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Os 65 hectares e 23 edifícios da Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa estão 
praticamente vazios esta sexta-feira, 
cinco de junho. A pandemia da Co-
vid-19 não permite a deslocação ao 
‘campus’ do Monte de Caparica, na 
margem sul do Tejo, mas a 14.ª edi-
ção da Expo FCT NOVA, evento 
anual de apresentação da faculdade 
e da sua oferta educativa, está em 
grande até ao fim do dia. “É a opor-
tunidade que oferecemos a alunos, 
pais e professores do secundário 
para a partir de casa, de qualquer 
parte do mundo, esclarecerem dúvi-
das acerca dos cursos e da vivência 
universitária na FCT NOVA”, ex-
plica Fátima Rodrigues, subdiretora 
da Faculdade para a Divulgação de 
Ciência e Tecnologia. 

Professores e alunos não têm 
mãos a medir face às solicitações dos 
estudantes, que, em breve, serão can-
didatos à frequência do ensino supe-
rior a quem apresentam os 18 cursos 
de licenciatura e mestrado integrado. 

A FCT NOVA é um exemplo en-
tre muitos. Em tempo de pandemia e 
perante a impossibilidade de recebe-
rem os jovens ao vivo nos ‘campi’, 
universidades e politécnicos adapta-
ram-se e estão a usar meios digitais 
para apresentar a oferta para 
2020/2021.  

Laurinda Leite, vice-Reitora para 
a Educação da Universidade do Mi-
nho, explica ao Jornal Económico 
que a apresentação dos cursos está a 
ser efetuada em sessões online, re-
correndo a plataformas como a 
Zoom, em formatos diversos, no-
meadamente, webinars e com parti-
cipação, entre outros, dos diretores 
dos cursos, de vários docentes e ain-
da ex-estudantes. Muitas destas ses-
sões são realizadas em horários mais 
convenientes, como no final do dia e 
ao sábado. A Escola de Engenharia, 
por exemplo, realizou um “open day” 
de apresentação de mestrados, via li-
vestream.  

Também a Universidade Euro-
peia, o IADE e o IPAM, pertencentes 
ao mesmo grupo, usaram o espaço 
virtual para chegar aos futuros estu-
dantes. Num “open day virtual”, reali-

zado no final de maio, deram a co-
nhecer os programas de licenciaturas 
em formato exclusivamente online e 
interativo. Um mundo que Luís Se-
bastião, diretor executivo da Escola 
Profissional de Tecnologia Digital, 
conhece bem. O responsável por esta 
unidade que se insere nas Escolas da 
Rumos Education, adiantou ao Jor-
nal Económico que vai oferecer em 
2020/21 cursos profissionais de du-

pla certificação em Gestão e Progra-
mação de Sistemas Informáticos, 
Gestão Equipamentos Informáticos, 
Multimédia, Fotografia e Desenho 
Digital 3D. 
 
Mão cheia de novidades 

A oferta das universidades e politéc-
nicos acompanha o tempo e as ne-
cessidades da sociedade. Todos os 
anos há reajustamentos. Uma licen-
ciatura que surge, um mestrado que 
é lançado... Em Portugal, a Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensi-
no Superior assume a responsabili-
dade pela avaliação e acreditação da 
formação graduada, um processo 
que leva o seu tempo. Isto significa 
que as novidades que as instituições 
vão lançar no próximo ano letivo já 
estavam em marcha antes da pande-
mia. Assim e nada tendo a ver com a 
Covid-19, a nova oferta formativa da 
Universidade do Algarve para o pró-
ximo ano letivo compreende, segun-
do o Jornal Económico apurou, o 
doutoramento em Estudos do Patri-
mónio; três mestrados —Desporto 
de Recreação, Gestão de PME e Ges-
tão, Empreendedorismo Inovação 
—, um CTeSP em Construção Civil 

(reformulação) e a pós-graduação 
em Adaptação às Alterações Climáti-
cas e Mitigação. 

Também em Carcavelos, novida-
des aguardam os estudantes no ano 
letivo 2020/2021. A Nova SBE, Fa-
culdade de Economia da Universi-
dade Nova de Lisboa, apresenta o 
mestrado Business Analytics, que 
junta gestão e ciência de dados e res-
ponde à necessidade de formar pes-
soas capazes de liderar e gerir orga-
nizações e empresas num mundo 
dominado por dados e tecnologia. 
Conforme o Jornal Económico re-
velou em fevereiro, Rayid Ghani, 
antigo responsável pela análise de 
dados da campanha de Barack Oba-
ma e fundador da plataforma “Ae-
quitas” integra o corpo docente. 

O ISCTE–IUL aponta a Ciência 
de Dados como uma área chave 
para o ensino superior superar os 
desafios colocados pela pandemia da 
Covid-19. “É necessário apoiar e es-
timular a inovação neste campo, de 
forma a que as competências em 
análise de dados, estatística, ciências 
da computação e programação pos-
sam ter uma difusão e disseminação 
alargada a todos os domínios de co-

nhecimento e de atividade”, explica 
a reitora, Maria de Lurdes Rodri-
gues.  

No Minho, o Instituto Politécni-
co do Cávado e Ave (IPCA), insti-
tuição muito virada para a formação 
com empregabilidade, continua a 
expandir a sua oferta, ano após ano. 
Na lista das novidades para 
2020/2021 sobressaem duas apos-
tas, dois mestrados nas áreas da 
Gestão e do Marketing.  

Na cidade Invicta, a grande novi-
dade que a Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto (FEP) 
tem na forja para o próximo ano le-
tivo é o mestrado em Economia da 
Empresa e da Estratégia. Tal como o 
JE revelou no início do ano, o curso 
confronta os alunos com os desafios 
enfrentados nas várias etapas da 
vida das empresas. Na vizinha Uni-
versidade Portucalense, instituição 
privada, cujo reitor é Sebastião Feyo 
de Azevedo, que anteriormente li-
derou a U.Porto, o JE sabe que tam-
bém vai haver novos cursos no pró-
ximo ano letivo: uma licenciatura 
em Marketing e um mestrado em 
Relações Internacionais e Diploma-
cia… para abrir novos horizontes. ●

Instituições de ensino superior 
adaptam-se à nova realidade
Universidades e politécnicos estão a apresentar a oferta formativa para o próximo ano em sessões online, webinars e feiras 
virtuais. O Jornal Económico foi descobrir as novidades.

A oferta das 
universidades  
e politécnicos 
acompanha o tempo  
e as necessidades  
da sociedade. 
Todos os anos há 
reajustamentos na 
área das licenciaturas 
e dos mestrados
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