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FEP REGISTA AS MÉDIAS MAIS ALTAS DO PAÍS EM
ECONOMIA E EM GESTÃO
PRIMEIRO COLOCADO EM ECONOMIA ENTROU COM UMA MÉDIA DE199,0
ENQUANTO O PRIMEIRO COLOCADO EM GESTÃO TEVE UMA NOTA DE 193,0
A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) é pelo terceiro ano consecutivo a
escola que regista as médias de acesso mais altas do país no Concurso Nacional de Acesso ao
Ensino Superior, que se fixaram em 163,5 na Licenciatura em Economia e em 161,0 na
Licenciatura em Gestão.
As médias de acesso aos Cursos em Economia e em Gestão na Faculdade de Economia do
Porto têm vindo a subir anualmente num contexto generalizado de descida em todo o país, o
que comprova o prestígio e os padrões de excelência que a FEP tem vindo a seguir ao longo
dos últimos anos, com resultados comprovados nas áreas da investigação, internacionalização,
empregabilidade e ligação ao mundo empresarial.
“Estes resultados constituem um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido por toda a comunidade da FEP, com grande impacto no exterior, e atestam a
qualidade do ensino aqui ministrado, através de um corpo docente altamente qualificado”,
salienta o Diretor da Faculdade, João F. Proença.
O primeiro colocado na Licenciatura em Economia da FEP entrou com uma média de 199,0
enquanto o primeiro colocado em Gestão teve uma nota de entrada de 193,0 (médias dos
estudantes que escolheram o curso como primeira opção).
Refira-se que a FEP tem vindo a fazer um esforço de melhoria contínua na organização dos
seus cursos, de que é exemplo a introdução de novos conteúdos curriculares relacionados com
as soft skills, que para além da sólida formação e desenvolvimento técnicos, oferece uma
importante formação pessoal e social, com o objetivo de promoção da empregabilidade e
cidadania dos estudantes.
Para acolher os novos estudantes de licenciatura a FEP preparou um conjunto de iniciativas
que começam hoje com a receção aos novos estudantes e apoio nas matrículas e se estendem
até ao dia 23 de setembro, num programa que contempla, entre outras iniciativas, uma Sessão
de Boas-Vindas aos Novos Estudantes na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro.

