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1. O ABANDONO ESCOLAR NO ENSINO
SUPERIOR
O abandono escolar no Ensino Superior é uma perda considerável, não só em termos individuais
como ao nível da sociedade. Cada indivíduo que não termina a sua formação no ensino superior
vê-se confrontado com dificuldades na entrada no mercado de trabalho e a sua exposição a
trabalhos de índole precária e pouco qualificados. Em termos sociais, o abandono precoce no
ensino superior é a perda de profissionais altamente qualificados, que coloca em risco a
competitividade do país. Portugal continua a ser um dos países ainda longe de conseguir chegar
à meta da estratégia 2020 de ter 40% licenciados entre os 30 e os 40 anos. Em 2016, segundo
dados da EUROSTAT, apesar da subida, ainda só chegou aos 31,9% deste grupo de população
com o ensino superior completo. Por outro lado, a taxa de abandono escolar precoce caiu de
38,5%, em 2006, para 13,5%, em 2015, sendo a meta para 2020 de 10%. Contudo, apesar da
descida da taxa de abandono, não deixa de ser responsabilidade das instituições e dos
organismos de poder político conhecer as razões que conduzem os estudantes a abandonarem
os estudos no ensino superior, assim como discutir e colocar em prática estratégias que
impeçam a saída precoce de estudantes, principalmente quando o fator económico é um dos
principais motivos que impede os estudantes de continuarem os seus estudos.
O estudo sobre este fenómeno ao nível do ensino superior, apesar de escasso, é importante por
variadas razões, sendo uma delas o facto de que o conhecimento do perfil do estudante que
abandona os estudos e as motivações que o conduziram à concretização da saída poderá ajudar
a orientar a ação das instituições perante este problema. Assim, o Observatório Permanente do
Abandono e Promoção do Sucesso Escolar, no encalce do estudo realizado em 2014 “Abandono
escolar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – estudo exploratório” (Ribeiro et al,
2014), voltou a utilizar, enquanto instrumento de recolha de dados, o inquérito por questionário
aplicado aos estudantes que anularam a sua matrícula no ano letivo 2015/2016 e também aos
que tinham propinas em atraso e assumiam ter abandonado a UTAD.
Alguns dos resultados apresentados neste relatório vão ao encontro às conclusões do estudo
realizado em 2014. A título de exemplo, sabemos que uma elevada percentagem dos estudantes
que abandona os seus estudos frequenta o 1º ano e que os motivos económicos são um dos
principais fatores de saída do estudante. Assim, podemos perceber que ao lado dos motivos
económicos, enquanto fator propulsor do abandono, temos também questões relacionadas com
o fator vocacional e a falta de identificação, tanto com o curso como com a própria cultura do
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ensino superior, decorrentes do processo de transição do ensino secundário para o ensino
superior, sendo o 1º ano um período frágil para muitos estudantes.
Neste debate não deixa de ser importante esclarecer a distinção entre dois conceitos que dizem
respeito à saída do estudante de uma instituição de ensino superior (IES) e que são relevantes
para a perceção real do abandono escolar neste nível de ensino: transferência e abandono.
Ambos significam a saída do estudante de uma instituição de ensino superior, contudo, quando
falamos de transferência significa que estamos a descrever um processo de saída de uma IES
onde o estudante iniciou os seus estudos para outra instituição do mesmo nível de ensino. Já o
conceito de abandono, implica também ele uma saída da instituição, mas ao mesmo tempo, a
saída do próprio sistema de ensino sem concluir uma formação de nível superior e sem ter
perspetivas de, no imediato ou num curto espaço de tempo, regressar ao ensino superior. Esta
distinção torna-se importante para esclarecer que a saída de um estudante de uma IES não
pode, no imediato, ser considerada abandono, sendo por isso necessário o esclarecimento da
situação em que o estudante se encontra após essa saída.
Neste relatório respeitamos essa distinção, estando, por isso, este documento dividido em duas
partes: uma referente aos estudantes que confirmaram, no momento de inquirição, que não se
encontravam inscritos em uma outra IES, e uma segunda parte com a caraterização dos
estudantes que afirmaram estar a frequentar outra IES. Esta distinção permitiu-nos chegar mais
próximo dos verdadeiros motivos que conduzem à saída de um estudante do próprio sistema de
ensino, sendo as suas razões diferentes daqueles que apenas realizam uma mudança de
instituição.
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1. METODOLOGIA
Para a concretização do estudo que é apresentado neste documento, foi realizado um processo
de inquirição por questionário de forma a perceber as motivações e razões que levaram os
estudantes a abandonarem os seus estudos. A amostra a inquirir foi extraída da base de dados
dos Serviços Académicos da UTAD de estudantes de licenciatura e mestrado integrado (MI).
Identificaram-se 492 estudantes que não tinham efetuado, até à data de referência (31 março de
2016), qualquer pagamento de propinas e com contacto telefónico e endereço de correio
eletrónico. Todos estes estudantes foram contactados: num primeiro momento via correio
eletrónico, sendo que por este meio apenas responderam 13 estudantes, obrigando a que os
restantes fossem contactados telefonicamente. Através destes contactos, 18 estudantes
confirmaram ter desistido de estudar no presente ano letivo. Deste grupo de estudantes foi
possível aplicar o inquérito a 14. Os restantes não demonstraram disponibilidade no primeiro
contacto em responder e não voltaram a atender a chamada telefónica, mesmo esta
acontecendo no horário por eles solicitado.
Relativamente à lista de anulações de matrícula, esta era constituída por 111 estudantes. Todos
foram contactados telefonicamente e foi possível entrar em contacto com 82 estudantes.
Dezanove dos estudantes contactados não demonstraram disponibilidade em responder ao
inquérito no primeiro contacto e não voltaram a atender a chamada, mesmo sendo esta realizada
no horário indicado. Assim, foram aplicados 64 inquéritos (vide quadro 1: Estudantes em
situação de abandono ou com propinas em atraso).

