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NOTA INTRODUTÓRIA
Atualmente, o abandono académico no Ensino Superior tem merecido uma especial
atenção e reflexão por parte das Instituições de Ensino Superior (IES), bem como ao nível dos
responsáveis políticos, sociais, e pela comunidade científica.
Cada vez mais, surge a preocupação e o “olhar” atento para este fenómeno e para os
efeitos que provoca no estudante e na sociedade. São vários os fatores que estão relacionados
com este fenómeno, desde o contexto pessoal, social, económico e político vivido pelo
estudante. Neste sentido, é da responsabilidade das instituições, em particular as IES, estarem
atentas e acompanharem continuamente a progressão deste fenómeno, através da análise de
indicadores e de produção de informação com influência interna e externa, de forma a garantir
que todos os seus estudantes consigam ter oportunidades de permanência e de sucesso
académico.
De facto, uma das preocupações da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) é o de compreender e acompanhar o percurso académico dos seus estudantes, em
particular o fenómeno do abandono académico. Esta monitorização é efetuada pelo
Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE).
Como instrumentos de monitorização, o OPAPSE tem vindo a realizar um estudo
contínuo permitindo identificar e compreender o perfil do estudante que abandona a UTAD e
os respetivos motivos que conduziram a tal decisão. Este procedimento poderá influenciar a
ação interna perante situações que evidenciem o risco de abandono.
Desta forma, no seguimento dos estudos já apresentados relativamente ao abandono
académico na UTAD (2015 e 2017), neste relatório é apresentado a monitorização referente ao
ano letivo de 2017/2018.
O relatório está organizado em três áreas que contribuem para a compreensão deste
fenómeno: 1) apresentação dos números relativos aos estudantes inscritos na UTAD desde
2014/2015 até ano letivo 2017/2018; 2) apresentação de dados fornecidos pelos SA referentes
ao número de estudantes que não renovaram a matrícula e aos estudantes que anularam a
matrícula; 3) apresentação dos resultados do questionário dos estudantes que anularam a
matrícula e dos estudantes que não renovaram a sua matrícula.
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PARTE I - CONTEXTUALIZAÇÃO

Capítulo 1 - Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso
Escolar
1.1. Apresentação do Observatório
O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE)
surge da preocupação da UTAD em compreender e acompanhar o percurso escolar dos seus
estudantes, em particular os estudantes em risco ou abandono académico. A existência do
OPAPSE - UTAD é, assim, justificada pela necessidade de construir, analisar e compreender
indicadores relativos a esta problemática. O OPAPSE tem um papel essencial no
acompanhamento, monitorização das situações de abandono académico, e na promoção de
estratégias de sucesso académico.
O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar tem uma
linha estratégica tanto de ação de investigação e monitorização, como de ação interventiva
junto de casos de abandono académico.
A par deste trabalho de proximidade e de acompanhamento dos estudantes, o OPAPSE
é um espaço para a produção de conhecimento relativamente ao fenómeno do abandono
académico no Ensino Superior. O OPAPSE pretende contribuir para um conhecimento mais
aprofundado sobre este fenómeno através da produção de conhecimentos, partilha de práticas,
promoção do sucesso académico, e promoção da discussão a nível institucional e a nível do
público em geral.

1.2. Missão e objetivos
O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar tem como
missão a monitorização dos casos de abandono académico e a implementação de ações que
permitam melhorar os indicadores de abandono e sucesso académico na UTAD.
Assim, o OPAPSE tem como objetivos específicos:
a) Monitorizar o abandono académico;
b) Acompanhar os estudantes;
c) Mobilizar docentes e funcionários;
d) Melhorar/adequar a oferta formativa.

1.3. Estratégias de atuação

1

O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE)
apresenta-se como a primeira instância à qual os estudantes podem recorrer. No OPAPSE é feita
uma análise individual das situações de risco, o que permite um encaminhamento direcionado
e adequado face ao(s) problema(s) do estudante para outros mecanismos de apoio disponíveis.
O OPAPSE acompanha o estudante, evitando que este fique isolado na resolução dos seus
problemas. O modelo de ação do OPAPSE (cf. Figura 1) tem duas vertentes: o de Investigação e
o de Intervenção, ambas assentes em três princípios essenciais: sinalizar, encaminhar e
acompanhar.

Investigação
•Construção e análise de
indicadores do abandono
académico na UTAD.

Intervenção
•Aplicação de estratégias
de apoio a estudantes, e
reversão de situações de
abandono.

2

Figura 1: Modelo de ação do OPAPSE.

Com o processo de investigação desenvolvido pelo OPAPSE é possível a uniformização e
análise de dados relativos à saída de estudantes da UTAD sem conclusão do ciclo de estudos,
permitindo, igualmente, verificar o número de estudantes que abandonam, efetivamente, o
sistema de Ensino Superior.
Para além deste trabalho, através da recolha de indicadores (aproveitamento escolar;
estudantes sem renovação de matrícula; questionário de diagnóstico) identifica-se e sinaliza-se,
de forma atempada, os estudantes que estão em situação de risco de abandono ou em insucesso
académico. Compete ao OPAPSE atender e analisar casos de estudantes individualmente e

3

proporcionar um encaminhamento justificado para os serviços de apoio ao estudante que
existem na UTAD.
Este processo de intervenção possibilita acionar estratégias em tempo útil,
nomeadamente: encaminhamento do estudante sinalizado para os diversos serviços de apoio
ao estudante existentes na UTAD, de forma a reverter situações de insucesso ou de abandono.
A conciliação da investigação com a intervenção conflui num modo de acompanhamento do
percurso do estudante assente na sinalização, encaminhamento e acompanhamento. Desta
forma, o OPAPSE tem como competências:
1)

Desenvolver instrumentos de diagnóstico, identificação e de intervenção

eficazes e que sejam ativados em tempo útil perante casos de estudantes que estejam em
situação de abandono académico devido a dificuldades de integração na universidade, a
dificuldades financeiras, e/ou fragilidades psicológicas;
2)

Contactar com os estudantes que anularam a matrícula e estudantes sem

renovação de matrícula para perceber quais foram os motivos e verificar se existe a possibilidade
de reverter a situação;
3)

Atender/Acompanhar

individualmente

(presencial,

telefónico,

e-mail)

estudantes em situações de fragilidade académica, psicológica, social e/ou financeira;
4)

Encaminhar os estudantes, atendendo à sua situação, para a(s) estrutura(s) de

apoio adequada(s): SASUTAD, Serviços de psicologia, Programa de Tutoria, GAIVA, Provedor do
Estudante, Serviços Académicos, Direção De Curso.

4

1.4. Equipa

Isabel Maria Fernandes Alves
Pró-Reitora para a Gestão da Qualidade
Professora Auxiliar

José Cravino
Professor Auxiliar
Departamento de Física

Daniela Pedrosa
Bolseira de Investigação-Ciências da Educação

Contactos:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Gabinete de Gestão da Qualidade
Edifício da Reitoria – Piso 2, Porta D2.27
5000-801 Vila Real

Telefone: (+351) 259 350 116 – ext. 4116
Telemóvel: 93 518 22 61
E-mail: observar@utad.pt
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Capítulo 2 - Evolução do número de estudantes na UTAD

2.1.

Número de estudantes inscritos nos últimos 4 anos na UTAD

De acordo com a análise dos dados mais recentes constantes no Relatório de Atividades
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, publicado em 2017, e que se encontra
disponível em https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2018/05/Relat_Atividades_2017.pdf,
podemos verificar que durante os últimos 4 anos letivos (2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018) a evolução do número total de estudantes inscritos na UTAD têm vindo a sofrer
algumas oscilações (cf. Figura 2).

Evolução do nº total de estudantes inscritos na UTAD

6897

6784

6651
6609

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Figura 2: Evolução do nº total de estudantes inscritos na UTAD.

Verifica-se que desde do ano letivo de 2014/2015, o número total de inscritos por Escola
tem vindo a diminuir (cf. Figura 3), à exceção da ESS, na qual o número de inscritos tem vindo a
aumentar nos últimos dois anos, e da ECAV que tem praticamente mantido o mesmo número
de estudantes inscritos. Já nas escolas ECVA e a ECT os dados demonstram um decréscimo no
número de inscritos.
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Evolução do nº total de estudantes inscritos por Escolas
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1296
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1164
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2014/2015
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1178

444

466

2016/2017

2017/2018

Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECAV
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECHS
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECT
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECVA
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ESS
Figura 3: Evolução do número de estudantes inscritos por Escolas

2.2.

Número de estudantes inscritos nos últimos 4 anos por Ciclo de Estudos

Quanto à distribuição de estudantes pelos diferentes ciclos de estudo, constatamos que
é no 1º Ciclo de estudos e Mestrado Integrado onde existe um maior número de estudantes
inscritos na UTAD (cf. Figura 4). É possível verificar que ocorreram oscilações no número de
inscritos; contudo, é no 2º Ciclo de estudos que ocorre uma maior tendência para a diminuição
do número de estudantes.
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Evolução do nº total de estudantes inscritos na UTAD por
ciclos de estudos
5125

4975

4916

4987

1607

1451

1383

250

315

242

281

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1409

Evolução do nº total de estudantes inscritos no 1ºCiclo de Estudos e
Mestrado Integrado na UTAD
Evolução do nº total de estudantes inscritos no 2ºCiclo de Estudos
na UTAD
Evolução do nº total de estudantes inscritos no 3ºCiclo de Estudos
na UTAD
Figura 4: Evolução do número de estudantes inscritos na UTAD por ciclos de estudos.

1º ciclo de estudos e Mestrado Integrado

Analisando de forma específica o 1º Ciclo de Estudos e Mestrado Integrado, podemos
verificar que, ao longo dos últimos anos letivos, a ECVA tem vindo a ter uma diminuição de
estudantes inscritos. Também na ECT o número de estudantes inscritos diminuiu; porém, no ano
letivo de 2017/2018 verificou-se um aumento do número de estudantes inscritos.
Quanto à ECAV, esta Escola tem tido um número estável de estudantes inscritos. Na
ECHS ocorreu um ligeiro aumento do número de estudantes inscritos. Por seu lado, a ESS tem
visto aumentar o seu número de estudantes (cf. Figura 5).
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Evolução do nº total de estudantes inscritos por Escolas no 1º Ciclo de
Estudos e Mestrado Integrado
1462
1316

1006
976

1440
1273

985

1470

1217

1490

1184

990

1000

881

929

936

335

335

358

383
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2015/2016

2016/2017

2017/2018

Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECAV
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECHS
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECT
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECVA
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ESS
Figura 5: Evolução do número de estudantes inscritos nas Escolas no 1ºCiclo de estudos e no Mestrado
Integrado.

2º Ciclo de Estudos

Relativamente ao número de estudantes inscritos no 2º ciclo de estudos, verifica-se
alguma variabilidade nas várias escolas da UTAD (cf. Figura 6). No caso da ECHS, esta Escola tem
visto diminuir o número de estudantes inscritos ao longo dos últimos anos. No caso da ECT,
também se tem verificado uma diminuição do número de estudantes (exceto no ano letivo
2015/2016, período em que se verificou um aumento). Já na ECAV o número de inscritos
manteve-se estável ao longo dos últimos anos. Na ECVA ocorreu uma diminuição do número de
estudantes inscritos, havendo um ligeiro aumento no ano letivo 2017/2018. Por fim, a ESS ao
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contrário das outras Escolas da UTAD, tem apresentado uma tendência crescente do número de
estudantes inscritos.
Evolução do nº total de estudantes inscritos por Escolas no 2º
Ciclo de Estudos
618
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538

528

348

357
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2014/2015

2015/2016

86

83
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Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECAV
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECHS
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECT
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECVA
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ESS
Figura 6: Evolução do número de estudantes inscritos por Escolas no 2º Ciclo de estudos.

3º Ciclo de Estudos

Quanto ao 3º Ciclo de Estudos observamos que há uma variabilidade de oscilações ao
longo dos últimos 4 anos letivos e também entre Escolas (cf. Figura 7). A ECVA foi a única que
manteve estável o número de estudantes inscritos ao longo desses anos letivos.
No ano letivo de 2016/2017 todas as Escolas apresentaram uma diminuição do número
de estudantes inscritos; porém, no ano letivo 2017/2018 houve uma recuperação do número de
inscritos.
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Evolução do nº total de estudantes inscritos por Escolas no 3º
Ciclo de Estudos
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Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECHS
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECT
Evolução do nº total de estudantes inscritos na ECVA
Figura 7: Evolução do número de estudantes inscritos por Escolas no 3º Ciclo de estudos.

