera o presidente do CRUP.

"O despacho é claramente
um avanço", frisa Fontai-

nhas Fernandes. O CRUP
sublinha, em comunicado,
que "o fim dos cortes cegos"
em Lisboa e no Porto e a
continuidade da discrimi-
nação positiva das institui-
ções do interior foram crité-
rios determinantes para o

parecer favorável. O Conse-
lho alerta, no entanto, que
o "índice de excelência dos

candidatos é uma medida
muito limitada para a aferi-

ção da atratividade dos can-
didatos", que pode ter um
efeito negativo, por exem-
plo, nos cursos em regime
pós-laboral. Defendem que
o índice de procura seria
mais adequado.
PLANOS PLURIANUAIS
Outra proposta do CRUP é

que o número máximo de
ciclos de estudo lecionado

por cada instituição possa
ser revisto. Para abrirem um
novo ciclo, as instituições
têm obrigatoriamente que
fechar outro. Os reitores
consideram que o número
total de vagas é que devia
ser determinante sendo a

gestão dos ciclos decidida
no âmbito da autonomia.

"Deve ser dada liberdade
às instituições", frisa Fon-
tainhas Fernandes. O reitor
da Universidade de Trás-os-
-Montes (UTAD) considera

que a distribuição de vagas
devia ter um plano pluria-
nual para dar maior estabi-
lidade às instituições.

A primeira fase de candi-
daturas realiza-se de 17 de

julho a 6 de agosto. As colo-

cações são divulgadas a 9 de
setembro. a.i.

Fontainhas Fernandes, presidente do CRUP


