
INFOCURSOS

Todos os diplomados
de 62 cursos têm emprego

DADOSO Taxa de desemprego zero é comum a 62 formações, do público e do privado, de áreas tão diferentes como Dança,
Engenharia Naval e Oceânica ou Matemática. Já os recém-diplomados dos politécnicos têm mais dificuldade em trabalhar

No ano passado o curso de Medicina da Universidade do Porto teve 88,8% dos colocados em ia opção

TOMÁS ARADA
1
17 ANOS, LISBOA

D Não vou para Letras ou

Humanidades. Estou a

pensar ir para Biologia na

FCUL, em Lisboa. Já fiz

média de várias... e se

mantiver a positiva vou conseguir

entrar. Até lá, é tempo de ansiedade".

JÉSSICA DUARTE
1
18 ANOS, COVILHÃ

QOmeuobjetlvoéo
curso de Enfermagem e,
de preferência, o mais

perto de casa possível.

Espero conseguir entrar
na Escola Superior de Saúde do

Politécnico de Castelo Branco".

516
Foi este o número de

lugares disponibili-
zado pelo Instituto

Politécnico de Beja.



FRANCISCO CORREIA
1 17, COVILHÃ

D Os exames podiam ter

corrido melhor, mas vou

procurar melhorar as notas

em outras fases para poder

seguir o meu sonho, que é o

curso de Design Multimedia na

Universidade da Beira Interior".

FRANCISCA RODRIGUES
1
18 , LISBOA

Q Estou a pensar ir

para Enfermagem na
Escola Superior de

Enfermagem de Lisboa

mas preciso do

resultado dos exames para me
certificar que consigo".

LEONOR OLIVEIRA 1 18 ANOS. COVILHÃ

DAinda não escolhi o

curso que vou seguir. Estou

na área das ciências e

tecnologia. Estou a apontar

para Medicina ou alguma

engenharia, mas ainda não decidi.

Quero ir estudar para outra cidade".

EDGAR NASCIMENTO

Há
62 cursos nos quais to-

dos os recém -diploma-
dos estão a trabalhar, um

ano após a conclusão da forma-
ção superior. Os dados do por-
tal Infocursos revelam que a
maior parte dos cursos com
taxa de desemprego zero são da
Universidade de Lisboa, de
áreas tão díspares como Dança,
Engenharia Biomédica e Biofí-
sica, Engenharia Naval e Oceâ-
nica ou Matemática.

O portal, que inclui dados de
4100 cursos do ensinoçpúblico e

privado, mostra que, no campo
inverso, o desemprego é maior
entre os formados nos institu-
tos politécnicos, nomeada-
mente os que estão localizados

em cidades do interior, como a
Guarda, Viseu, Beja, Bragança
ou Tomar. O indicador rege-se
pelos recém- diplomados em
licenciaturas e mestrados inte-
grados que se encontravam re-
gistados como desempregados
no Instituto do Emprego e For-
mação Profissional. Ou seja,
não há a garantia de que os re -
cém-diplomados estejam a
trabalhar na área para a qual
estudaram.

No concurso de acesso do ano
passado, o curso de Dança da
Faculdade de Motricidade Hu-
mana da Universidade de Lis-
boa foi aquele onde se registou
a mais elevada percentagem de
novos alunos que escolheram
esta formação como I a opção:
93,3%. Em segundo lugar, fi-
cou Medicina da Universidade
do Porto: 88,8% entraram no

curso mais desejado. •

Quase 68% entram nas

duas primeiras opções
do concurso nacional

B No ano letivo de 2017/18,
quase 68% dos estudantes in-
gressaram nos mestrados in-
tegrados numa das duas pri-
meiras opções no concurso
nacional de acesso. Nas licen-
ciaturas, 56% foram para um
dos dois cursos preferidos. •

Mais de 33 mil alunos

são de nacionalidade

estrangeira

Q De acordo com os dados do
portal Infocursos, há mais de



33 mil estudantes de naciona-
lidade estrangeira. É nos mes-
trados de 2- ciclo que se regis-
ta a maior percentagem: 23% .

Seguem-se as licenciaturas,
com 10,8% de estrangeiros. •

LARA ALVES
1
17AN0S, COVILHÃ

QQuero Engenharia

Aeroespacial na
Universidade de Lisboa.

Não tenho problema em

sair da zona de conforto

para seguir o meu sonho. Não sei o

que o futuro nos reserva".

257
A Escola Superior de

Enfermagem do Por-
to manteve as 257

vagas de 2018.

RITA ANTUNES
1

17 ANOS, LISBOA

DGostava de seguir

Fisioterapia mas ainda

tenho um ano e meio para
decidir a instituição. Talvez

venhaaserfisioterapeuta,
ou então tiro uma pós-graduação

noutra área, não sei".

BRUNA REIS! 18 ANOS. PORTIMÃO

QAinda estou indecisa

no curso que vou

mesmo escolher e em

qual universidade, mas
em princípio será na

área das ciências, talvez alguma
coisa ligada à Saúde".