11

PARTE II - METODOLOGIA

Capítulo 3 - Procedimentos e técnicas de recolha e de análise de dados

Numa primeira parte da apresentação dos dados, nomeadamente, os indicadores
apresentados no capítulo 4, estes foram fornecidos pelos Serviços Académicos (SA) da UTAD. Os
dados são relativos aos estudantes que estavam inscritos no 1º ciclo ou Mestrado Integrado, no
2º e 3º ciclo de estudos, tendo como data de referência 31 de março de 2018.
Utilizámos como indicadores de abandono os seguintes itens: a) estudantes que
anularam a matrícula no ano letivo de 2017/2018 b) estudantes que não renovaram a matrícula
no ano letivo de 2017/2018, mas que estavam inscritos no ano letivo de 2016/2017.
Na segunda parte da apresentação dos dados, ou seja, no que respeita os indicadores
relativos às causas do abandono académico dos estudantes da UTAD, apresentados no capítulo
5, foram obtidos através de um questionário on-line.
A aplicação do questionário teve como data de referência o último dia do mês de março
de 2018, tendo sido aplicado a todos os alunos do 1º ciclo e de Mestrado Integrado, 2º Ciclo e
3º Ciclo de estudos, na seguinte condição: Estudantes em situação de abandono académico
confirmado através de anulação da matrícula no ano letivo 2017/2018.
O questionário é constituído por 47 questões, distribuídas pelos seguintes grupos: a)
Caracterização do perfil; b) Causas do abandono escolar; c) Procura de apoio; d) Situação Atual
do estudante; e) Percurso após a saída da UTAD – abandono académico e avaliação da decisão;
f) Percurso na UTAD; g) Acesso ao ensino superior; h) Caraterização do contexto familiar.
O questionário foi aplicado no período de setembro de 2018 a janeiro de 2019. O
questionário é uma adaptação do “Questionário sobre causas do abandono e decisões do
estudante relativas ao abandono dos estudos no ensino superior” do Projeto GUIA “Gestão
Universitária do Abandono Escolar”. Apesar das modificações que foram realizadas, este
relatório continuou a incluir questões que foram aplicadas nos questionários dos estudos
realizados em 2014, 2016 e 2017 para que seja possível uma comparação e padronização entre
os dados recolhidos nos diferentes períodos.
O questionário foi aplicado via on-line para garantir o anonimato e a confidencialidade
do participante. Foi enviado e-mail individualizado para todos os estudantes do 1º ciclo e
Mestrado Integrado, 2º Ciclo e 3ºCiclo de Estudos identificados na situação de abandono
académico no ano letivo de 2017/2018, num total de 95 estudantes (52 estudantes do 1º ciclo
e mestrado integrado; 38 estudantes do 2º ciclo de estudos, e 5 estudantes do 3º ciclo de
estudos).
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Participaram nesta recolha de dados 29 estudantes (30,5%), em situação de abandono
escolar.
Também se procedeu ao envio do mesmo tipo de questionário aos alunos do 1º Ciclo de
Estudos e de Mestrado Integrado identificados como não tendo renovado a sua matrícula em
2017/2018 (n=340). 43 estudantes (12,5%) responderam ao questionário.
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PARTE III – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Capítulo 4 – Indicadores de Abandono Escolar: Anulação de Matrícula
Apresenta-se um enquadramento comparativo da situação relativamente ao número de
estudantes inscritos na UTAD e a evolução do número de anulações de matrícula (cf. Figura 8).

Evolução do nº de anulações de matrícula na UTAD por
ciclos de estudos
111

72

69

2014/2015

2015/2016

52

51
39

8

5

2016/2017

2017/2018

Evolução do nº anulações de matrícula no 1ºCiclo de Estudos e
Mestrado Integrado na UTAD
Evolução do nº anulações de matrícula no 2ºCiclo de Estudos na
UTAD
Evolução do nº anulações de matrícula no 3ºCiclo de Estudos na
UTAD
Figura 8: Evolução do nº de anulações de matrícula na UTAD nos últimos 4 anos letivos.

Constata-se que nos últimos dois anos a percentagem de anulações de matrícula em
relação ao número de estudantes inscritos diminui em todos os Ciclos de Estudo (cf. Figuras 9,
10 e 11).
De realçar que o 2ºCiclo de Estudos apresenta uma maior percentagem de anulações
de matrícula em relação aos outros ciclos de estudos.

1ºCiclo de estudos e Mestrado Integrado
Ano letivo
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Nº total de estudantes
inscritos
5125
4975
4916
4987

Nº de anulações de matrícula
69 (1,35%)
111 (2,23%)
72 (1,46%)
51 (1,02%)

Figura 9: Evolução da percentagem de anulações de matrícula no 1º Ciclo de estudos e Mestrado
Integrado.

2ºCiclo de estudos
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Ano letivo
2016/2017
2017/2018

Nº total de estudantes
inscritos
1451
1383

Nº de anulações de matrícula
52 (3,59%)
39 (2,82%)

Figura 10: Evolução da percentagem de anulações de matrícula no 2º Ciclo de estudos.

3ºCiclo de estudos
Ano letivo
2016/2017
2017/2018

Nº total de estudantes
inscritos
242
281

Nº de anulações de matrícula
8 (3,30%)
5 (1,78%)

Figura 11: Evolução da percentagem de anulações de matrícula no 3º Ciclo de estudos.

No Ano Letivo de 2017/2018

Durante o ano letivo de 2017/2018 foram comunicadas ao OPAPSE, pelos SA, um total
de 95 anulações de matrícula. Verificou-se, através dos motivos reportados, que destas 95
anulações de matrícula, 12 não se prendem com abandono académico, mas com outras
situações, que se explicam:
- No 1ºciclo de estudos: 2 anulações dizem respeito a mudanças de curso dentro da
UTAD, 1 na Licenciatura em Ciência Alimentar, e 1 na Licenciatura em Genética e Biotecnologia;
5 dizem respeito a mudanças de instituição de Ensino Superior – 1 em Bioengenharia; 1 em
Economia; 1 em Reabilitação Psicomotora; 1 em Ciências do Desporto; e 1 em Comunicação e
Multimédia.
- No 2ºciclo de estudos: 5 anulações que dizem respeito a mudanças de instituição de
Ensino Superior — 2 no Mestrado em Psicologia; 1 no Mestrado em Bioquímica; 1 Mestrado em
Genética molecular comparativa e tecnológica; e 1 Mestrado em Ciências do desporto com
especialização em jogos desportivos coletivos.
Desta forma, 83 anulações de matrícula correspondem a abandono académico. Sendo
que: 44 anulações de matrícula do 1º ciclo e mestrado integrado, em que 40 (49%) das anulações
de matrícula são relativas ao 1ª ciclo (Licenciatura) e 4 das anulações (5%) são de Mestrados
Integrados; 33 (40%) anulações de matrícula são referentes ao 2º ciclo de estudos (Mestrados),
e por fim, 5 (6%) anulações de matrícula são relativas ao 3º ciclo de estudos (cf. Gráfico 1).
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Percentagem de anulações de matrícula distríbuidas pelos Ciclos
de Estudos
Doutoramento
(3ºCiclo)
6%

Licenciatura
49%
Mestrado (2ºCiclo)
40%

Licenciatura

Mestrado
Integrado
5%
Mestrado Integrado
Mestrado (2ºCiclo)

Doutoramento (3ºCiclo)

Gráfico 1: Distribuição da percentagem de anulações de matrícula pelos ciclos de estudos no ano letivo
2017/2018.

Em relação ao número de inscritos verificamos que a percentagem de anulações é
relativamente baixa:
Ciclo de estudos

Nº de inscritos (2017/2018)

Nº de anulações

1º Ciclo e MI

4987

44 (0,88%)

2º Ciclo

1383

33 (2,39%)

3º Ciclo

281

5 (1,78%)

Total

5401

82 (0,69 %)
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4.1. Anulação da Matricula: 1ºCiclo e Mestrado Integrado – Dados Fornecidos pelos
SA

Em termos de nº total de anulações de matrícula por Escola, verifica-se que:
- 17 (39%) das anulações de matrícula provém da ECHS;
-16 (37%) das anulações de matrícula são relativas à ECVA;
-5 (11%) das anulações de matrícula são da ECT (3 de Licenciatura e dois de Mestrado
Integrado em Eletrotecnia e de Computadores);
-5 (11%) das anulações de matrícula são relativas à ECAV (3 de licenciatura e 2 do
Mestrado Integrado em MV);
- 1 (2%) das anulações de matrícula ocorreram na ESS (cf. Gráfico 2).

Percentagem de anulações de matrícula do 1ºCiclo de
Estudos e Mestrado Integrado distribuída por Escolas
ESS
2%

ECAV
11%

ECVA
37%

ECT
11%

ECHS
39%

ECVA

ECHS

ECT

ECAV

ESS

Gráfico 2: Distribuição da percentagem de anulações de matrícula relativas ao 1º ciclo de estudos e
Mestrados Integrados no ano letivo 2017/2018 por escola.

Os motivos na base da anulação de matrícula (cf. Gráfico 3), e de acordo com os dados
fornecidos pelos AS, são: Não adaptação ao curso (n=21); Pessoais (n=8); Incompatibilidade
Laboral – Profissionais (n=7); outros motivos (não especificados) (n=5); Motivos de Saúde (n=2);
e financeiros (n=1).
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Motivos da anulação da matrícula
registado nos SA

Financeiros (Propinas)
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Outros
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8
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2
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25

Número de anulações de matrícula
Gráfico 3: Motivos que deram origem à anulação de matrícula (reportados aos SA).

Estas anulações de matrícula ocorreram em 25 cursos da UTAD — 9 cursos da ECSH; 8
da ECVA; 4 da ECT; 3 da ECAV; e 1 da ESS.
Relativamente à ECHS (cf. Tabela 1) apresenta uma percentagem global de 1,14% de
anulações de matrícula em relação ao número total de estudantes inscritos.

Tabela 1: Nº de anulações de matrícula nos cursos da ECHS no 1ºCiclo de Estudos e Mestrado
Integrado.
Escola

ECHS

Cursos
Economia
Turismo
Animação Cultural e
Comunitária
Psicologia
Línguas e relações
empresariais
Educação Básica
Gestão
Ciências da
Comunicação
Serviço social
Línguas, Literaturas e
Culturas
Teatro e Artes
Performativas
Total

Nº de estudantes
inscritos
128
133
76

Nº de anulações de
matrícula
3
3
2

210
119

2
2

89
189
182

2
1
1

202
95

1
0

67

0

1490

17 (1,14%)
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Quanto aos motivos (cf. Gráfico 4) da anulação de matrícula (de acordo com os dados
fornecidos pelos SA), nestes cursos da ECHS são: Não adaptação ao curso (n=6); Pessoais (n=4);
Incompatibilidade Laboral – Profissionais (n=3); outros motivos (não especificados) (n=3);

Motivos da anulação da matrícula
registado nos SA

Motivos de Saúde (n=1).

Não adaptação

6

Outros

3

Profissionais

3
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4

Motivos de Saúde

1
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1

2

3

4

5

6

7

Número de anulações de matrícula
Gráfico 4: Motivos que deram origem à anulação de matrícula nos cursos da ECHS (reportados aos SA).

Já a ECVA (cf. Tabela 2) apresenta uma percentagem global de 1,35% de anulações de
matrícula em relação ao número total de estudantes inscritos.

Tabela 2: Nº de anulações de matrícula nos cursos da ECVA no 1ºCiclo de Estudos e Mestrado
Integrado.
Escola

ECVA

Cursos
Ciências do Desporto
Bioengenharia
Genética e
biotecnologia
Ciência Alimentar
Reabilitação
Psicomotora
Biologia
Bioquímica
Ciência do Ambiente
Biologia e Geologia
Engenharia do
Ambiente
Química Medicinal
Total

Nº de estudantes
inscritos
354
86
195

Nº de anulações de
matrícula
4
3
3

52
141

2
1

106
176
29
40
4

1
1
1
0
0

1
1184

0
16 (1,35%)
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Em relação aos motivos da anulação de matrícula (de acordo com os dados fornecidos
pelos SA), nos cursos da ECVA (cf. Gráfico 5), são: Não adaptação ao curso (n=11); Pessoais

Motivos da anulação da matrícula
registado nos SA

(n=2); Incompatibilidade Laboral – Profissionais (n=2); e, por fim, Motivos de Saúde (n=1).
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2
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12

Número de anulações de matrícula
Gráfico 5: Motivos que deram origem à anulação de matrícula nos cursos da ECVA (reportados aos SA).

No que diz respeito à ECT (cf. Tabela 3), esta Escola apresenta uma percentagem global
de 0,54% de anulações de matrícula em relação ao número total de estudantes inscritos.

Tabela 3: Nº de anulações de matrícula nos cursos da ECT no 1ºCiclo de Estudos e Mestrado
Integrado.
Escola

ECT

Cursos
Mestrado Integrado Em
Engª Eletrotécnica e de
Computadores
Comunicação e
Multimédia
Engª Informática
Tecnologias de
Informação e
Comunicação
Engª Biomédica
Engª Civil
Engª de Energias
Renováveis
Engenharia Mecânica
Mestrado Integrado em
Engª e Gestão Industrial
Total

Nº de estudantes
inscritos
134

Nº de anulações de
matrícula
2

187

1

240
79

1
1

78
47
10

0
0
0

114
40

0
0

929

5 (0,54%)
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Sobre os motivos (cf. Gráfico 6) da anulação de matrícula (de acordo com os dados
fornecidos pelos SA), nos cursos da ECT, estes estão relacionados com: Não adaptação ao curso

Motivos da anulação da matrícula
registado nos SA

(n=2); Incompatibilidade Laboral – Profissionais (n=2); e por fim, outros não especificados (n=1).

Não adaptação

2

Profissionais

2

Outros

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Número de anulações de matrícula
Gráfico 6: Motivos que deram origem à anulação de matrícula nos cursos da ECT (reportados aos SA).

Em relação à ECAV (cf. Tabela 4) apresenta uma percentagem global de 0,5% de
anulações de matrícula em relação ao número total de estudantes inscritos.