QUADRO 1. ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU COM PROPINAS EM ATRASO

2015/2016
Total de matriculados
(1º Ciclo e MI)
Nº de Anulações de
matrícula
Nº de alunos com
propinas em atraso
Total
Data de referência

4976
Identificados

Contactados

Inquiridos

111

82

64

492

219

14

603

298

78

Último dia do mês de março de 2016
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O inquérito aplicado em 2016 tinha 56 questões. As questões, algumas de resposta aberta,
estavam distribuídas pelos seguintes grupos: (i) identificação; (ii) causas do abandono escolar;
(iii) possibilidades de reingresso no ensino superior; (iv) caracterização pessoal; e (v) trajeto
pessoal. Na elaboração do inquérito recorreu-se a questões utilizadas no Inquérito à Satisfação
dos Estudantes do Ensino Superior e no estudo realizado por Martins, Mauritti e Costa (2005).
Com um tempo de preenchimento variando entre 15 e 20 minutos, os estudantes que aceitaram
colaborar não revelaram dificuldade especial na resposta às questões colocadas.
Esporadicamente, explicações adicionais prestadas foram determinantes para dissipar
pequenas dúvidas que ocorreram no decurso do diálogo telefónico. O trabalho de campo
decorreu nos meses de abril a junho de 2016.
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3. O ABANDONO ESCOLAR NA UTAD
Antes de iniciarmos a análise aos resultados do inquérito por questionário, importa realizar um
enquadramento da situação do número de estudantes inscritos na UTAD 1 e a evolução do
número de anulações de matrícula1. Observando a Figura 1 (total de inscritos do 1º Ciclo e
Mestrado Integrado), percebemos que o número de estudantes inscritos ao nível do1º Ciclo e
MI tem vindo a sofrer uma redução desde ano letivo 2009/2010 (altura a partir da qual existem
dados fiáveis). O número mais baixo de inscritos aconteceu no ano letivo transato, com apenas
4976 estudantes. O número mais alto de inscritos aconteceu em 2010/2011 com o total de 5821.

FIGURA 1. TOTAL DE INSCRITOS NO 1º CICLO E MI
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Fonte: Serviços Académicos da UTAD
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QUADRO 2. NÚMERO DE ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE ORGÂNICA NO 1º CICLO E
MESTRADO INTEGRADO2

Unidade
Orgânica
ECAV
ECHS
ECT
ECVA
ESE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

882
1833
1251
1412
294

1010
1765
1330
1424
292

1032
1703
1344
1416
297

991
1471
1147
1435
316

976
1464
1006
1316
335

985
1441
936
1273
335

No que diz respeito à evolução do número de anulações de matrícula (Figura 2. Anulações de
matrícula 1º Ciclo e MI), um indicador do abandono na UTAD, percebemos que o número oscila
ao longo dos anos, mas apresenta uma tendência de subida. Mais uma vez, não existindo dados
fiáveis anteriores ao ano letivo 2009/10, desse ano letivo até 2015/16 saíram da UTAD 516
estudantes, por via oficial, ou seja, anulação de matrícula. Outro indicador que ajuda a perceber
o número de estudantes que deixa a UTAD é a identificação do número de estudantes com
propinas em atraso (Figura 3. Estudantes com propinas em atraso). Em 2013/14 tínhamos 657
estudantes nessa situação, sendo que para 2015/16 o número decresceu, ficando nos 492
estudantes.
FIGURA 3. ESTUDANTES COM
PROPINAS EM ATRASO

FIGURA 2. ANULAÇÕES DE MATRÍCULA 1º CICLO E MI
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Fonte: Relatório de Atividades (2010 a 2015)
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PARTE I
1. CARATERIZAÇÃO DO ESTUDANTE QUE
ABANDONA A UTAD E O SISTEMA DE ENSINO
4.1 Caraterísticas gerais
Os estudantes inquiridos têm idades compreendidas entre os 18 e os 42 anos. Tal como a Figura
4 (idade dos inquiridos) nos apresenta, existe uma concentração mais elevada entre os 18 e os
23 anos.
FIGURA 4. IDADE DOS INQUIRIDOS
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exceção de quatro estudantes que nasceram

2%

no Brasil, Inglaterra, Suíça e Cuba. Três deles
possuem dupla nacionalidade.

0%
14%

Relativamente ao estado civil dos inquiridos

84%

(Figura 5), a larga maioria (84%) é solteiro,
14%
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e

2%

divorciado/separado. Não existe nenhum
caso de situação de viuvez.
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FIGURA 5. ESTADO CIVIL DOS INQUIRIDOS

N= 63
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No que diz respeito às habilitações dos pais dos inquiridos (Figura 6), observamos que a maioria,
tanto dos pais como das mães, não possuía grau académico de nível superior, sendo que apenas
23% das mães e 25% dos pais tinham frequentado o ensino superior.

