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POUCOS SÃO OS QUE RECORREM AO GABINETE DE APOIO

Candidatos ao ensino superior
cada vez mais esclarecidos
n A primeira fase de candidaturas ao ensino superior arrancou
ontem e, com o processo online,
poucos são os estudantes que se
dirigem ao gabinete de apoio, instalado no Pólo A da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC).
Ontem, a meio da manhã, o
Diário de Coimbra não encontrou mesmo nenhum candidato,
no entanto, Rosa Martins, coordenadora do Gabinete de Acesso
ao Ensino Superior, adiantou que,
pouco depois das 9h00, ainda
apareceram alguns.
Quem procura ajuda chega
com dúvidas relativamente às
condições de acesso para os cursos pretendidos, frisa a responsável, adiantando que o apoio
pode também ser prestado telefonicamente, se os candidatos assim o entenderem.
Esclarecidas as dúvidas, os estudantes preenchem o formulário da candidatura, acedendo à
página da Direcção-Geral do Ensino Superior, nos computadores
disponibilizados para o efeito na
ESEnfC.
Rosa Martins destaca ainda
que, logo no acto de candidatura,
é possível avançar com o processo para a obtenção de bolsas
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GABINETE funciona na Escola de Enfermagem até 10 de Agosto
de estudo, estando disponíveis
na escola técnicas de acção social.
A primeira fase das candidaturas decorre até 10 Agosto, e até
lá, o gabinete de apoio funcionará
todos os dias úteis, entre as 9h00
e as 17h00. Ali, conclui Rosa Martins, podem dirigir-se candidatos
oriundos de qualquer parte do
país e não exclusivamente do distrito de Coimbra.
Recorde-se que para o pró-

ximo ano lectivo estão disponíveis na primeira fase de candidaturas 52.298 vagas no conjunto
das instituições de ensino superior público do país, menos 7.884
que no concurso do ano anterior
(em que sobrou precisamente
esse número de vagas). Em
Coimbra, na Universidade há
3.189 vagas, no Politécnico 1.976 e
na Escola Superior de Enfermagem 320.l