Tabela 4: Nº de anulações de matrícula nos cursos da ECAV no 1ºCiclo de Estudos e Mestrado
Integrado.
Escola

ECAV

Cursos
Mestrado Integrado
em Medicina
Veterinária
Enologia
Engenharia zootécnica
Engenharia
Agronómica
Engª
Florestal/Ciências
Florestais
Arquitetura Paisagista
Total

Nº de estudantes
inscritos
569

Nº de anulações de
matrícula
2

162
89
114

2
1
0

29

0

37
1000

0
5 (0,5%)

Quanto aos motivos (cf. Gráfico 7) da anulação de matrícula (de acordo com os dados
fornecidos pelos SA), nos cursos da ECAV estão relacionados com: Pessoais (n=2); Não adaptação
ao curso (n=1); Financeiras (n=1); e por fim, outros não especificados (n=1).
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Motivos da anulação da matrícula
registado nos SA
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Gráfico 7: Motivos que deram origem à anulação de matrícula nos cursos da ECAV (reportados aos SA).

Por fim, na ESS (cf. Tabela 5) apresenta uma percentagem global de 0,29% de anulações
de matrícula em relação ao número total de estudantes inscritos.

Tabela 5: Nº de anulações de matrícula nos cursos da ESS no 1ºCiclo de Estudos e Mestrado
Integrado.
Escola

Cursos
Enfermagem
Total

Nº de estudantes
inscritos
383
383

Nº de anulações de
matrícula
1
1 (0,29%)

ESS
O motivo desta anulação de matrícula diz respeito à não adaptação do curso (cf. Gráfico

Motivos da anulação da matrícula
registado nos SA

8).

Não adaptação
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Número de anulações de matrícula
Gráfico 8: Motivos que deram origem à anulação de matrícula nos cursos da ESS (reportados aos SA).
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4.2. Anulação da Matricula: 2ºCiclo e 3º Ciclo – Dados Fornecidos pelos SA
Num total de 33 anulações de matrícula no 2º Ciclo de estudos (Mestrados), verificouse que por Escola: 18 (55%) das anulações de matrícula provém da ECHS; 8 (24%) anulações de
matrícula são relativas à ECVA; 5 (15%) anulações de matrícula da ESS; 2 (6%) anulações de
matrícula são da ECT; e 0 (0%) anulações de matrícula relativas à ECAV; e (cf. Gráfico 9).

Percentagem de anulações de matrícula no 2º Ciclo de
Estudos distribuida por Escolas

ESS
15%

ECVA
24%

ECT
6%

ECHS
55%

ECVA

ECHS

ECT

ECAV

ESS

Gráfico 9: Distribuição da percentagem de anulações de matrícula relativas ao 1º ciclo de estudos e
Mestrados Integrados no ano letivo 2017/2018 por escola.

Os motivos reportados (cf. Gráfico 10) que levaram a proceder à anulação de matrícula
(de acordo com os dados fornecidos pelos SA) são: Incompatibilidade Laboral – Profissionais
(n=9); Pessoais (n=8); financeiros (n=6); outros motivos (não especificados) (n=5); Não
adaptação ao curso (n=4); e Motivos de Saúde (n=1).
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Motivos da anulação da matrícula
registado nos SA

Financeiros (Propinas)

6

Não adaptação

4

Outros

5

Profissionais

9

Pessoais

8

Motivos de Saúde

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número de anulações de matrícula
Gráfico 10: Motivos que deram origem à anulação de matrícula (reportados aos SA).

Estas anulações de matrícula ocorreram em 19 cursos da UTAD, em que 9 cursos são da
ECSH; 7 cursos da ECVA; 2 cursos da ESS; 1 curso da ECT; e 0 cursos da ECAV;

Relativamente à ECHS (cf. Tabela 6) apresenta uma percentagem global de 3,41% de
anulações de matrícula em relação ao número total de estudantes inscritos.

Tabela 6: Nº de anulações de matrícula nos cursos da ECHS no 2ºCiclo de Estudos.
Escola

ECHS

Cursos
Ciências da
Comunicação
Gestão
Ciências Económicas e
Empresariais
Psicologia
Acessória Linguística e
Revisão Textual
Gestão de serviços de
saúde
Ciências da Cultura
Ciências da Educação
Serviço Social
Antropologia
Educação Pré-Escolar e
Ensino do 1º CEB
Ensino
Total

Nº de estudantes
inscritos
52

Nº de anulações de
matrícula
4

78
50

3
3

110
4

2
2

49

1

23
29
70
4
26

1
1
1
0
0

33
528

0
18 (3,41%)
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Os motivos reportados (cf. Gráfico 11) que levaram a proceder à anulação de matrícula
(de acordo com os dados fornecidos pelos SA) são: Financeiros (n=6); Incompatibilidade Laboral
– Profissionais (n=4); outros motivos (não especificados) (n=4); Pessoais (n=3); e Não adaptação

Motivos da anulação da matrícula
registado nos SA

ao curso (n=1).

Financeiros (Propinas)

6

Não adaptação

1

Outros

4

Profissionais

4

Pessoais

3
0

1

2

3

4

5

6

7

Número de anulações de matrícula
Gráfico 11: Motivos que deram origem à anulação de matrícula (reportados aos SA).

Já a ECVA (cf. Tabela 7) apresenta uma percentagem global de 2,24% de anulações de
matrícula em relação ao número total de estudantes inscritos.

Tabela 7: Nº de anulações de matrícula nos cursos da ECVA no 2ºCiclo de Estudos.
Escola

ECVA

Cursos
Biologia Clinica
Laboratorial
Ciências do Desporto
Engª do Ambiente
Genética molecular
comparativa e
tecnológica
Gerontologia:
Atividade física e saúde
no idoso
Ensino de Educação
física no Ensino Básico
e Secundário
Bioquímica
Biotecnologia para as
Ciências da Saúde
Engª Alimentar

Nº de estudantes
inscritos
20

Nº de anulações de
matrícula
2

119
20
17

2
1
1

27

1

61

1

23
25

0
0

25

0

27

Enologia
Educação Física e
Desporto
Gestão dos Recursos
Naturais
Internacional em
análise da Performance
Geociências Aplicadas
Total

2
2

0
0

3

0

9

0

4
357

0
8 (2,24%)

Os motivos reportados (cf. Gráfico 12) que levaram a proceder à anulação de matrícula
(de acordo com os dados fornecidos pelos SA) são: Incompatibilidade Laboral – Profissionais

Motivos da anulação da
matrícula registado nos SA

(n=4); Não adaptação ao curso (n=2); outros motivos (não especificados) (n=1); e Pessoais (n=1).
Não adaptação

2

Outros

1

Profissionais

4

Pessoais

1
0

1

2

3

4

5

Número de anulações de matrícula
Gráfico 12: Motivos que deram origem à anulação de matrícula (reportados aos SA).

Na ESS (cf. Tabela 8) apresenta uma percentagem global de 6,02% de anulações de
matrícula em relação ao número total de estudantes inscritos.

Tabela 8: Nº de anulações de matrícula nos cursos da ESS no 2ºCiclo de Estudos.
Escola

ESS

Cursos
Enfermagem
Comunitária
Enfermagem de saúde
familiar
Enfermagem de Saúde
Materna e
Obstetrícia
Enfermagem da Pessoa
em Situação
Critica
Total

Nº de estudantes
inscritos
36

Nº de anulações de
matrícula
4

14

1

3

0

30

0

83

5 (6,02%)
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Os motivos reportados (cf. Gráfico 13) que levaram a proceder à anulação de matrícula
(de acordo com os dados fornecidos pelos SA) são: Pessoais (n=3), Não adaptação ao curso (n=1);

Motivos da anulação da
matrícula registado nos
SA

e motivos de saúde (n=1).

Não adaptação

1

Saúde

1

Pessoais

3
0

1

2

3

4

Número de anulações de matrícula
Gráfico 13: Motivos que deram origem à anulação de matrícula (reportados aos SA).

Por fim, na ECT as duas matrículas que foram anuladas reportam-se ao Mestrado em
Engenharia Informática, apresentando uma percentagem global de 1,05% de anulações de
matrícula em relação ao número total de estudantes inscritos.

Tabela 9: Nº de anulações de matrícula nos cursos da ECT no 2ºCiclo de Estudos.
Escola

Cursos

ECT

Engenharia
Informática
Total

Nº de estudantes
inscritos
65

Nº de anulações de
matrícula
2

190 (Inscritos)

2 (1,05%)

Os motivos reportados (cf. Gráfico 14) que levaram a proceder à anulação de matrícula

Motivos da anulação da
matrícula registado nos
SA

(de acordo com os dados fornecidos pelos SA) são: Pessoais (n=1), e Profissional (n=1).

Profissional

1

Pessoais

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Número de anulações de matrícula
Gráfico 14: Motivos que deram origem à anulação de matrícula (reportados aos SA).
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Quanto ao 3º Ciclo de Estudos verificou-se um total de 5 anulações de matrícula sendo
que: 4 (80%) das anulações de matrícula provém da ECHS; e 1 (20%) anulações de matrícula são
da ECT (cf. Gráfico 15).

Percentagem de anulações de matrícula no 3º ciclo de
estudos

ECT
20%

ECHS
80%

ECVA

ECHS

ECT

ECAV

Gráfico 15: Distribuição da percentagem de anulações de matrícula relativas ao 3º ciclo de no ano letivo
2017/2018 por escola.

Os motivos reportados (cf. Gráfico 16) que deram origem à anulação de matrícula (de
acordo com os dados fornecidos pelos SA) são: financeiros (n=2); outros motivos (não

Motivos da anulação da matrícula
registado nos SA

especificados) (n=2); e Motivos de Saúde (n=1).

Financeiras (Proprinas)

2

Outros

2

Motivos de Saúde

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Número de anulações de matrícula
Gráfico 16: Motivos que deram origem à anulação de matrícula (reportados aos SA).
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Capítulo 5 - Indicadores de Abandono Escolar: Sem renovação da
matrícula
5.1. Alunos sem renovação de matrícula no 1ºCiclo e Mestrado Integrado – Dados
fornecidos pelos SA
Dos 4916 alunos inscritos em 2016/2017 (relatório de atividades de 2017) no 1º Ciclo de
estudos e Mestrados Integrados, foram comunicadas aos OPAPSE um total de 340 estudantes
do 1º Ciclo de Estudos e de Mestrado Integrado que não fizeram a renovação de matrícula no
ano letivo de 2017/2018 (6,92%). Ou seja, estudantes que frequentaram o 1º Ciclo de Estudos
e Mestrado Integrado na UTAD em 2016/2017, mas que não renovaram a matrícula para
2017/2018.
Destes 340 estudantes que não renovaram a matrícula: 148 alunos não tinha a situação
regularizada juntos dos SA (propinas em dívida), 192 alunos tinha a situação regularizada (sem
qualquer tipo de dívida de propinas) e 1 prescrição do Ciclo de Estudos.

Número de estudantes sem renovação de matrícula por ano
Os dados relativos ao número de estudantes sem renovação de matrícula por ano são
os seguintes: 177 (52%) estudantes pertenciam ao 1ºano; 74 (22%) estudantes pertenciam ao
2º ano; 82 (24%) estudantes pertenciam ao 3º ano; e os outros 7 alunos são de Mestrado
Integrado, sendo que 2 (1%) pertenciam ao 4º ano; 1 (1%) pertenciam ao 5º ano e 4 (1%) 6ºano
(cf. Gráfico 17).
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Percentagem de estudantes que não renovaram a matrícula, por Ano
4º Ano 5º Ano6ºAno
1%
0% 1%
3º Ano
24%

1º Ano
52%
2º Ano
22%

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

5º Ano

6ºAno

Gráfico 17: Distribuição da percentagem de alunos sem renovações de matrícula relativas ao 1º ciclo de
Estudos e Mestrado Integrado no ano letivo 2017/2018 por Ano.

Número de estudantes sem renovação de matrícula por Escola
Quanto ao número de estudantes sem renovação de matrícula por Escola:
- 113 (33%) estudantes que não procederam a renovação de matrícula são da ECHS; 88
(26%) estudantes que não renovaram a matrícula são relativos à ECVA; 75 (22%) estudantes que
não renovaram pertenciam à ECT; 56 (17%) das não renovações de matrícula são da ECAV; por
fim, 8 (2%) das sem renovações são da ESS e (cf. Gráfico 18).

Percentagem estudantes que não renovaram a matrícula, por Escola
ESS
2%

ECAV
17%

ECVA
26%

ECT
22%

ECHS
33%

ECVA

ECHS

ECT

ECAV

ESS

Gráfico 18: Distribuição da percentagem de alunos sem renovações de matrícula relativas ao 1º ciclo de
Estudos e Mestrado Integrado no ano letivo 2017/2018 por escola.
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De seguida, apresentam-se os dados que indicam o número de estudantes sem
renovação de matrícula por Curso relativamente a cada uma das Escolas. Desta forma, quanto
à ECHS, dos 113 estudantes que não renovaram a matrícula (cf. Tabela 10):
- 15 Licenciatura em Psicologia; 14 a Licenciatura em Gestão; 13 Licenciatura em
Turismo; 13 Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas; 11 da Licenciatura em Línguas e
Relações Empresariais; 11 da Licenciatura em Economia; 10 da Licenciatura em Ciências da
Comunicação; 10 da Licenciatura em Serviço Social; 8 estudantes frequentavam a Licenciatura
de Educação Básica; 7 a Licenciatura em Teatro e Artes Performativas, e um a Licenciatura em
Animação Cultural e Comunitária.