FIGURA 6. HABILITAÇÕES ESCOLARES – MÃE E PAI
30%

35%

27%
30%

23%
21%

25%
20%

25%
23%

16%
13%

11%

15%

11%

10%
5%
0%
1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo
Mãe

Secundário

Superior

Pai

Mãe:
N= 62
Pai:
N=59

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário
Superior

Pai
17
6
6
13
14

Mãe
8
10
13
17
14

Total
25
16
19
30
28

Importa ressalvar que, do que foi possível apurar, destes 63 estudantes, apenas quatro estavam
a usufruir de bolsa de estudo.
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4.2 Concelho de residência
Em termos de concelho de residência (Figura 7), 20 estudantes (32%) pertencem ao concelho
de Vila Real, quatro a Amarante (6%) e três vêm de Chaves e em igual número da Régua (5%
de cada concelho). Metade dos estudantes que abandonaram a UTAD residem em Vila Real ou
em concelhos limítrofes, assim como a larga maioria dos estudantes que abandonam os estudos
na UTAD pertencem à zona norte do país. Existem dois estudantes residentes na ilha da
Madeira.

FIGURA 7. CONCELHO DE RESIDÊNCIA
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1.3

Motivações para a frequência do Ensino Superior

Analisando os motivos que conduziram os estudantes a frequentar o Ensino Superior (Figura 8.
Motivos para frequentar o Ensino Superior 3), conseguimos destacar três: “obtenção de um grau
académico”, “acesso a um emprego bem remunerado” (ambos com 35 respostas) e “obtenção
de competências para uma profissão aliciante”. O motivo “prazer em estudar e aprender” também
obteve um número significativo de respostas (21).
Como se percebe pela Figura 9. Motivos da escolha da UTAD 2, a proximidade da residência em
relação à UTAD foi referida 42 vezes como um dos motivos da escolha da instituição, sendo por
isso o fator que se destaca com maior importância. Este motivo é seguido, ainda que com alguma
distância, pelas seguintes razões: “por ser a melhor para o curso que eu queria” (repetida 12
vezes), “boa reputação académica” (10 vezes repetida), “por ter sido a que os meus amigos
escolheram” (repetida 7 vezes). As restantes têm um valor residual. Entre os motivos não
mencionados, temos “boas instalações para atividades não-curriculares”, “por proporcionar
acesso a bons empregos”, “pelo custo das propinas” e “por ter prestígio social”. Já entre os
motivos de escolha do curso, Figura 10. Motivos da escolha do curso2, com maior destaque
aparece “por ser interessante / realização pessoal” (49 vezes).
FIGURA 8. MOTIVOS PARA FREQUENTAR O ENSINO SUPERIOR
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Cada estudante inquirido podia escolher até três motivos.
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FIGURA 9. MOTIVOS DE ESCOLHA DA UTAD
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FIGURA 10. MOTIVOS DA ESCOLHA DO CURSO
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Quando analisamos a posição de escolha do curso (Figura 11), no caso de estudantes que
ingressaram via Concurso Nacional, observarmos que existe um elevado número de estudantes
colocado no curso que escolheu em 1ª opção, representando 40% dos estudantes inquiridos que
ingressaram por esta via. No entanto, a maioria ficou distribuída pelas restantes opções, sendo
a percentagem de estudantes que ficou colocada na sua 2ª opção de 31%, na 3ª opção 13 %,
sendo residual a percentagem de estudantes nas restantes opções.

FIGURA 11. POSIÇÃO (OPÇÃO) DO CURSO FREQUENTADO
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2. CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ABANDONO
5.1 Ano e escola a que pertencia

Dos estudantes inquiridos, a largar maioria (68%) frequentava o 1º ano do curso, seguida por
17% que se encontrava no 2º ano, sendo diminuta a percentagem de estudantes que
frequentava o 3º e o 4º anos. Dos inquiridos, nenhum estudante se encontrava no 5º ano
(Figura 12. Ano do curso que frequentava). Quando analisamos a Escola a que o grupo de
estudantes inquiridos pertencia (Figura 13. Escola e ano a que pertencia), observamos que
um elevado número pertencia à Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS), contando
com 24 estudantes, ou seja, 1,6% dos estudantes inscritos nesta escola ao nível do 1º ciclo
e mestrado integrado. Destes estudantes, a maioria encontrava-se no 1º ano (19 estudantes),
sendo residual o número de estudantes no 2º e 3º ano (3 e 2, respetivamente). A Escola de
Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA) aparece de seguida, com 15 estudantes, ou seja
1,2% dos seus estudantes do 1º ciclo e mestrado integrado, sendo que os estudantes
frequentavam o 1º e o 2º ano (12 e 3, respetivamente). No caso da Escola de Ciências e
Tecnologias (ECT), foram inquiridos 12 estudantes (1,3%), sendo que do 1º e do 2º ano
existiam 4 estudantes de cada ano, 3 do 3º ano e 1 do 4º ano. À Escola de Ciências Agrárias
e Veterinárias (ECAV) pertenciam 9 estudantes (0,9%), 6 do 1º ano e os restantes divididos
igualmente pelo 2º,3º e 4º ano. Da Escola Superior de Enfermagem (ESE) foram inquiridos 3
estudantes (0,9%), 2 do 1º ano e 1 do 3º ano.

