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ENSINO SUPERIOR

Universidades
ganham milhões
com diplomas
CERTIFICAÇÃO O Papel que comprova fim do curso custa entre 50 e 600 €



No
ano passado foram emi-

tidos pelas instituições de
Ensino Superior 81 138

diplomas, um aumento de 1289
face ao ano anterior.

A emissão dos papéis que
comprovam a conclusão de um
curso superior é uma das prin
cipais fontes
de receita das
universidades
e institutos
politécnicos.
A uma média (por baixo) de 50
euros por cada diploma (sem
carta de curso) , são mais de 4
milhões de euros que entram
todos os anos nas tesourarias
das instituições. Um custo extra
que as famílias e os estudantes
têm de suportar só para ter um

EDGAR NASCIMENTO documento que comprove a
conclusão com sucesso de uma
licenciatura, mestrado ou dou-
toramento, depois de anos de
estudo a pagar propinas, ali-
mentação, livros e, em muitos
casos, habitação.

Os valores cobrados são mui-
to variáveis, mesmo entre as

instituições
públicas. Na
Universidade
de Coimbra, o

diploma com
unidades curriculares discri-
minadas custa 50 euros. Na
Universidade de Lisboa, o di-
ploma custa 80 euros, e na Uni-
versidade do Minho pode cus-
tar 120 euros.

Na Universidade Católica Por-
tuguesa, o diploma custa 170

CONTAS POR BAIXO DAO

MAISDE4MILHÕES€
FATURADOSPORANO

euros (inclui a certidão) , e na
Universidade Lusóf ona o custo
de um diploma com certificado
final de curso vai de 377 a 612
euros. Ao custo do diploma há a

juntar em quase todos os cursos
as cartas de curso (canudo) , que
podem custar 200 euros oumais
nalgumas instituições. •

Direito (Lisboa) com 408 formados

Mais de 11 mil diplomados na U. Lisboa

G Segundo os dados Direção-
-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência, em 2018-
-19 foram diplomados pela
Universidade de Lisboa (UL)
11 099 estudantes (6113 mu-
lheres) . Do total de 81 138 di-
plomas emitidos, 47 269 fo-

ram a finalistas do sexo femi-
nino. O curso de Direito da
UL foi o que teve mais diplo-
mados (408), seguido de Me-
dicina, também da UL (342) .

De todos os diplomados, 5673
(7%) tinham concluído o se-
cundário no estrangeiro. •