Tabela 10: Nº de estudantes que não renovaram a matrícula nos cursos da ECHS.
Escola

Cursos
Psicologia
Gestão
Turismo
Línguas, Literaturas e Culturas
Línguas e Relações Empresariais
Economia
Serviço Social
Ciências da Comunicação
Educação Básica
Teatro e Artes Performativas
Animação Cultural e Comunitária
Total

ECHS

Nº de alunos que não
renovaram a matrícula
15
14
13
13
11
11
10
10
8
7
1
113

Nº de inscritos no ano letivo 2016/2017

1470

% de sem renovação no ano letivo 2017/2018

7,69%

Quanto ao número de estudantes sem renovação de matrícula por ano na ECHS são os
seguintes:
- 64 (56%) estudantes pertenciam ao 1ºano; 20 (18%) estudantes pertenciam ao 2 ano;
e 29 (26%) estudantes pertenciam ao 3º ano.
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Percentagem de não renovações na ECHS por ano
3º Ano
26%
1º Ano
56%

2º Ano
18%

1º Ano

2º Ano

3º Ano

Gráfico 19: Distribuição da percentagem dos alunos que não renovaram a matrícula no 1º ciclo de
Estudos no ano letivo 2017/2018 por Ano na ECHS.

Número de estudantes que não renovaram a matrícula por ano na ECHS:
Estatuto, Situação de Regularização de Propinas e Tempo Parcial
Ano

Estatuto

Nº de alunos com Propinas em dívida

1º Ano

Sem estatuto especial

54

26

(n=64)

Trabalhador-Estudante

10

6

2º Ano

Sem estatuto especial

17

8

(n=20)

Trabalhador-Estudante

3

1

Sem estatuto especial

24

15

3º Ano

Trabalhador-Estudante

4

1

(n=29)

Dirigente associativo

1

1

Total

113

58

Ano
1º Ano
(n=64)
2º Ano
(n=20)
3ºAno
(n=29)

Estatuto

Nº de alunos a Tempo Parcial

Sem estatuto especial

54

8

Trabalhador-Estudante

10

7

Sem estatuto Especial

17

1

Trabalhador-Estudante

3

1

Sem estatuto Especial

24

11

Trabalhador-Estudante

4

1

34

Dirigente Associativo

1

Total

113
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Relativamente à ECVA, dos 88 estudantes que não renovaram a matrícula (cf. Tabela
11):
- 25 estudantes frequentavam a Licenciatura em Ciências do Desporto; 16 estudantes a
Licenciatura em Bioengenharia; 10 estudantes frequentavam a Licenciatura em Biologia; 8
estudantes frequentavam a Licenciatura em Genética e Biotecnologia; 8 estudantes
frequentavam a Licenciatura em Reabilitação Psicomotora; 7 estudantes frequentavam a
Licenciatura em Biologia e Geologia; 7 estudantes frequentavam a Licenciatura em Bioquímica;
3 estudantes frequentavam a Licenciatura em Ciências do Ambiente; 2 estudantes
frequentavam a Licenciatura em Ciência Alimentar; 1 estudante frequentava a Licenciatura em
Engenharia do Ambiente, e 1 em Licenciatura em Química Medicinal.

Tabela 11: Nº de estudantes que não renovaram a matrícula nos cursos da ECVA.
Escola

ECVA

Cursos
Ciências do Desporto
Bioengenharia

Nº de alunos que não
renovaram a matrícula
25
16

Biologia
Genética e Biotecnologia
Reabilitação Psicomotora
Biologia e Geologia
Bioquímica
Ciências do Ambiente
Ciência Alimentar
Engenharia do Ambiente

10
8
8
7
7
3
2
1

Química Medicinal

1

Total não renovações de matrícula

88

Nº de inscritos no ano letivo 2016/2017
% de sem renovação no ano letivo 2017/2018

1217
7,23 %

O número de estudantes sem renovação de matrícula por ano na ECVA é o seguinte (cf.
Gráfico 20):
- 49 (56%) estudantes pertenciam ao 1ºano; 17 (19%) estudantes pertenciam ao 2 ano;
e 22 (25%) estudantes pertenciam ao 3º ano.

35

Percentagem de não renovações de matrícula por ano na
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Gráfico 20: Distribuição da percentagem sem renovações de matrícula relativas ao 1º ciclo de Estudos no
ano letivo 2017/2018 por Ano na ECVA.

Número de estudantes que não renovaram a matrícula por ano na ECVA:
Estatuto, Situação de regularização de propinas e tempo parcial
Ano

Estatuto

Nº de alunos com Propinas em dívida

1º Ano

Sem estatuto especial

44

16

(n=49)

Trabalhador-Estudante

4

2

Dirigente Associativo

1

1

2º Ano

Sem estatuto Especial

16

4

(n=17)

Dirigente Associativo

1

0

3º Ano

Sem Estatuto Especial

16

10

(n=22)

Trabalhador-Estudante

5

0

Dirigente Associativo

1

1

Total

88

34

Ano
1º Ano
(n=49)

2º Ano

Estatuto

Nº de alunos a Tempo Parcial

Sem estatuto especial

44

7

Trabalhador-Estudante

4

0

Dirigente Associativo

1

0

Sem estatuto Especial

16

0

36

(n=17)

Dirigente Associativo

1

0

3ºAno
(n=22)

Sem estatuto Especial

16

7

Trabalhador-Estudante

5

3

Dirigente Associativo

1

0

Total

88

17

Relativamente à ECT, dos 75 estudantes que não renovaram a matrícula (cf. Tabela 12),
67 são estudantes de Licenciatura e 8 de Mestrado Integrado:
- 16 estudantes frequentavam a Licenciatura em Comunicação e Multimédia; 15
estudantes frequentavam a Licenciatura em Engenharia Informática; 12 estudantes
frequentavam a Licenciatura em Engenharia Civil; 7 estudantes frequentavam a Licenciatura em
Engenharia Mecânica; 6 estudantes frequentavam a Licenciatura em Engenharia Biomédica; 3
estudantes frequentavam a Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de computadores; 3
estudantes frequentavam a Licenciatura em Tecnologias de Informação e Comunicação; 3
estudantes frequentavam a Licenciatura em Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade
Humana, e 2 estudantes de Licenciatura em Engenharia das Energias Renováveis.
Os 8 estudantes de Mestrado Integrado pertencem ao curso do Mestrado Integrado
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.

Tabela 12: Nº de estudantes que não renovaram a matrícula nos cursos da ECT.
Escola

ECT

Cursos
Comunicação e Multimédia

Nº de alunos que não
renovaram a matrícula
16

Engenharia Informática

15

Engenharia Civil
MI Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

12
8

Engenharia Mecânica
Engenharia Biomédica
Tecnologias de Informação e Comunicação
Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade
humana
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

7
6
3
3

Engenharia das Energias Renováveis
Total

2
75

Nº de inscritos no ano letivo de 2016/2017

881

% de sem renovação no ano letivo de 2017/2018

8,5%

3
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Sobre o número de estudantes que não renovaram a matrícula por ano na ECT são os
seguintes (cf. Gráfico 21):
- 34 (46%) estudantes pertenciam ao 1ºano; 24 (32%) estudantes pertenciam ao 2 ano;
e 16 (21%) estudantes pertenciam ao 3º ano, e 1 do 4º ano (1%).

Percentagem de alunos que não revovaram a matrícula por
Ano na ECT
4º Ano
1%

3º Ano
21%

1º Ano
46%

2º Ano
32%

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Gráfico 21: Distribuição da percentagem do número de alunos que não renovaram a matrícula no 1º
ciclo de Estudos e Mestrado Integrado no ano letivo 2017/2018 por Ano na ECT.

Número de estudantes que não renovaram a matrícula por ano na ECT:
Estatuto, Situação de Regularização de Propinas e Tempo Parcial
Ano

Estatuto

Nº de alunos com Propinas em dívida

1º Ano

Sem estatuto Especial

22

6

(n=34)

Trabalhador-Estudante

12

2

2º Ano

Sem estatuto Especial

15

10

(n=24)

Trabalhador-Estudante

8

2

Atleta

1

0

3º Ano

Sem estatuto Especial

10

5

(n=16)

Trabalhador-Estudante

6

3

4º Ano

Sem estatuto Especial

1

0

Total

75

33

(n=1)
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Ano
1º Ano
(n=34)

2º Ano
(n=24)
3ºAno
(n=16)
4º Ano

Estatuto

Nº de alunos a Tempo Parcial

Sem estatuto Especial

22

1

Trabalhador-Estudante

12

8

Sem estatuto Especial

15

2

Trabalhador-Estudante

8

2

Atleta

1

0

Sem estatuto Especial

10

6

Trabalhador-Estudante

6

2

Sem estatuto Especial

1

0

Total

75

21

(n=1)

Quanto aos dados relativos à ECAV, dos 56 estudantes que não renovaram a matrícula
(cf. Tabela 13), 45 são de estudantes de Licenciatura e 9 de Mestrado Integrado:
- 22 estudantes frequentavam a Licenciatura em Enologia; 10 estudantes frequentavam
a Licenciatura em Engenharia Agronómica; 6 estudantes frequentavam a Licenciatura em
Arquitetura Paisagista; 5 estudantes frequentavam a Licenciatura em Engenharia Florestal; 4
estudantes frequentavam a Licenciatura em Engenharia Zootécnica. Já os 9 estudantes de
Mestrado Integrado são do curso do Mestrado Integrado Medicina Veterinária.

Tabela 13: Nº de estudantes que não renovaram a matrícula nos cursos da ECAV.
Escola

ECAV

Cursos
Enologia

Nº de alunos que não
renovaram a matrícula
22

Engenharia Agronómica

10

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária

9

Arquitetura Paisagista
Engenharia Florestal

6
5

Engenharia Zootécnica
Total

4
56

% de inscritos no ano letivo 2016/2017
% de sem renovação no ano letivo 2017/2018

990
5,66%

Em relação ao número de estudantes sem renovação de matrícula por ano na ECAV,
estes são os seguintes (cf. Gráfico 22):
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- 24 (43%) estudantes pertenciam ao 1ºano; 12 (21%) estudantes pertenciam ao 2 ano;
e 15 (27%) estudantes pertenciam ao 3º ano, 1 do 5º ano (2%) e outro 4 do 6ºano (7%).

Percentagem de que não renovaram a matrícula por Ano na
ECAV
6ºano
7%

5ºano
2%

1º Ano
43%

3º Ano
27%

2º Ano
21%

1º Ano

2º Ano

3º Ano

5ºano

6ºano

Gráfico 22: Distribuição da percentagem de alunos que não renovaram a matrícula no 1º ciclo de
Estudos e Mestrado Integrado no ano letivo 2017/2018 por Ano na ECAV.

Número de estudantes que não renovaram a matrícula por ano na ECAV:
Estatuto, Situação de Regularização de Propinas e Tempo Parcial

Ano

Estatuto

Nº de alunos com Propinas em dívida

1º Ano

Sem estatuto Especial

18

6

(n=24)

Trabalhador-Estudante

6

2

2º Ano

Sem estatuto Especial

9

6

(n=12)

Trabalhador-Estudante

3

2

3º Ano

Sem estatuto Especial

13

5

(n=15)

Trabalhador-Estudante

2

0

4º Ano

Sem estatuto Especial

1

0

5º Ano

Sem estatuto Especial

3

1

(n=4)

Trabalhador-Estudante

1

0

Total

56

22

(n=1)
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Ano

Estatuto

Nº de alunos a Tempo Parcial

1º Ano

Sem estatuto Especial

18

0

(n=24)

Trabalhador-Estudante

6

2

2º Ano

Sem estatuto Especial

9

2

(n=12)

Trabalhador-Estudante

3

0

3º Ano

Sem estatuto Especial

13

9

(n=15)

Trabalhador-Estudante

2

0

4º Ano

Sem estatuto especial

1

0

5º Ano

Sem estatuto especial

3

3

(n=4)

Trabalhador-Estudante

1

0

Total

56

16

(n=1)

Em relação à ESS, os 8 estudantes que não renovaram a matrícula (cf. Tabela 14)
pertencem à Licenciatura em Enfermagem.

Tabela 14: Nº de estudantes que não renovaram a matrícula nos cursos da ESS.
Escola

Cursos

ESS

Enfermagem

Nº de alunos que não
renovaram a matrícula
8

Total

8

Nº de inscritos no ano letivo 2016/2017
% de sem renovação no ano letivo 2017/2018

358
2,23%

No que diz respeito ao número de estudantes sem renovação de matrícula por ano na
ESS são os seguintes (cf. Gráfico 23):
- 6 (75%) estudantes pertenciam ao 1ºano; 1 (13%) estudante pertencia ao 2º ano e 1
(12%) do 4ºano.
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Percentagem de alunos que não renovaram ao matrícula por Ano na ESS
2º Ano
13%
4º Ano
12%

1º Ano
75%

1º Ano

4º Ano

2º Ano

Gráfico 23: Distribuição da percentagem de alunos que não renovaram a matrícula no 1º ciclo de
Estudos no ano letivo 2017/2018 por Ano na ESS.