FIGURA 12. ANO DO CURSO QUE FREQUENTAVA
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Em termos de curso, não existe uma concentração do abandono, pelo que não se deteta uma
correlação entre o fenómeno do abandono e uma oferta formativa específica. Em concreto, os
estudantes inquiridos estavam inscritos nos seguintes cursos (entre parênteses, o nº de
abandonos): Animação Cultural e Comunitária (1); Bioengenharia (3); Biologia (2); Bioquímica
(1); Ciências da Comunicação (2); Ciências do Ambiente (2); Ciências do Desporto (5);
Comunicação e Multimédia (5); Economia (1); Educação Básica (4); Enfermagem (3);
Engenharia Agronómica (1); Engenharia Civil (2); Engenharia Biomédica (1); Engenharia
Zootécnica (2); Engenharia Informática (1); Enologia (1); Genética e Biotecnologia (1); Gestão
(2); Línguas, Literaturas e Culturas (2); Línguas e Relações Empresariais (1); Engenharia
Mecânica (1); Medicina Veterinária (5); Psicologia (3); Reabilitação Psicomotora (1); Serviço
Social (2); Teatro e Artes Performativas (3); TIC (2); Turismo (3).

FIGURA 13. ESCOLA E ANO A QUE PERTENCIA
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5.2 Motivos para o abandono
Escrutinando os motivos para o abandono (Figura 14. Os motivos para a saída da UTAD 4),
desde logo há que considerar que, em regra, não existe apenas um motivo (ou o seu
predomínio), antes combinando-se vários, com destaque para os seguintes: “desapontamento
em relação à licenciatura”; “dificuldades económicas”; “adaptação à cidade e à vida académica”;
“conciliação com a vida profissional”. Entre as outras razões temos, por exemplo, “questões
pessoais não explicitadas”, “frequência de curso de especialização tecnológica”, “opção pela
carreira militar”, “desinteresse pelo prosseguimento de estudos e incompatibilidade de horário
com outros compromissos pessoais”, “obrigações familiares”, “localização” “não era o curso
pretendido”.
Importa realçar que motivos como “oportunidade de trabalho” e “dificuldade de conciliação dos
estudos com o trabalho” aparecem com importante destaque como causas para o abandono.
Com menor destaque, mas referidas pelos inquiridos em ambos os momentos, apresentam-se
os seguintes motivos: “insucesso escolar” e “dificuldades de relacionamento com docentes e/ou
funcionários”.
FIGURA 14. OS MOTIVOS PARA A SAÍDA DA UTAD
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Cada inquirido poderia escolher até três motivos, sem ordenação de importância.
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De seguida será feita uma análise um pouco mais específica acerca de cada motivo apresentado
pelos estudantes inquiridos. Assim, por cada motivo apresentado pelo estudante foi realizada
uma segunda pergunta, de forma a tentar aprofundar a situação.

FIGURA 15. MOTIVO ECONÓMICO: PESO DAS
DESPESAS DA FREQUÊNCIA UNIVERSITÁRIA NO
ORÇAMENTO DO AGREGADO FAMILIAR

Sobre

os

estudantes

que

referiram o motivo económico
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

como causa para o abandono,
quando questionados sobre o
peso das despesas da frequência
universitária no agregado familiar
(Figura 15), a maioria (9) afirmou
que estas despesas tinham um
peso
ATÉ 10 %

ENTRE 11 E ENTRE 20 E
20%
33%

superior

a

33%

do

orçamento do agregado.

> 33%

FIGURA 16. MOTIVO INSUCESSO ESCOLAR: CAUSAS
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Os inquiridos que referiram que foi uma oportunidade de trabalho que os fez abandonar os
estudos, quando questionados sobre o que os atraiu nessa oportunidade (Figura 17), o ponto
mais vezes referido foi o “salário (12 vezes), que apresentou ser o motivo que mais pesou na
opção pela escolha do trabalho em detrimento dos estudos. Em segundo lugar surge o motivo
“oportunidade de carreira” (3 vezes).

FIGURA 17. MOTIVO OPORTUNIDADE DE TRABALHO: O QUE O
ATRAIU NESSA OPORTUNIDADE
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Quando questionamos os estudantes acerca do motivo que levou a que a licenciatura
não correspondesse às expectativas (Figura 18), estes referiram que a principal causa
de desapontamento se deveu a “informações e expectativas próprias inadequadas”
(repetido 16 vezes) e, em segundo lugar, “escassa articulação dos conteúdos e
mercado de trabalho” (repetido 3 vezes).
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FIGURA 18. MOTIVO A LICENCIATURA NÃO CORRESPONDEU
ÀS EXPECTATIVAS: O QUE ORIGINOU O DESAPONTAMENTO
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Quando analisamos o tipo de obstáculo que causou problemas de adaptação do estudante a
Vila Real (Figura 19), percebemos que a “dificuldade de relacionamento com os colegas” se
apresentou como o fator com maior interferência na integração do estudante (repetido 4 vezes).
No mesmo sentido, é seguido pela dificuldade de “adaptação a novos círculos de amigo” (3
vezes). É também referido o motivo “violência e humilhação das praxes” (2 vezes) enquanto fator
de desmotivação.

FIGURA 19. MOTIVO PROBLEMAS DE ADAPTAÇÃO A VILA REAL: TIPO DE PROBLEMA
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FIGURA 20. MOTIVO DIFICULDADE DE RELAÇÃO COM DOCENTES E FUNCIONÁRIOS: AS CAUSAS
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Quanto à dificuldade na relação com docentes ou funcionários (Figura 20), os estudantes
referem como causas a “falta de disponibilidade dos docentes para uma melhor integração dos
estudantes” (3 vezes) e “incapacidade dos docentes de desenvolverem um trabalho ajustado
aos estudantes” (1 vez).
Figura 21. Motivo dificuldade de conciliação dos estudos com o trabalho: causas
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A principal causa apontada pelos estudantes que afirmaram ter abandonado por dificuldade de
conciliação dos estudos com o trabalho foi “cansaço excessivo” (11 vezes), seguido pela
“incompreensão da entidade patronal” (5 vezes) e “outras razões” (2 vezes), onde se incluem
questões como “incompatibilidade de horário” (Figura 21).

