NOTA de IMPRENSA

A

EMPREGABILIDADE

DE

LICENCIADOS

EM

SOCIOLOGIA

PELA

FACULDADE DE ECONOMIA DA UIVERSIDADE DE COIMBRA (FEUC)

Vários

órgãos

de

comunicação

social

portugueses

divulgaram

recentemente

informações sobre a incidência do desemprego nos vários cursos e instituições de
ensino superior, tendo por base o estudo do GPEARI do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (“A procura de Emprego dos diplomados com habilitação
superior”/Relatório IV, Dezembro de 2008, divulgado em Fevereiro de 2009).
Nessas notícias, a licenciatura de Sociologia da FEUC surge como o curso com maior
número de desempregados relativamente ao número de diplomados, porque os cálculos
feitos se baseiam em dados errados que urge corrigir.

O número total de licenciados referente ao período em análise mencionado no referido
relatório não está correcto, pois naqueles 3 anos lectivos licenciaram-se em Sociologia
pela FEUC 135 estudantes e não 79, como consta do estudo divulgado. O motivo pelo
qual uma parte significativa de licenciados não foi contabilizada pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reside no facto de o Ministério recolher os dados
antes dos registos académicos serem administrativamente concluídos. O resultado
daqui decorrente é a omissão grave de 56 licenciados e, consequentemente, uma
clara distorção dos dados. Os cálculos refeitos com base na informação correcta
fornecida pelo Gabinete de Estudos e Estatística da Universidade de Coimbra sofrem,
assim, alterações assinaláveis:
1) Quanto à relação entre “licenciados inscritos nos Centros de Emprego em 2008”
(total de 23) e os “estudantes licenciados em 2004-05, 2005-06 e 2006/07” (135), o
rácio é 0,17 (e não 0,29 como consta do estudo do GPEARI).

2) Quanto à relação entre “licenciados inscritos nos Centros de Emprego em 2008”
(total de 23) e a “média anual de estudantes licenciados, nos últimos 3 anos” (45), o
rácio é 0,51 (e não 0,87).

As coordenações do Núcleo e da Licenciatura em Sociologia não pretendem, com esta
nota, desviar atenções quanto às dificuldades de empregabilidade de licenciados, mas
tão-só repor a verdade dos números, em nome da imagem do curso e da criação de
expectativas mais optimistas quanto ao futuro deste/as diplomados/as. Na verdade, ao
contrário do noticiado pela imprensa, o curso de Sociologia da FEUC apresenta uma
empregabilidade incomparavelmente superior à que lhe é atribuída, situando-se entre
os melhores no que diz respeito aos cursos de Sociologia em Portugal.
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