Número de estudantes que não renovaram a matrícula por ano na ESS:
Estatuto, Situação de Regularização de Propinas e Tempo Parcial
Ano

Estatuto

Nº de alunos com Propinas em dívida

1º Ano

Sem estatuto Especial

4

2

(n=6)

Trabalhador-Estudante

2

2

2º Ano

Sem estatuto Especial

1

0

Sem estatuto Especial

1

1

Total

8

5

(n=1)
4º Ano
(n=1)

Ano
1º Ano
(n=6)

Estatuto

Nº de alunos a Tempo Parcial

Sem estatuto Especial

4

1

Trabalhador-Estudante

2

0

Sem estatuto Especial

1

0

Sem estatuto Especial

1

0

Total

8

1

2º Ano
(n=1)
4ºAno
(n=1)
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5.2. Sem renovação da matrícula no 2ºCiclo e 3ºCiclo – Dados fornecidos pelos SA
Foram comunicadas ao OPAPSE um total de 10 estudantes do 2º Ciclo de Estudos e 3
estudantes do 3º Ciclo de Estudos que não fizeram a renovação de matrícula no ano letivo de
2017/2018. Ou seja, estudantes que frequentaram o 2º ou 3º Ciclo de estudos na UTAD em
2016/2017, mas que não renovaram a matrícula para 2017/2018.
Destes 13 estudantes que não renovaram a matrícula: 11 alunos não tinham a situação
regularizada juntos dos SA (propinas em dívida) e 2 alunos tinham a situação regularizada (sem
qualquer tipo de dívida de propinas).
Dos 13 estudantes que não renovaram a matrícula:
- 4 estudantes frequentavam o Mestrado em Ciências do Desporto (ECVA);
- 2 estudantes frequentavam o Mestrado de Psicologia (ECHS);
- 1 estudante frequentava o Mestrado em Tecnologias de Informação e Comunicação
(ECT);
- 1 estudante frequentava o Mestrado em Gestão (ECHS);
- 1 estudante frequentava o Mestrado em Engenharia Florestal (ECAV);
- 1 estudante frequentava o Mestrado em Engenharia Biomédica (ECT);
- 1 estudante frequentava o Doutoramento em Ciências do Desporto (ECVA);
-1 estudante frequentava o Doutoramento em Ciências da Cultura (ECHS);
Por fim, 1 estudante frequentava o Doutoramento em Quarternário, Materiais e
Culturas (ECVA).
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Capítulo 6 - Apresentação e discussão de dados obtidos pelo questionário
on-line – Anulações de matrícula
6.1.1. Caracterização dos Participantes
No estudo realizado através do questionário aos estudantes que anularam a matrícula,
a maioria dos participantes no estudo (58%), encontra-se no intervalo de idades entre os 18 e
os 20 anos, e 19% no intervalo de idades compreendida entre 21 a 24 anos, sendo possível
afirmar que nos encontramos perante o estudante ordinário do Ensino Superior (77%). Ainda
assim, 7% dos participantes tem idade entre os 25 e os 29 anos. Acima dos 30 anos a
percentagem situa-se nos 23% (cf. figura 12).

4%
4%

8%

7%
58%

19%

18 a 20 anos
30 a 39 anos

21 a 24 anos
40 a 49 anos

25 a 29 anos
50 a 59 anos

Figura 12: Idade dos participantes que anularam a matrícula.

Outro dado que caracteriza o perfil do participante diz respeito ao estado civil (cf. figura
13), sendo que a grande maioria, 91%, afirma-se solteiro/a. Com estado civil de casado temos
9%.
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9%

91%

Solteiro/a

Casado/a

Figura 13: Estado civil dos participantes que anularam a matrícula.

Percebemos que a maioria dos participantes que participaram neste questionário (46%)
residem no distrito de Vila Real. Contudo, verificamos que a maioria dos estudantes (54%) que
anulou a matrícula e que respondeu ao questionário eram estudantes deslocados. Depois do
distrito de Vila Real, os distritos de residência com maior percentagem de estudantes é o Porto
com 15% e Braga 15% (cf. figura 14).

Distrito de Residência do Participante
8%

Guiné-Bissau
Lisboa

4%

Aveiro

4%
8%

Bragança

Braga

15%

Porto

15%
46%

Vila Real
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figura 14: Distrito de residência dos participantes que anularam a matrícula.

Quanto à caracterização familiar dos participantes, as dimensões analisadas foram: a
partilha de residência, o número de irmãos, o nível de escolaridade e situação profissional dos
progenitores.
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No que diz respeito à partilha de residência, verificamos estar perante um grupo que,
maioritariamente (68%), partilha a residência com os pais. Tal indicador poderá, mais uma vez,
reforçar a ideia de que nos encontramos perante o estudante ordinário do Ensino Superior,
tendo em conta a idade da maioria dos participantes (cf. figura 15).

Contexto Familiar - Partilha de residência
Conjuge ou Companheiro/a e Filhos

4%

Pais e Outros familiares

4%
8%

Sozinho
Filhos

4%

Conjuge ou Companheiro/a

4%
8%

Amigos

68%

Pais
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 15: Contexto familiar - Partilha de residência (Anulação de matrícula).

Em termos de número de irmãos, 65% tem apenas 1 irmão, 13% dos participantes
apresentam 4 irmãos, e 9% 2 irmãos. Por fim, 13% dos participantes é filho único (cf. figura 16).

Contexto Familiar - Nº de Irmãos
13%
13%
9%

1 Irmão

65%

2 Irmãos

Nenhum

4 Irmãos

Figura 16: Contexto familiar - Nº de irmãos (Anulação de matrícula)
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Em termos de participantes com irmãos a frequentaram, ou que já frequentaram o
Ensino Superior, temos 43%. 35% dos participantes referem que não têm/ tiveram irmãos que
frequentam/frequentaram o ensino superior (cf. figura 17).

Contexto Familiar - Irmãos que frenquentaram
ou frequentam o ES

35%

22%

43%

Não se aplica

Sim

Não

Figura 17: Contexto familiar - Nº de irmãos que frequentam ou frequentaram o ES (Anulação de
matrícula).

Ao analisar o nível de escolaridade dos progenitores dos participantes (cf. figura 18),
verificamos que a percentagem dos progenitores com nível de formação académica é bastante
reduzida.
No caso do Pai, 31 % tem escolaridade ao nível do 3º ciclo do Ensino Básico, 22% o ensino
primário, 17% o 2º ciclo do Ensino Básico, 17% o Ensino Secundário, e apenas 11% tem formação
superior.
No caso da Mãe, a situação apresentada é diferente: 39 % tem escolaridade referente
ao Ensino Secundário, 22% o 3º ciclo do Ensino Básico, 13% o Ensino Primário, 13% o 2º ciclo do
Ensino Básico, e apenas 9% tem formação superior. De referir que 4% não tem escolaridade.
Quanto à particularidade de os estudantes terem outro tutor legal, 14% desses têm
escolaridade correspondente ao Ensino Secundário; 4% todos os outros níveis de escolaridade
e 4% referem não ter escolaridade.
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Contexto Familiar - Escolariedade dos Pais e/ou Outro tutor legal
66%

39%
31%
22%
17%

22%
17%
4%

0%

14%

13%13%

9%
0% 0%

9%

4%

Pai

0%

0% 0%

4% 4% 4% 4%

Mãe

0% 0%

4%

Outro Tutor legal

Sem Escolariedade

Ensino Primário

2ºCiclo do Ensino Básico

3ºCiclo do Ensino Básico

Ensino Secundário

Formação Profissional Superior

Licenciatura

Formação Pós-Graduada

Não se aplica

Figura 18: Contexto familiar - Nível de escolaridade dos progenitores (Anulação de matrícula).
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Sobre a situação profissional dos progenitores (cf. figura 19), percebemos que a maioria, tanto no caso da Mãe (56%) como no do Pai (44%), se
encontram empregados. Ainda assim, observa-se 22%, dos Pais se encontra em situação de desemprego, sendo que no caso das Mãe essa percentagem se
situa nos 13%. Verifica-se que 17% dos Pais estão a trabalhar no estrangeiro, assim como 4% no caso de outro tutor legal. E 9% das Mães trabalham a tempo
parcial, assim como 9% do outro tutor legal. Em situação de reformado a percentagem, no caso do pai, é de 17% e, no caso da Mãe, de 13%.

Contexto Familiar- Situação Profissional dos Progenitores
61%

56%
44%

22%
17%
17%

13%

13%13%
9%

9%

13%
9%
4%

0%

0%

0%

Pai

Ativo Tempo Inteiro

0%

Mãe

Ativo a tempo parcial.

Ativo (mas a trabalhar no Estrangeiro)

Outro Tutor Legal

Desempregado

Reformado

Não se aplica

Figura 19: Contexto familiar - Situação profissional dos progenitores (Anulação de matrícula).
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Relativamente à influência do meio familiar na promoção de hábitos de estudos
adequados, observamos que os hábitos de estudos promovidos pela família são: a promoção da
estabilidade durante a frequência dos estudos (96%); a disponibilização de recursos materiais
(87%), o aconselhamento para a participação em formações sobre técnicas de estudo (83%), e
relativa ao aconselhamento sobre técnicas de estudo (74%) (cf. figura 20).

Contexto Familiar - Promoção de hábitos de estudos

96%
87%

83%
74%

Fornece os materiais necessários e adequados para o estudo
Promove condições estáveis para o estudo (tempo, estabilidade emocional, etc)
Fornece conselhos e recomendações sobre técnicas de estudo
Fornece conselhos e apoia a participação em formações sobre técnicas de estudo.
Figura 20: Contexto Familiar - Promoção de hábitos de estudo (Anulação de matrícula).
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6.1.2. Acesso ao Ensino Superior: Processo de Transição do Ensino Secundário para o Ensino
Superior

A fim de perceber como foi o processo de transição entre o Ensino Secundário e o Ensino
Superior, questionou-se os participantes se estes tinham interrompido os estudos. Verificou-se
que a maioria, 61%, não interrompeu os seus estudos antes de ingressar no Ensino Superior (cf.
figura 21).

Interrupção dos estudos antes de ingressar no Ensino Superior

39%
61%

Sim

Não

Figura 21: Interrupção dos estudos antes de ingressar no ES (Anulação de matrícula).

6.1.3. Acesso ao Ensino Superior: Motivações de ingresso no Ensino Superior e na UTAD
Outro indicador que nos interessou analisar refere-se às motivações dos participantes
para ingressar no Ensino Superior.
Com base nas respostas dos participantes, percebemos a maioria dos estudantes têm o
objetivo de obter um grau académico de nível superior (83%), fator aliado à expetativa de aceder
a uma profissão mais aliciante (52%) e ao prazer em estudar e em aprender (48%) (cf. figura 22).
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Motivos para frequentar o Ensino Superior

Outro

0%
9%

Libertar-se da tutela dos pais ou do responsável legal

13%

Estabelecer novas amizades

48%

Prazer em estudar e em aprender
Permanecer com o estatuto de estudante

0%

Tradição familiar

0%

Pressão familiar

5%

Obtenção de competências - acesso a uma profissão
aliciante/bem remunerada

52%

Obtenção de um grau académico

83%

Figura 22: Motivações para frequentar o ES (Anulação de matrícula)

Já os motivos apontados para a escolha da UTAD por parte dos participantes, o que mais
se destaca é a proximidade da Universidade à sua área de residência (52%), verificando que a
recomendação de amigos influenciou a decisão de 35% dos participantes. Motivos relacionados
com o prestígio, recomendação familiar, e pelo facto de ter amigos a frequentar a UTAD, surgem
como elementos que influenciaram a preferência pela UTAD (cf. figura 23).
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Motivos para a escolha da UTAD
4%

Outro (já ter frequentado um curso na UTAD)
Obrigação (imposição)/influência dos pais

0%

Porque os seus diplomados obtêm prestigio social

0%

Porque os seus diplomados alcançam bons…
Pelo custo de propinas

0%
0%
13%

Pela divulgação e informação que promoveu

52%

Pela localização geográfica (proximidade com a…

26%

Por ter amigos a frequentar a UTAD

35%

Por recomendação de amigos
Por recomendação familiar

26%

Pela boa reputação académica. (Prestigio)

26%

Por ser a única onde eu conseguiria entrar

4%
17%

Por ser a melhor para o curso que queria

Figura 23: Motivos para a escolha da UTAD (anulação de matrícula).

Observamos que no processo de ingresso na UTAD, e tendo em conta a posição de
escolha do curso, percebemos que a maioria assume que ingressou no curso de 1ª opção,
representando 50% dos participantes.
Verifica-se igualmente uma percentagem considerável dos alunos que escolheram a
UTAD como 2ª opção (17%) e 3ª opção (21%). A percentagem apresenta-se residual a partir da
4ª opção (cf. figura 24).

Opção do Curso
4%

0%
8%

21%
50%
17%

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Opção 4

Opção 5

Opção 6

Figura 24: Opção do curso (anulação de matrícula).

53

Quanto à média final com que ingressaram na UTAD, uma larga percentagem dos
estudantes ingressou com uma média situada entre os 9,5 e 14 valores (61%). De referir que
35% ingressou com uma média situada entre o 14,1 e os 17 valores (cf. figura 25).