25

5.3 A tomada de decisão
Quando analisamos a própria tomada de decisão, entre o momento em que o estudante pensa
a primeira vez em abandonar a UTAD e até que a concretiza (Figura 22), percebemos que esta
é tomada sem grande demora. Ou seja, 95% dos inquiridos afirmou que entre pensar em
abandonar a UTAD e concretizar o abandono demorou menos de três meses. Com um tempo
de demora superior a um ano temos 3% e entre três a seis meses temos 2% dos inquiridos.

FIGURA 22. NÚMERO DE MESES ATÉ CONCRETIZAR O ABANDONO
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A larga maioria dos inquiridos (92%) tomou a decisão de abandonar os estudos por iniciativa
própria, não tendo sofrido influência de terceiros (Figura 23). Ainda assim, 8% afirmou que foi
aconselhado a abandonar os estudos, vindo esta influência, principalmente, por parte de
familiares. Quanto à tentativa de terceiros em fazer o inquirido reverter a opção de desistência
(Figura 24), temos 70% a afirmar que alguém os tentou dissuadir da decisão, como nos mostra
a Figura 25. Familiares e amigos apresentam-se como grupos de maior influência para o
estudante reverter a decisão. Os docentes também foram referidos como agentes dissuasores,
assim como os Serviços Académicos (grupo “Outros”). No entanto, 30% dos inquiridos referiu
que não teve qualquer elemento do seu círculo de relações interpessoais que o tentasse
demover da desistência do ensino superior.
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FIGURA 24. ALGUÉM O TENTOU DISSUADIR

FIGURA 23. ACONSELHADO A ABANDONAR
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FIGURA 25. QUEM O TENTOU DISSUADIR
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5.4 A situação pós-abandono
A decisão de abandonar os estudos é vista pela maioria dos inquiridos (56%) como tendo sido
acertada, sendo como inevitável para 33% dos participantes e 11% referem que foi uma decisão
que poderia ter sido evitada (Figura 26).

FIGURA 23. PERCEÇÃO DA DECISÃO
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Analisando a situação dos estudantes inquiridos pós-abandono, percebemos que a situação
atual (Figura 27) passa por estar desocupado, a trabalhar ou a frequentar um curso profissional.
Sabemos que uma larga percentagem destes estudantes (48%) continuou ou deu entrada no
mercado de trabalho, estando a maioria a desempenhar funções pouco qualificadas e de baixa
remuneração (Figura 29): assistente administrativo, empregados de balcão, caixa e rececionista
de hotelaria, auxiliares de educação, trabalhadores da construção civil, comerciais. Foram
também referidas profissões como a de formador, explicador, técnico de análises laboratoriais,
técnico de eletrónica, artista, empresário, jogador de futebol, militar e agente da Polícia de
Segurança Pública. Quanto à percentagem de estudantes sem qualquer ocupação (trabalho ou
estudo), temos 46% dos inquiridos. Temos ainda 6% dos inquiridos que optaram pela formação
profissional.
Quanto à possibilidade de regresso ao ensino superior (Figura 28), podemos ver que 87% dos
inquiridos assumem que estão numa situação de abandono temporário, ou seja, têm intenções
de regressar ao ensino superior num futuro próximo. Destes 87%, 62% assumem que o regresso
ao ensino superior poderá passar pela UTAD, para os restantes 25% o seu regresso ao ensino
superior já não passa pela UTAD. A reter que 13% destes estudantes afirmam estar numa
situação de abandono permanente, ou seja, não perspetivam o seu regresso a este nível de
ensino.
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FIGURA 28. POSSIBILIDADE DE REGRESSO AO ENSINO
SUPERIOR
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FIGURA 27. SITUAÇÃO ATUAL
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FIGURA 24. RENDIMENTO MENSAL DOS ESTUDANTES EMPREGADOS
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6. ESCRUTINANDO OS MOTIVOS DO ABANDONO
6.1)

MOTIVOS PARA O ABANDONO E OPÇÃO DE ESCOLHA DO CURSO

Analisando os motivos apontados pelos inquiridos para o abandono da UTAD conforme o lugar
de opção em que o seu curso se encontrava, percebemos que existem algumas diferenças a ter
em conta (Figura 30).
O fator económico, enquanto fator impulsionador do abandono, apenas foi referido pelos
estudantes que entraram no curso em 1ª e 2ª opção. O surgimento de uma oportunidade de
trabalho também é apenas referido pelos estudantes que entraram da 1ª à 3ª opção. O fator
mais comum entre os inquiridos que entraram em diferentes opções é o “a licenciatura não
correspondeu às expectativas”, que apenas não é referido pelos inquiridos que entraram na 4ª
opção. O motivo “problemas de adaptação a Vila Real e à vida académica” está mais presente
nos inquiridos que entraram na 2ª opção, apesar de também ter sido mencionado pelos
estudantes que entraram na 1ª, 4ª e 5ª opção. Da 4ª à 6ª opção percebemos que as principais
razões para o abandono se referem a problemas de adaptação e não identificação com o curso.

