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Só dez lugares
IPCA Quase o pleno

Olga Costa
Foto: Pedro Granja

O IPCA preencheu prati-
camente todas as vagas
existentes na segunda
fase do Concurso Nacio-
nal de Acesso (CNA) para
o ano lectivo 2020/21. O
IPCA volta a mostrar ser
a escolha de um bom
número de alunos. Para
a terceira fase (caso exis-
ta) restam apenas dez va-
gas, oito no curso de En-
genharia e Gestão Indus-
trial. O último aluno a
entrar apresentou uma
média de 113,3 valores.
As outras duas vagas são
no curso de Engenharia
e Electrotécnica e de
Computadores, com uma
média mais baixa ainda
(último estudante a en-
trar com nota de 112,6
valores). Todos os outros
cursos, de um total de 22
disponíveis para licencia-
tura nos vários regimes
de funcionamento (regi-
me diurno, pós-laboral e
de ensino à distância),
estão já totalmente pre-
enchidos. O curso com a

média mais alta foi o de
Design Gráfico, com o
último aluno a apresen-
tar uma nota de 164,2.
Em sentido inverso, o cur-
so com a nota mais baixa
foi o de Engenharia e
Electrotécnica e de Com-
putadores. Não há, por
isso, entradas de estu-
dantes no IPCA com mé-
dias negativas. Refira-se
que, da primeira fase, ti-
nham sobrado apenas
nove vagas, de um total
de 715. Agora são dez
que restam para a tercei-
ra fase. Esta diferença ex-
plica-se com o facto de
nem todos os alunos co-
locados efectivaram a
matrícula, o que permitiu
mais vagas para a segun-
da fase. A nível nacional,
9% dos estudantes que

entraram acabaram por
não se matricular, deixan-
do lugar vago para as fa-
ses seguintes. Em termos
globais, na segunda fase
do CNA foram colocados
9.787 estudantes. Inclu-
em 5.253 colocados no
ensino superior politécni-
co (face a 4789 no con-
curso de 2019/20) e
4.534 no ensino univer-
sitário (face a 4485 no
concurso de 2019/20).
No conjunto da primeira
e segunda fases do CNA,
já ingressaram no ensino
superior público 53.984
novos estudantes1, o que
representa um aumento
de 16% face à 2ª fase do
ano passado de 2019/20,
frisa o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino
Superior.