Nota de Ingresso no ES
4%
26%
35%

35%
Entre 9,5 a 12

Entre 12,1 a 14

Entre 14,1 a 17

Entre 17, 1 a 20

Figura 25: Nota de ingresso no ES (Anulação de matrícula).

Em relação ao nível de preparação académica que os estudantes sentiam possuir no
momento de ingresso no Ensino Superior, uma percentagem considerável (44%) avaliou-se
como detendo um nível preparação adequado. 39% dos inquiridos afirmou ter uma boa
preparação académica (cf. figura 26).

Nível de preparação para o Ingresso no ES
4%

13%

44%
39%

Muito Bom

Bom

Adequado

Mau

Figura 26: Perceção do nível de preparação para o ingresso no ES (Anulação de matrícula).
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6.1.4. Acesso ao Ensino Superior: Percurso na UTAD
a) Apoios Financeiros e de Alojamento
Durante o seu percurso na UTAD, os participantes, na sua maioria, (71%) referem que
dependeram, em termos financeiros, dos seus pais. Contudo, observamos que 13% depende de
si próprio a nível financeiro para suportar as despesas de frequência no Ensino Superior (cf.
figura 27).

Dependência Financeira
4%

4%

4%

4%

13%

71%

Pais

De si mesmo

Cônjuge ou companheiro

Não aplicável

Pais & De si mesmo

Cônjuge ou companheiro & De si mesmo

Figura 27: Dependência financeira (Anulação de matrícula).

Aliado a este facto, verifica-se que 58% dos participantes referiram que vivem
deslocados da residência oficial enquanto frequentaram a UTAD; ainda assim temos 38% dos
participantes a residiram na casa habitual (fator proximidade UTAD – residência).
Quando questionados sobre o local onde residiram durante o percurso académico, 17%
assumiu ter vivido num quarto individual alugado, e outros 17% refere que residiu em casa
partilhada. Apenas 4% referiram ter usufruído de residência universitária (cf. figura 28).
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Onde viveu durante o percurso na UTAD
17%
4%
4%

38%

8%
8%

4%
17%

Residência Habitual (Casa)
Quarto partilhado alugado
Quarto individual alugado
Quarto individual alugado & Casa alugada partilhada
Residência Universítária
Não aplicável
Quarto partilhado alugado & Casa alugada partilhada
Casa alugada partilhada
Figura 28: Residência durante o percurso na UTAD (Anulação de matrícula).

Verificamos que 71% dos participantes referiram que tiveram recursos económicos
suficientes. 29% estudantes consideraram não ter tido recursos económicos suficientes (cf.
Figura 29).

Recursos Económicos Suficientes
29%

71%

Sim

Não

Figura 29: Recursos económicos suficientes (Anulação de matrícula).
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De referir ainda que 87% dos participantes indicaram não ter obtido qualquer tipo de
apoio financeiro. 13% referem ter tido apoio através de bolsa de estudo (cf. Figura 30).

Tipo de apoios que obteve
13%

87%
Sem apoio

Bolsa de estudo

Figura 30: Tipo de apoios que obteve (Anulação de matrícula).

b) Grau de satisfação com o curso
Para percebermos qual é a perceção do estudante acerca da instituição e do seu
funcionamento, foi solicitado a opinião dos participantes relativamente à gestão e organização
da mesma. A avaliação foi realizada tendo em conta uma escala de satisfação de 1 a 5, sendo
que a 1 dizia respeito a uma avaliação “Muito insatisfeito”, a 3 “Indiferente” e a 5 “Muito
satisfeito”.
Quando questionados sobre o grau de satisfação em relação ao curso que frequentou
(cf. figura 31), no geral, a avaliação é positiva, sendo que o nível de satisfação se aproxima de
3,45. Aspetos como a “Dedicação dos docentes aos estudantes” e a “Qualidade dos materiais
educativos” são os que se apresentam com avaliação mais positiva. De referir que a dimensão a
ter uma avaliação mais baixa (3,1) em relação às outras foi a “Preparação para o mercado de
trabalho” e a “Coordenação entre as UC” (cf. Figura 31).
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Grau de satisfação com o curso

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Plano e programa de estudos

Coordenação entre as UC

Conteúdos das UC

Qualidade dos professores

Dedicação dos docentes aos estudantes

Qualidade dos materiais educativos

Avaliação das aprendizagens

Nível de exigência académica

Qualidade global do ensino
Preparação para o mercado de trabalho
Figura 31: Grau de satisfação com o curso (Anulação de matrícula).
Apoio/iniciativas ao estudo (acompanhamento)

c) Grau de satisfação com as relações social e de integração

Observando o grau de satisfação em relação às relações estabelecidas dentro da
instituição, percebemos que os participantes tendem ligeiramente a avaliar de forma mais
positiva as relações entre pares (3,75) do que com os docentes (3,6), apesar de ambas se
encontrarem em um nível razoável de satisfação (cf. figura 32). De salientar, que o nível de
satisfação em relação à integração académica é a que obteve uma apreciação mais baixa (3,35).

58

Avaliação das Relações Sociais e de Integração

5

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Relação com os Professores

Relação com os Colegas

Integração social

Integração académica

Figura 32: Avaliação das relações sociais e de integração (Anulação de matrícula).

e) Nível de satisfação com a aspetos relacionados com a instituição
Já a avaliação de aspetos relacionados com a gestão da instituição, as “condições de
segurança”, e “espaços físicos” são os pontos que agregam maior entendimento em termos de
satisfação. Com menor nível de satisfação, apresenta-se a “participação dos estudantes na
gestão da instituição” (cf. figura 33).
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Satisfação com a instituição

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Apoio na integração e adaptação do estudante
Informação disponível relativamente a regulamento e normas
Nível de participação dos estudantes nas decisões de gestão
Ambiente social
Condições de segurança

Espaços físicos
Qualidade dos serviços da instituição
Qualidade global da gestão da instituição
Figura 33: Satisfação com aspetos relacionados com a gestão da instituição (anulação de matrícula).
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6.1.5. Processo de abandono escolar: Motivos (Por Escola, Curso e Ano, Faixa etária)
Dos 28 participantes no inquérito, 4 dos alunos encontram-se matriculados na UTAD
(mudança de curso). Assim dos 24 estudantes que confirmaram a sua anulação de matrícula e
que responderam ao questionário, observamos na tabela 15, o nº de estudantes, o curso e
respetivo ano em que estavam matriculados:

Tabela 15: Caracterização dos participantes que anularam a matrícula por curso e ano em que
estavam inscritos.
Escola

Ciclo de estudos
1º Ciclo

Curso e nº de alunos
Ciências da Comunicação (n=1)
Turismo (n=1)
Psicologia (n=1)
Economia (n=1)
Educação Básica (n=1)
Psicologia (n=1)

Ano que se encontrava inscrito
1ºano
1ºano
1ºano
1ºano
1ºano
3ºano

2ºCiclo

Psicologia (n=1)
Ciências da Comunicação (n=1)

4ºano
1ºano

3º Ciclo

Agronegócios e Sustentabilidade
(n=1)
Ciências da Educação (n=1)
Ciências da Cultura (n=1)

1ºano

1ºCiclo

Reabilitação Psicomotora (n=2)
Bioquímica (n=1)
Ciência Alimentar (n=2)
Ciências do Desporto (n=1)

1ºano
1ºano
1ºano
1ºano

2ºCiclo

Biologia clinica e laboratorial
(n=1)
Genética Molecular Comparativa
e Tecnológica (n=1)

4ºano

Mestrado Integrado Medicina
Veterinária (n=1)
Enologia (n=1)

1ºano

Tecnologias de Informação e de
Comunicação (n=1)
Mestrado Integrado Eng.
Eletrotécnica (n=1)

1ºano

Enfermagem (n=1)

1ºano

ECHS

ECVA

ECAV

ECT

ESS

1ºCiclo

1ºCiclo

1ºCiclo

1ºano
1ºano

1ºano

1ºano

1ºano
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A fim de analisar os motivos apontados pelos participantes para o abandono da
instituição (cf. figura 34), salientamos o facto de que, em regra, não existe o predomínio direto
de um só motivo como causa do abandono.
Contudo, este ano, os motivos apontados pelos estudantes, tal como em anos
anteriores, percebemos que existe uma combinação entre vários motivos.
Este ano salientam-se motivos, tais como: “o curso não correspondeu às expectativas”,
e a “dificuldades de adaptação na vida académica”, ambos aparecem demarcados dos restantes,
reunindo alguma concordância entre os participantes.
Aliados a estes dois motivos, temos “incompatibilidade da vida académica com a vida
profissional”, “ingresso no mercado de trabalho” e “dificuldades económicas”, como questões
que também tiveram relevante influência na decisão de abandonar a instituição. Com menor
influência na tomada de decisão de sair da instituição temos questões como “problemas de
saúde”, “má qualidade das instalações e infraestruturas” e “dificuldades no processo de
aprendizagem”.

Motivos para o abandono académico

Incompatibilidade da vida académica com a vida…
Problemas de saúde
Fraca qualidade do corpo docente do curso
Má qualidade dos serviços disponíveis na UTAD
Má qualidade das infraestruturas da UTAD
Dificuldades de adaptação na vida académica
O curso não correspondeu às minhas expectativas
Dificuldades no processo de aprendizagem
Ingresso no mercado de trabalho
Problemas pessoais e familiares
Dificuldades económicas
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Figura 34: Motivos para o abandono académico (Anulação de matrícula)
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Outros motivos referidos pelos estudantes: “estudar noutra universidade que vai mais
ao encontro do que procurava”, “colocação anunciada tardiamente”, “não era o curso
pretendido”.
6.1.6.

Processo de abandono escolar: Procura de ajuda
Quando questionados sobre o tipo de ajuda que procurou, verificamos que 46% dos

participantes referiram não ter procurado qualquer tipo de apoio. Dos estudantes que
procuraram apoio, 33% procuraram ajuda junto de familiares, e apenas 12% afirma ter
procurado ajuda junto de algum serviço de apoio da UTAD (cf. figura 35).

Tipos de ajuda procurado

46%
33%
12%

12%
4%

4%

Serviços de apoio da UTAD

Bolsas de estudo externas à instituição

Apoio de familiares

Professores

Colegas

Não procurei ajuda

Figura 35: Tipo de ajuda que procurou (Anulação de matrícula).

Os motivos apontados pelos estudantes que referiram não ter procurado ajuda foram:
“ingresso no mercado de trabalho, sendo impossível conciliar a vida académica e a vida
profissional”; “Não quis”, “Não necessitar”, “Escolheu outra universidade”, “Não era algo que a
pudesse ser ajudado”, “Falta de tempo, por motivos profissionais e familiares”, e por estar
“emigrado”.
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6.1.7.

Após abandono escolar
a) Situação atual
A situação em que o participante se encontrava no momento em que respondeu ao

questionário divide-se em quatro circunstâncias: integrado no mercado de trabalho, sem
ocupação, frequentar outra instituição de Ensino Superior, e frequentar outro nível de ensino
(cf. figura 36).
Dos inquiridos, 55% optou por sair da UTAD e ingressar numa outra instituição de Ensino
Superior. Uma percentagem significativa ingressou no mercado de trabalho após ter
abandonado a UTAD (33%). De referir que apenas 4% se encontrava sem ocupação no momento
em que respondeu ao inquérito.

Situação atual do participante
4%

8%
33%

13%

42%
Ingresso no Mercado de Trabalho
Matriculado noutra IES num curso diferente do iniciado na UTAD
Matriculado noutra IES no mesmo curso iniciado na UTAD
Sem Ocupação
Matriculado noutro tipo de formação (nível de Ensino)
Figura 36: Situação atual do participante (Anulação de matrícula).

b) Avaliação e Impacto da decisão
Relativamente ao impacto que a decisão despoletou na vida dos inquiridos, uma
significativa percentagem, 73%, assume que a decisão afetou de forma positiva o seu percurso
de vida. Contudo, 13% refere ter tido um impacto negativo a saída da UTAD (cf. figura 37).
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Impacto da Decisão de mudar de ES ou nível de
Ensino
7%
13%

7%

73%

Afetou Positivamente

Não Sabe

Afetou Negativamente

Não afetou

Figura 37: Avaliação do impacto de mudar de ES ou de nível de ensino (Anulação de matrícula).

Quando questionados sobre a perceção que detêm sobre a tomada de decisão em
abandonar a UTAD (cf. figura 38), 80% dos inquiridos refere que a decisão foi “acertada” e uma
curta percentagem (13%) assume que a decisão poderia ter sido evitada.

Perceção da decisão
13%
7%

80%

Acertada

Inévitavel

Evitável

Figura 38: Perceção da decisão (Anulação de matrícula).
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6.1.8.