FIGURA 25. MOTIVOS E OPÇÃO DO CURSO
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6.2)

MOTIVOS PARA O ABANDONO E SITUAÇÃO ATUAL

Conjugando a situação atual dos inquiridos com os motivos apontados, conseguimos perceber
algumas diferenças (Figura 31). Observamos que a questão económica, enquanto fator que
conduziu ao abandono, foi mais vezes mencionado pelos estudantes que na altura da inquirição
se encontravam inseridos no mercado de trabalho. O fator “surgimento de uma oportunidade de
trabalho” foi unicamente mencionado por este grupo de inquiridos, assim como “a dificuldade de
conciliação dos estudos com o trabalho”, que foi largas vezes aqui referida. Pelo contrário, no
caso dos estudantes que se encontravam desocupados, o fator mais vezes referido foi “a
licenciatura não correspondeu às expectativas”. Apesar de o motivo “fator económico” também
ter sido referido neste grupo de estudantes, a verdade é que foi referenciado num número inferior
comparativamente aos estudantes que já se encontravam no mercado de trabalho. Problemas
de adaptação a Vila Real e à vida académica foram referidos pelo grupo de estudantes que se
encontrava desocupado, mas não teve qualquer referência no grupo de estudantes a trabalhar.
No grupo de estudantes que optaram pelo curso profissional, os motivos “a licenciatura não
correspondei às expectativas” e “problemas de adaptação a Vila Real e à vida académica” foram
os mais referidos, apesar de os motivos económicos também aparecerem neste grupo estiveram
em número inferior de referência em comparação aos motivos anteriores.

FIGURA 26. MOTIVOS E SITUAÇÃO ATUAL
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6.3)

MOTIVOS PARA O ABANDONO E ANO QUE FREQUENTAVA

Importa agora analisar os motivos para o abandono conforme o ano frequentado pelos
estudantes inquiridos (Figura 32). Algumas diferenças são nítidas: no 1º ano o principal fator do
abandono é “a licenciatura não correspondeu às expectativas”, logo seguido pelo motivo
“dificuldade de adaptação a Vila Real e à vida académica”. Estes mesmos motivos são
praticamente nulos no caso dos estudantes dos anos seguintes. O fator económico é comum a
todos os anos, tendo sido mais vezes referido no caso dos estudantes que se encontravam no
1º e 3º anos. O “surgimento de uma oportunidade de trabalho” é comum a todos os anos, sendo
o motivo “dificuldade de conciliação dos estudos com o trabalho”, também comum a todos os
anos à exceção do 4º.

FIGURA 27. MOTIVOS E ANO
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6.4)

MOTIVOS PARA O ABANDONO E PERCEÇÃO DA DECISÃO

Analisando a conjugação dos motivos de abandono com a avaliação da decisão tomada pelos
inquiridos (acertada, inevitável e evitável), denotamos algumas diferenças (Figura 33).
Os inquiridos que avaliaram a sua decisão como tendo sido “acertada” afirmaram como grande
fator impulsionador da saída da UTAD o facto de a licenciatura não ter correspondido às
expectativas, logo seguido pelas dificuldades de adaptação a Vila Real e à vida académica.
Estes dois motivos são praticamente nulos nas outras categorias (inevitável e evitável). Apesar
de o fator económico ser comum a todos, aparece como tendo tido maior impacto no grupo de
estudantes que definiu a sua decisão como “inevitável”, seguido pelo fator “surgimento de uma
oportunidade de trabalho” e “dificuldade de conciliação dos estudos com o trabalho”, sendo estes
dois últimos praticamente inexistentes nos outros dois grupos “acertada” e “evitável”. O grupo de
inquiridos que avaliou a sua decisão como “evitável” definiu como principais motivos “questões
económicas”, “dificuldades de conciliação dos estudos com o trabalho”, “a licenciatura não
correspondeu às expectativas” e “dificuldades de relação com docentes e funcionários”.

FIGURA 28. MOTIVOS E PERCEÇÃO DA DECISÃO
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6.5)

MOTIVOS PARA O ABANDONO POR ESCOLA

Analisando os motivos de abandono referidos pelos inquiridos por Escola, percebemos que
existem pontos comuns a todas as Escolas e pontos que se diferenciam bastante entre si (Figura
34). Motivos como “questões económicas”, “oportunidade de trabalho”, “a licenciatura não
correspondeu às expectativas” e “dificuldade de conciliação dos estudos com o trabalho” são
pontos comuns a todas as Escolas enquanto motivos que conduziram à desistência dos estudos
por parte dos inquiridos.
Nos estudantes que pertenciam à ECT, o motivo “questão económica” destaca-se como aquele
com maior impacto na tomada de decisão de abandonar o ensino superior, seguido pelo
“surgimento de uma oportunidade de trabalho” e “a licenciatura não correspondeu às
expectativas”. Motivos como “dificuldade de relação com docentes e funcionários”, “dificuldade
de conciliar os estudos com o trabalho” e “problemas de adaptação a Vila Real e à vida
académica”, também foram referenciados pelos estudantes, mas não foram repetidos tantas
vezes com os anteriores.
Os estudantes que pertenciam à ECAV referiram um maior número de vezes o motivo
“problemas de adaptação a Vila Real e à vida académica”, seguido pelas “questões económicas”
e “dificuldade de conciliar os estudos com o trabalho”. Com menor número de repetição temos o
“a licenciatura não correspondeu às expectativas”.
No caso dos estudantes inscritos na ECVA, temos como motivo mais vezes apontado “a
licenciatura não correspondeu às expectativas”, seguido pelas “questões económicas” e
“surgimento de uma oportunidade de trabalho”. Com menor repetição temos “problemas de
adaptação a Vila Real e à vida académica”, “insucesso escolar” e “dificuldades de conciliação
dos estudos com o trabalho”.
Os estudantes que pertenciam à ECHS referiram como tendo maior impacto para a sua
desistência o fator “dificuldade de conciliação dos estudos com o trabalho”, seguido pelo “a
licenciatura não correspondeu às expectativas” e pelo fator “dificuldade de adaptação a Vila Real
e vida académica”. Nesta Escola os motivos “questões económicas” e “surgimento de uma
oportunidade de emprego” também foram apresentados como tendo tido um elevado impacto na
decisão de abandono dos estudos.
No caso dos estudantes da ESE, estes referiram em maior número de vezes o motivo
“dificuldade de conciliação dos estudos com o trabalho” e com o mesmo número de repetição os
seguintes motivos: “questões económicas”, “surgimentos de uma oportunidade de trabalho” e “a
licenciatura não correspondeu às expectativas”.
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FIGURA 34. MOTIVOS E ESCOLA
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3. CONCLUSÕES


