ponto de vista das suas origens
sociais, dos seus percursos ou
traindividuais",
expectativas
zendo

para as universidades
uma "geração numerosa de jode grupos
vens provenientes
com menores capitais culturais
e económicos".
No entanto, segundo a análise
dos dados recolhidos
pelo entre
2003 e 2008, as vagas dos cursos
que requerem notas mais eleva-

Medicina, Belas Arsão preenchidas
e Farmácia,
principalmente
por alunos com
origem em famílias mais favodas,

ter maioritariamente
origem geÁrea
na
Metropolitana
ográfica
de Lisboa, pelo que "o raio de re-

crutamento mantém-se, assim,
relativamente curto a nível nacional e é muitíssimo reduzido
no âmbito internacional".
Os caloiros

como

tes

recidas,

cujos pais são "quadros
das
e superiores
dirigentes

ou da administração
pública, especialistas das profissões científicas
e intelectude
ais, técnicos e profissionais
empresas

nível intermédio".

Já

"as facul-

dades com notas de acesso mais
baixas (Letras, Psicologia e Ciências da Educação) recrutam
sobretudo alunos provenientes
de famílias mais desfavorecidas, as filhas e os filhos de em-

pregados administrativos,
pessoal dos serviços e vendedores,
operários e artífices", salienta o
estudo.
Os

de mérito individual,
mas um
assunto de família num cenário
de selecção social", concluem.
Segundo o mesmo estudo, os
estudantes
da UL continuam
a

autores

destacam

ainda

que quase 60 por cento dos caloiros da UL têm origem em
famílias mais favorecidas.
"As

modalidades

portanto

de acesso não são

apenas

uma questão

mantêm

"escassa

autonomia relativamente às famílias de origem", já que residem quase sempre com os pais,
são jovens e estudantes a tempo
inteiro.
Apenas um terço dos inquirirefere estar deslocado e 20
por cento diz manter uma actividade profissional,
com maior
incidência em alunos dos cursos
dos

Letras, Direito, Psicologia e
Ciências da Educação.
O estudo conclui ainda que
de

o

numerus

clausus

afasta

mui-

tos dos candidatos do curso ou
da instituição
da sua primeira

escolha,
as

taxas

o que poderá explicar
de insucesso
em certos

cursos, preenchidos
por segundas ou terceiras escolhas: "Este

desacerto, não raro vivido por
estudantes com excelentes percursos escolares, deixa as suas
insumarcas (de mobilidade,
cesso ou abandono) em toda a
universidade portuguesa".