Análise do Perfil e os Motivos de abandono - anulações

Ao analisar a relação motivos com a idade dos estudantes que responderam ao
questionário, percebemos que, no intervalo de idades de um estudante ordinário, os motivos
estão relacionados com as expetativas e com a opção do curso pretendido, já no intervalo de
idades superiores aos 24 anos verifica-se que os motivos estão relacionados com o ingresso no
mercado de trabalho e a incompatibilidade da vida profissional com a vida académica.
Podemos observar que na faixa etária entre os 18 anos e os 20 anos o motivo que se
destaca é o “curso não correspondeu às minhas expectativas (64%), e na faixa etária seguinte
o motivo é semelhante “ o curso não ser o pretendido” (50%). Já os participantes que se situam
na faixa etária entre os 24 e os 29 anos, o motivo que se destaca é o “ingresso no mercado de
trabalho” (50%) e a “incompatibilidade da vida profissional com a vida académica”. Por fim, os
estudantes com mais de 30 anos que participaram no estudo referem “dificuldades
económicas”, ”problemas de saúde” e “incompatibilidade da vida profissional com a vida
académica” como os motivos para o abandono académico (cf. Figura 39).
Relativamente à relação entre a idades e a situação atual em que se encontravam os
participantes aquando do preenchimento do questionário, verifica-se que no intervalo de
idades do estudante ordinário a maioria dos estudantes ingressaram noutra IES, e outros
ingressaram no mercado de trabalho. Já nas idades superiores a 24 anos praticamente todos os
estudantes ingressaram no mercado de trabalho (cf. Figura 40).
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Relação Motivos - Idade

75%

64%
50%

50%

50%

36%

25%25%
18%18%

17%17%17%
10%10%10%

0%

0% 0% 0%

0%

18 a 20 anos

21 a 24 anos

0% 0%

0% 0%

0% 0% 0% 0%

0%

25 a 29 anos

0% 0% 0% 0% 0%

0%

30 ou mais

Dificuldades económicas

Problemas pessoais e familiares.

Ingresso no mercado de trabalho

O curso não correspondeu às minhas expectativas

Dificuldades de adaptação na vida académica

Fraca qualidade do corpo docente do curso

Problemas de saúde

Incompatibilidade da vida académica com a vida profissional.

Outro. Não era o curso pretendido.
Figura 39: Análise do perfil: Relação motivos com a idade (Anulação de matrícula).
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Relação Situação atual - Idade
100%
83%
75%
64%

25%
18%

17%

10%10%
0%
18 a 20 anos

0% 0% 0%
21 a 24 anos

Ingresso mercado de trabalho

0% 0% 0% 0%
25 a 29 anos

Ingresso noutra IES

0% 0% 0%
30 ou mais

Procura de trabalho

Sem qualquer ocupação

Ingresso noutro nível de ensino

Figura 40: Análise do perfil: Relação situação atual com a idade.
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Capítulo 7 - Apresentação e discussão de dados obtidos pelo questionário
on-line – Não renovações de matrícula
7.1.1. Caracterização dos Participantes

Relativamente no estudo realizado através do questionário aos estudantes que não
renovaram a matrícula, a maioria dos participantes no estudo (35%), encontra-se no intervalo
de idades entre os 30 e os 39 anos, e 23% no intervalo de idades compreendida entre 21 a 24
anos. Observa-se que 19% das não renovações tem idade entre os 18 e os 20 anos. Acima dos
40 anos a percentagem situa-se nos 14% (cf. figura 41).

7%

7%

19%

23%

35%
9%

18 a 20 anos
30 a 39 anos

21 a 24 anos
40 a 49 anos

25 a 29 anos
50 a 70 anos

Figura 41: Idade dos participantes que não renovaram a matrícula.

Quanto ao estado civil (cf. figura 42), a grande maioria, 77%, afirma-se solteiro/a. Com
estado civil de ‘casado’ temos 18%, e 5% vivem em União de facto.

18%

5%

77%

Solteiro/a

Casado/a

União de Facto

Figura 42: Caracterização do Perfil: Estado Civil (Sem renovação de matrícula).
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Percebemos que 37% dos participantes que participaram neste questionário residem no
distrito de Vila Real. Contudo, verificamos que a maioria dos estudantes (63%) eram estudantes
deslocados. Depois do distrito de Vila Real, os distritos de residência com maior percentagem
de estudantes é o Porto com 33% e Bragança 16% (cf. figura 43).

Distrito de Residência do Participante
Polónia

3%

França

3%

Viana Do Castelo

3%
5%

Viseu

16%

Bragança
3%

Braga

33%

Porto

37%

Vila Real
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Figura 43: Distrito de residência dos estudantes que não renovaram matrícula.

Quanto à caracterização familiar dos participantes, as dimensões analisadas foram: a
partilha de residência, o número de irmãos, o nível de escolaridade e situação profissional dos
progenitores.
No que diz respeito à partilha de residência, verificamos que (45%) partilha a residência
com os pais, e os outros 55%, em situações de partilha diversas. De referir que 28% vive com
companheiro/a. (cf. figura 44).

Contexto Familiar - Partilha de Residência
18%

Sozinho
5%

Filhos

28%

Conjuge ou Companheiro/a
5%

Amigos

45%

Pais

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figura 44: Contexto familiar - Partilha de residência (Não renovação de matrícula).
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Quanto ao número de irmãos, 44% tem apenas um irmão, e 22% dos participantes têm
2 irmãos. Por fim, 26% dos participantes é filho único (cf. figura 45).

Contexto Familiar - Nº de Irmãos
4%

4%
44%

26%

22%

1 Irmão

2 Irmãos

Nenhum

3 Irmãos

5 Irmãos

Figura 45: Contexto familiar - Nº de irmãos (Não renovação de matrícula).

Em termos de participantes com irmãos a frequentaram ou que já frequentaram o
Ensino Superior temos 26%. Sendo que, com um número mais expressivo, temos 48% dos
participantes em situação contrária, ou seja, não têm ou teve irmãos que frequentaram o ensino
superior (cf. figura 46).

Contexto Familiar - Irmãos que frenquentaram ou frequentam o
ES
26%

48%
26%

Não se aplica

Sim

Não

Figura 46: Contexto familiar - Nº de alunos que frequentam ou frequentaram o IES (não renovação de
matrícula).
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Ao analisar o nível de escolaridade dos progenitores dos participantes (cf. figura 47), verificamos que a percentagem dos progenitores com nível de
formação académica é bastante reduzida. No caso do Pai, 48% detém o Ensino Primário, 27% o 2º ciclo do Ensino Secundário, 13% o Ensino ao nível do 2ºciclo
do Ensino Básico, e apenas 8% tem formação superior. No caso da Mãe, a situação apresenta-se é semelhante, 44% tem escolaridade ao nível do Ensino
Primário, 18% detém o 2º ciclo do Ensino Básico, 17% o 2º ciclo do Ensino Secundário, e apenas 8% tem formação superior. De referir que 4% não tem
escolaridade. Quanto à particularidade de os estudantes terem outro tutor legal, 9% tem escolaridade ao nível do Ensino Primário, e outros níveis de
escolaridade 4%.

Contexto Familiar - Escolariedade dos Pais e/ou Outro tutor legal
74%

48%

44%
27%

13%
0%

0%

4% 4%

0%

4%

0%

4%

18% 17%
9%
4% 4%

Pai

9%
0% 0% 0%

Mãe

0%

4%

0%

4%

0% 0%

4%

4%

Outro Tutor legal

Sem Escolariedade

Ensino Primário

2ºCiclo do Ensino Básico

3ºCiclo do Ensino Básico

Ensino Secundário

Formação Profissional Superior

Licenciatura

Formação Pós-Graduada

Não se aplica

Não sei
Figura 47: Contexto familiar: Escolaridade dos progenitores (não renovação de matrícula).
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Sobre a situação profissional dos progenitores (cf. figura 48), percebemos que a maioria, no caso da Mãe (44%) e do Pai (44%), se encontram
empregados. Ainda assim, observa-se 30%, no caso da Pai se encontra em situação de reformado, sendo que no caso do Mãe se situa nos 17%. Verifica-se
que 9% dos Pais estão a trabalhar no estrangeiro, 13% das Mães. De referir, 22% das Mães estão desempregadas, assim como 9% do outro tutor legal.

Contexto Familiar- Situação Profissional dos Progenitores
74%

44%

44%
30%

9%
0%

4%

9%

22%
17%
13%
4%

4%

0%

Pai

9% 9%

8%
0%

0% 0%

Mãe

0%

Outro Tutor Legal

Ativo Tempo Inteiro

Ativo a tempo parcial.

Ativo (mas a trabalhar no Estrangeiro)

Desempregado

Reformado

Não se aplica

Baixa médica
Figura 48: Contexto familiar - Situação profissional dos progenitores (não renovação de matrícula).
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Relativamente à influência do meio familiar na promoção de hábitos de estudos
adequados, observamos que os hábitos de estudos que são promovidos pela família são: a
promoção da estabilidade durante a frequência dos estudos (54%); a disponibilização de
recursos materiais (57%), o aconselhamento para a participação em formações sobre técnicas
de estudo (53%), e se apresenta com uma influência redutora na questão relativa ao
aconselhamento sobre técnicas de estudo (43%) (cf. figura 49). Temos um estudante que referiu
que não teve apoio dos pais, pois “foi para o Ensino Superior contra a vontade dos pais”.

Técnicas de estudo promovidas pela família

57%

54%

53%
43%

Fornece os materiais necessários e adequados para o estudo

Promove condições estáveis para o estudo (tempo, estabilidade emocional, etc)
Fornece conselhos e recomendações sobre técnicas de estudo
Fornece conselhos e apoia a participação em formações sobre técnicas de estudo.
Figura 49: Técnicas de estudo promovidas pela família (não renovação de matrícula).

7.1.2.

Acesso ao Ensino Superior: Processo de Transição do Ensino Secundário para o Ensino

Superior

A fim de perceber como foi o processo de transição entre o Ensino Secundário e o Ensino
Superior, questionou-se os participantes se estes, entre os dois níveis de ensino, interromperam
os seus estudos. Verificou-se que a maioria, 78%, não interrompeu os seus estudos antes de
ingressar no Ensino Superior (cf. figura 50).
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Interrupção antes do ingresso no ES
22%
78%

Sim

Não

Figura 50: Interrupção antes do ES (não renovação de matrícula).

7.1.3.

Acesso ao Ensino Superior: Motivações de ingresso no Ensino Superior e na UTAD
Outro indicador que nos interessa analisar é referente às motivações dos participantes

para ingressar no Ensino Superior. Com base nas respostas dos participantes, percebemos a
maioria dos estudantes tem o objetivo de expetativa de aceder a uma profissão mais aliciante
(76%), fator aliado à e ao prazer em estudar e em aprender (57%), logo a seguir a motivação
também expressiva pelos estudantes foi o de obter um grau académico de nível superior (43%),
(cf. figura 51).

Motivações para o ingresso no ES

Outro

0%
10%

Libertar-se da tutela dos pais ou do responsável…

10%

Estabelecer novas amizades

57%

Prazer em estudar e em aprender
Permanecer com o estatuto de estudante

0%

Tradição familiar

0%

Pressão familiar

10%
76%

Obtenção de competências - acesso a uma…
Obtenção de um grau académico

43%

Figura 51: Motivações para o ingresso no ES (não renovação de matrícula).
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Já os motivos apontados para a escolha da UTAD, por parte dos participantes, o que
mais se destaca é a proximidade da Universidade da sua residência (52%), verificamos que por
ser a melhor para o curso (35%), também os motivos relacionados como o prestígio (26%), e por
ser a única que conseguia entrar (22%) (cf. figura 52).

Motivos para a escolha da UTAD

4%

Obrigação (imposição)/influência dos pais
Porque os seus diplomados obtêm prestigio social

0%

Porque os seus diplomados alcançam bons empregos

0%

Pelo custo de propinas

4%

Pela divulgação e informação que promoveu

4%
52%

Pela localização geográfica (proximidade com a…
Por ter amigos a frequentar a UTAD

13%

Por recomendação de amigos

13%

Por recomendação familiar

13%

Pela boa reputação académica. (Prestigio)
Por ser a única onde eu conseguiria entrar

26%
22%

Por ser a melhor para o curso que queria

35%

Figura 52: Motivos escolha da UTAD (não renovação de matrícula).

Observamos que no processo de ingresso na UTAD, e quanto à posição de escolha do
curso, percebemos que a maioria assume que ingressou no curso de sua 1ª opção,
representando 78% dos participantes. Também, verifica-se uma percentagem considerável dos
alunos que escolheram como 2ª opção (10%). A percentagem apresenta-se residual a partir da
3ª opção (cf. figura 53).
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Opção do Curso
3%

3% 3% 3%

10%

78%

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Opção 4

Opção 5

Opção 6

Figura 53: Opção do curso (sem renovação de matrícula).

Quanto à média final com que ingressaram na UTAD, uma larga percentagem ingressou
com uma média situada entre os 9,5 e 14 valores (64%). De referir, que 36% ingressou com uma
média situada entre o 14,1 e os 17 valores (cf. figura 54).

Nota de Ingresso no ES
0% 5%
36%

59%

Entre 9,5 a 12

Entre 12,1 a 14

Entre 14,1 a 17

Entre 17, 1 a 20

Figura 54: Nota de ingresso (sem renovação de matrícula).

Em relação ao nível de preparação académica que os estudantes sentiam possuir no
momento de ingresso no Ensino Superior, uma percentagem considerável (43%) avaliou-se
como detendo um nível preparação adequado. Avaliando-se como tendo uma boa preparação
académica, temos 26% dos inquiridos (cf. figura 55).
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Nível de preparação para o Ingresso no ES
9%

22%

43%
26%

Muito Bom

Bom

Adequado

Mau

Figura 55: Nível de preparação para o ingresso no ES (não renovação de matrícula).