A opção de frequência do ensino superior, para a maioria dos estudantes inquiridos, era
vista como uma oportunidade de mobilidade social e de acesso a empregos qualificados
e bem remunerados. A escolha da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro teve
como principal fator de influência a proximidade à zona de residência.



Uma larga percentagem dos estudantes inquiridos desistiu do percurso no ensino
superior mesmo estando colocado no curso da sua primeira opção. Percebemos que
neste grupo os principais fatores que influenciaram a saída da UTAD são de ordem
económica e a necessidade de encontrar um emprego. Assim, é possível observar que,
mesmo quando está garantida a realização pessoal do estudante (colocado no curso de
1ª opção), as dificuldades financeiras impedem a continuação dos estudos. Pelo
contrário, as razões económicas perdem impacto em detrimento das questões de
orientação vocacional quando passamos para os grupos de estudantes que ficaram
colocados a partir da sua 2ª opção.



A maioria dos estudantes inquiridos frequentava o seu 1º ano no ensino superior. É
notória a influência da questão vocacional na tomada de decisão de abandonar a
universidade, não sendo tão visível o impacto económico nos estudantes do 1º ano. Nos
anos seguintes já se observa um maior impacto do fator económico no abandono dos
estudos e um decrescer de importância da questão vocacional.



A grande maioria dos estudantes tomou a decisão de abandonar os estudos num curto
espaço de tempo (menos de 3 meses), remetendo a discussão e reflexão sobre a
decisão para a sua esfera privada (família e amigos), não tendo procurado ajuda e
aconselhamento junto dos serviços da universidade.



O grupo de estudantes que avalia a sua decisão como tendo sido acertada apresentou
como motivos para o abandono o facto de a licenciatura não ter correspondido às suas
expectativas, portanto, apontaram questões de ordem vocacional. Os estudantes que
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classificaram a sua decisão como inevitável ou evitável, referiram razões de ordem
económica para a decisão de abandonar os estudos.


O mercado de trabalho absorveu um elevado número dos estudantes que abandonou
os estudos, estando estes a desempenhar funções pouco qualificadas e com um nível
remuneratório baixo. Os estudantes que foram empurrados ou se mantiveram no
mercado de trabalho, apontaram como motivos para a desistência razões de ordem
económica e necessidade de encontrar um emprego. Já os estudantes que não se
encontravam a trabalhar nem a estudar, referiram como principais motivos para a saída
da universidade razões de ordem vocacional.



Existe uma elevada percentagem de estudantes que tem intenção de regressar ao
ensino superior, sendo a UTAD a principal opção de reingresso.



Podemos concluir que não existe um motivo que se destaque de forma clara enquanto
impulsionador da saída do estudante da UTAD. No entanto, percebemos que a
desistência ao nível do 1º ano se relaciona com questões vocacionais (não identificação
com o curso), já nos anos seguintes o motivo que ganha maior impacto são as
dificuldades financeiras, mesmo quando a realização pessoal (colocado no curso de 1ª
opção) está concretizada.
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PARTE II
1. CARATERIZAÇÃO DO ESTUDANTE QUE SAI DA
UTAD
1.1 Caraterísticas gerais
O grupo de inquiridos que frequenta outra instituição de ensino superior é composto por 15
estudantes. Este grupo de estudantes tem idades compreendidas entre os 18 e os 32 anos. E,
tal como a Figura 35 nos apresenta, existe uma maior concentração entre os 18 e os 20 anos.
FIGURA 35. IDADE DOS INQUIRIDOS
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Ao nível do estado civil, todos os participantes são solteiros, e nenhum tinha beneficiado de
bolsas de estudo.
A caraterização da escolaridade dos pais destes estudantes apresenta-se na Figura 36, onde
observamos que a percentagem de pais e mães com grau de nível superior ainda é baixo, no
entanto, percebe-se uma redução de pais e mães com grau de ensino até ao 3º ciclo.
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FIGURA 36. HABILITAÇÕES ESCOLARES - PAI E MÃE
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Concelho de residência

Os inquiridos que abandonaram a UTAD e se encontram inscritos numa outra instituição de
ensino superior pertencem aos seguintes concelhos: Trofa (1); Felgueiras (2); Porto (1); Covilhã
(1); Lamego (1); Ponte da Barca (1); Guimarães (1); Silves (1); Ribeira de Pena (1); Cabeceiras
de Basto (1); Vila Nova de Gaia (1); Ponta Delgada (1); Penafiel (1); Braga (1).
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1.3

Motivações para a frequência do Ensino Superior

Analisando os motivos dos inquiridos para frequentarem o ensino superior (Figura 37),
observamos que a questão “acesso a um emprego bem remunerado” foi referido por 11 vezes,
destacando-se das restantes. De seguida e, por ordem de vezes mencionadas, temos “obtenção
de grau académico” (7 vezes); “prazer em estudar aprender” (6 vezes); “obtenção de
competência para uma profissão aliciante” (5 vezes) e por último “pressão familiar” (2 vezes).

FIGURA 37. MOTIVOS PARA FREQUENTAR O ENSINO SUPERIOR
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Quanto aos motivos que levaram a que estes estudantes tenham colocado a UTAD nas suas
opções de frequência (Figura 38), destaca-se o fator “por ser a única onde eu conseguia entrar”
(mencionada por 7 vezes). Este motivo é seguido pelo fator “ter sido recomendada por amigos”
(mencionado 3 vezes). Com igual importância (repetidas 2 vezes) temos os motivos “por ser a
melhor para o curso que eu queria”; “boa reputação académica”; “por ser perto da residência
habitual”; “por ter sido a que os meus amigos escolheram”. O último motivo a ser mencionado
foi “por ser a única com o curso que eu queria” (1 vez).
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FIGURA 38. MOTIVOS PARA ESCOLHER A UTAD
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No que se refere aos motivos da escolha do curso (Figura 39), destaca-se “por ser interessante
/ realização pessoal” (9 vezes). Os motivos seguintes são “proporcionar boas saídas
profissionais /salários” (3 vezes); “influência familiar” (2 vezes); “por ter prestigio” (1 vez).

FIGURA 39. MOTIVOS ESCOLHA DO CURSO
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2. PROCESSO DE SAÍDA DA UTAD
2.1 Escolha do curso e ano frequentado

Também neste grupo de estudantes não existe uma concentração de abandonos em
determinado curso, sendo que os inquiridos pertenciam aos seguintes cursos: Bioengenharia
(1); Bioquímica (1); Ciências da Comunicação (1); Economia (1); Engenharia Civil (1);
Engenharia Zootécnica (1); Engenharia Informática (1); Enologia (1); Gestão (3); Línguas
Literaturas e Culturas (1); Medicina Veterinária (2).
À imagem do grupo anterior de inquiridos, também aqui se observa que o maior número de
estudantes frequentava o seu 1º ano (80%). Os restantes, e de forma residual, frequentavam o
2º ano (13%) e o 3º ano (7%). (Figura 40).
FIGURA 40. ANO QUE FREQUENTAVA
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Quanto ao processo de escolha do curso (Figura 41), concentra-se um maior número de
estudantes que ficou colocado no curso de 2ª opção (36%). Neste grupo de estudantes a
percentagem de colocado na 1ª opção é de 29%, na 3ª e 4ª opção centra-se nos 14% e 7% na
6º opção.
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FIGURA 41. POSIÇÃO (OPÇÃO) DO CURSO EM QUE ESTAVA INSCRITO
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2.2 Processo de saída da UTAD
No que diz respeito aos motivos5 apontados pelos inquiridos para a saída da UTAD (Figura 42),
neste grupo existe uma menor diversidade de razões. Significa isto que podemos identificar uma
razão que se destaca das restantes: “a licenciatura não correspondeu às expectativas” (repetida
7 vezes). As razões “insucesso escolar” e “problemas de adaptação a Vila Real e à vida
académica” apenas foram referidas uma vez. Por outro lado, “outras razões” foram algumas
vezes referidas por estudantes, nomeadamente motivos como: não era o curso que eu queria,
distância da residência habitual, problemas de saúde.

5

Cada inquirido poderia escolher até três motivos, sem ordenação de importância.

44

FIGURA 42. MOTIVOS PARA A SAÍDA DA UTAD
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2.3

Tomada de decisão e avaliação

Relativamente ao tempo de tomada de decisão, este pautou-se por se desenrolar num curto
espaço de tempo, sendo que 13 dos inquiridos assumiu ter tomado a decisão em menos de três
meses. Apenas um deles demorou mais de um ano até oficializar a desistência e outro demorou
3 a 6 meses. Todos os inquiridos, à exceção de um, avaliaram a sua decisão como tendo sido
acerta, sendo que o outro elemento a caraterizou como inevitável.
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3.


CONCLUSÕES

Também neste grupo de estudantes que prosseguiu os seus estudos no ensino superior,
percebemos que não existe um curso que se destaque por ter um número mais elevado
de saída;



À imagem do grupo de estudantes que se encontrava fora do sistema de ensino, também
aqui temos um elevado número que frequentava o 1º ano do ciclo de estudos quando
decidiu sair da UTAD;



Importa ressalvar que, ao contrário do grupo de estudantes que se encontrava fora do
sistema de ensino, aqui temos uma maior percentagem de inscritos no curso de sua 2ª
opção;



Nos motivos que conduziram à saída da UTAD, destaca-se de forma clara o facto de a
licenciatura não ter correspondido às expectativas. Neste grupo, o fator económico não
foi mencionado por nenhum inquirido;



Analisando o nível de escolaridade dos pais, percebemos que existe uma maior
concentração de pais e mães com o nível de ensino secundário, sendo a percentagem
de pais e mães com o 1º e 2º ciclo inferior aos pais e mães com ensino superior.
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