7.1.4. Acesso ao Ensino Superior: Percurso na UTAD
a) Apoios Financeiros e de Alojamento
Durante o seu percurso na UTAD, os participantes referem na sua maioria (58%)
dependeu de si próprio a nível financeiro para suportar as despesas de frequência no ensino
superior em termos financeiros, e apenas 33% dos seus pais. (cf. figura 56).

Dependência Financeira
3% 6%
33%

58%

Pais

De si mesmo

Segurança Social

Pais & De si mesmo

Figura 56: Dependência financeira (não renovação de matrícula).

Aliado a este facto, verifica-se que 54% dos participantes referiram que vivem
deslocados da residência oficial enquanto frequentou a UTAD, ainda assim temos 46% dos
participantes a residiram na casa habitual (fator proximidade UTAD – residência).
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Quando questionados sobre o local onde residiram durante o percurso académico, 16%
assumiu ter vivido num quarto individual alugado, e outros 13% também refere que residiu em
casa partilhada. Apenas 16% referiram ter usufruído de residência universitária (cf. figura 57).

Onde viveu durante o percurso na UTAD
13%

3%

46%

16%

3%
16%

3%

Residência Habitual (Casa)
Quarto partilhado alugado
Quarto individual alugado

Residência habitual (Casa) & Residência Universitária
Residência Universítária
Casa alugada partilhada

Autocaravana
Figura 57: Residência durante o percurso na UTAD (não renovação de matrícula).

Verificamos que 68% dos participantes referiram que tiveram recursos económicos
suficientes. Contudo, ainda é expressiva a percentagem de estudantes que consideram que não
tiveram recursos económicos suficientes (32%) (cf. Figura 58).

Recursos Económicos Suficientes
32%

68%

Sim

Não

Figura 58: Recursos económicos suficientes (não renovação de matrícula).
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Igualmente, observamos que 65% dos participantes indicaram que não obtiveram
qualquer tipo de apoios. Apenas 29% referem ter tipo apoio através de bolsa de estudo (cf.
Figura 59).

Tipo de apoios que obteve
3% 3%
29%

65%

Sem apoio
Bolsa de estudo
Bolsa de estudo., Trabalho na instituição (projetos, colaborações, etc).
Segurança Social
Figura 59: Tipos de apoio que obteve (não renovação de matrícula).

b) Grau de satisfação com o curso
Quando questionados sobre o grau de satisfação com aspetos relacionados com ocurso
(cf. figura 60), no geral, a avaliação é positiva, aproximando-se do nível de satisfação (4). Aspetos
como a “Conteúdos das UC” e a “Qualidade dos docentes”, são os que se apresentam com
avaliação mais positiva. De referir, que as dimensões que teve uma avaliação mais baixa (3,35)
em relação às outras foi a “Preparação para o mercado de trabalho” e a “apoio/iniciativas ao
estudo acompanhamento”. (cf. Figura 60).
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Grau de satisfação com o curso

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Coordenação entre as UC

Conteúdos das UC

Qualidade dos professores

Dedicação dos docentes aos estudantes

Qualidade dos materiais educativos

Nível de exigência académica

Qualidade global do ensino

Preparação para o mercado de trabalho

Apoio/iniciativas ao estudo (acompanhamento)
Figura 60: Grau de satisfação com o curso (não renovação de matrícula).

c) Grau de satisfação com as relações social e de integração
Quanto ao grau de satisfação em relação às relações estabelecidas dentro da instituição,
percebemos que os participantes tendem ligeiramente a avaliar de forma mais positiva as
relações entre pares (3,8) do que com os docentes (3,5), apesar de ambas se encontrarem em
um nível razoável de satisfação (cf. figura 61). De salientar, que o nível de satisfação em relação
à integração académica obteve uma apreciação mais baixa (3,4).
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Avaliação das Relações Sociais e de Integração

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Relação com os Professores

Relação com os Colegas

Integração social

Integração académica

Figura 61: Avaliação das relações sociais e de integração (não renovação de matrícula).

e) Grau de satisfação com a instituição
No que diz respeito à avaliação de aspetos relacionados com a gestão da instituição, o
“ambiente social”, e “espaços físicos” são os pontos que agregam maior entendimento em
termos de satisfação. Com menor nível de satisfação, apresenta-se a “participação dos
estudantes na gestão da instituição” e a “qualidade dos serviços da instituição” (cf. figura 62).
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Satisfação com a instituição

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Apoio na integração e adaptação do estudante
Informação disponível relativamente a regulamento e normas
Nível de participação dos estudantes nas decisões de gestão
Ambiente social
Condições de segurança
Espaços físicos

Qualidade dos serviços da instituição
Qualidade global da gestão da instituição
Figura 62: Satisfação com a instituição (não renovação de matrícula).

7.1.5. Processo de abandono escolar: Motivos (Por Escola, Curso e Ano, Faixa etária)
Dos 43 participantes, 8 dos alunos encontram-se matriculados na UTAD (mudança de
curso). Assim dos 35 estudantes que confirmaram a sua anulação de matrícula e que
responderam ao questionário, observamos na tabela 16, o nº de estudantes, o curso e respetivo
ano em que estavam matriculados:
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Tabela 16: Caraterização dos participantes que não renovaram a matrícula quanto ao curso e ano que se
encontrava inscrito.

Escola

Ciclo de estudos
1º Ciclo

ECHS

Curso e nº de alunos
Psicologia (n=2)
Línguas, Literaturas e Culturas
(n=1)
Línguas e Relações Empresariais
(n=1)
Gestão (n=2)
Serviço Social (n=3)
Economia (n=1)
Línguas e Relações Empresariais
(n=1)
Línguas e Relações Empresariais
(n=1)
Economia (n=1)

Ano que se
encontrava inscrito
1ºano
1ºano
1ºano
1º ano
1ª ano
2ºano
2ºano
3ºano
3º ano

ECVA

1ºCiclo

Bioquímica (n=1)
Genética e Biotecnologia (n=1)
Bioengenharia(n=1)
Eng. Ambiente (n=1)
Biologia e Geologia (n=2)
Reabilitação Psicomotora (n=1)

1ºano
1ºano
2ºano
3ºano
3ºano
3ºano

ECAV

1ºCiclo

Mestrado Integrado Medicina
Veterinária (n=2)
Eng agronómica (n=2)
Enologia (n=1)

1ºano

ECT

ESS

1ºCiclo

1ºCiclo

1º ano
1ºano

Engenharia biomédica (n=1)
Mestrado Integrado Engenharia
Eletrotécnica e de
Computadores (n=1)
Engenharia informática (n=2)
Engenharia Civil (n=1)
Comunicação e multimédia(n=1)
Comunicação e Multimédia(n=1)
MIEEC(n=1)

1ºano
1ºano

Enfermagem (n=1)
Enfermagem (n=1)

1ºano
5ºano

1ºano
1ºano
2ºano
4ºano
4ºano

De forma compreender quais foram os motivos apontados pelos participantes para o
abandono da instituição (cf. figura 63), salientamos o facto de que, em regra, não existe o
predomínio direto de um só motivo como causa do abandono.
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Contudo, este ano, os motivos apontados pelos estudantes, tal como em anos
anteriores, percebemos que existe uma combinação entre vários motivos.
Este ano salientam-se motivos tais como: “incompatibilidade da vida académica com a
vida profissional” (43%), “dificuldades económicas” (29%), “o curso não correspondeu às
expectativas” (23%), e a “problemas pessoais e familiares” (23%), ambos aparecem demarcados
dos restantes, reunindo alguma concordância entre os participantes. Aliados a estes dois
motivos, temos “ingresso no mercado de trabalho” (20%) e “Má qualidade dos serviços
disponíveis na UTAD” (17%) (cf. Figura 63).

43%

Incompatibilidade da vida académica com a…

Problemas de saúde

6%

Fraca qualidade do corpo docente do curso

6%
17%

Má qualidade dos serviços disponíveis na UTAD
Má qualidade das infraestruturas da UTAD

6%

Dificuldades de adaptação na vida académica

6%

23%

O curso não correspondeu às minhas…
Dificuldades no processo de aprendizagem…
Ingresso no mercado de trabalho
Problemas pessoais e familiares
Dificuldades económicas

11%
20%
23%
29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Figura 63: Motivos para o abandono académico (não renovação de matrícula).

Outros motivos apontados pelos estudantes para não terem renovado a matrícula
foram: “ a não aceitação equivalências”, “Falta de apoio do coordenador”, “serviços
administrativos de má qualidade”, “Desacordo com o sistema de ensino que força uma
homogeneização dos resultados através da não distinção”, “Protocolo existente entre IES”,
“mudar de curso”, “ingresso numa força de segurança”, e “Excesso de burocracia no que
respeita à resolução de determinadas questões online, o que implicava ter que me deslocar
constantemente à Universidade”.
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7.1.6.

Processo de abandono escolar: Procura de ajuda
Quando questionados sobre o tipo de ajuda que procurou, verificamos que 55% dos

participantes referiram não ter procurado qualquer tipo de apoio. Dos estudantes que
procuraram apoio, apenas 18% afirma ter procurado ajuda junto de algum serviço de apoio da
UTAD, 16% procuraram ajuda junto de familiares (cf. figura 64).

Tipos de ajuda procurado

100%
90%
80%
70%

55%

60%
50%
40%
18%

30%
20%

16%
3%

10%

5%

11%

0%
Serviços de apoio da UTAD

Bolsas de estudo externas à instituição

Apoio de familiares

Professores

Colegas

Não procurei ajuda

Figura 64: Tipos de ajuda procurado (não renovação de matrícula).

Os motivos referidos para os alunos não terem procurado ajuda, foram os seguintes:
“Foi uma decisão pessoal”; “falta de resposta atempada relativamente às equivalências”, “Não
achei que iria necessitar de ajuda”, “Porque não tinha conhecimento de apoios extra, visto que
já recebia bolsa de estudo”, “A razão de pausa nos estudos foi o facto de ser trabalhadorestudante e entretanto a vida profissional alterou-se e não consegui conciliar”, “prescrição,
embora tivesse vontade de continuar os estudos em conciliação com o trabalho”, “Porque eu
não espero que ninguém me dê nada. E queria estudar numa universidade que contribuísse de
alguma forma para a minha melhor formação”; “maus serviços académicos”, “mudança durante
o processo de Bolonha (…) a mudança passei de quase todo o 3º ano completo, para o 2º ano”,
“Não era necessário”, “Vergonha”, “Orgulho”, “Não considerei pertinente”.
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7.1.7.

Após abandono escolar
a) Situação atual
A situação em que o participante se encontrava no momento em que respondeu ao

questionário, diz-nos que 58% ingressou no mercado de trabalho, 23% optou por sair da UTAD
e ingressar numa outra instituição de Ensino Superior. De referir que apenas 3%, no momento
em que respondeu ao questionário encontra-se sem ocupação. E que 10% está à procura de
trabalho (cf. Figura 65).

Situação atual do participante
10%
6%
3%
10%

58%
13%

Ingresso no Mercado de Trabalho

Matriculado noutra IES num curso diferente do iniciado na UTAD
Matriculado noutra IES no mesmo curso iniciado na UTAD
Sem Ocupação

Matriculado noutro tipo de formação (nível de Ensino)
À procura de trabalho
Figura 65: Situação atual (não renovação de matrícula).
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7.1.8.

Análise do Perfil e os Motivos de abandono - não renovações

Ao analisar a relação motivos/idade dos estudantes que responderam ao questionário,
percebemos que, no intervalo de idades de um estudante ordinário, os motivos estão
relacionados com as expetativas e com a opção do curso pretendido. Já no intervalo de idades
superiores aos 24 anos verifica-se que os motivos estão relacionados com o ingresso no mercado
de trabalho e a incompatibilidade da vida profissional com a vida académica.
Podemos observar que na faixa etária entre os 18 e os 20 anos, o motivo que se destaca
é: o “curso não correspondeu às minhas expectativas” (71%), e na faixa etária seguinte (21 a 24
anos), os motivos são: “dificuldades económicas”, o “ingresso no mercado de trabalho” e a
“incompatibilidade da vida profissional com a vida académica”. Para os participantes que se
situam na faixa etária entre os 24 e os 29 o motivo que se destaca é “problemas pessoais e
familiares”; por fim, os estudantes com mais de 30 anos referem: “incompatibilidade da vida
profissional com a vida académica”, outros apontam aspetos relacionados com a instituição—
“má qualidade dos serviços”—como o motivo para o abandono académico (cf. Figuras 66 e 67).
Relativamente à relação entre idades/situação atual em que se encontravam os
participantes aquando o preenchimento do questionário, verifica-se que no intervalo de idades
do estudante ordinário a maioria dos estudantes ingressaram noutra IES (72%). Já nas idades
superiores a 24 anos a maioria dos estudantes ingressaram no mercado de trabalho (cf. Figura
68).
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Relação idade - motivos

71%

67%
50%

50%

38%
29%

25%

14%

14%

14%14%14%14%

0%

25%
13%

13%13%13%13%

0% 0% 0% 0% 0%
18 a 20 anos

33%33%

33%

33%

25%
13%13%
0

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

21 a 24 anos

0% 0%

25 a 29 anos

Dificuldades económicas

Problemas pessoais e familiares.

Ingresso no mercado de trabalho

Dificuldades no processo de aprendizagem

O curso não correspondeu às minhas expectativas

Dificuldades de adaptação na vida académica

Má qualidade das infraestruturas da UTAD

Má qualidade dos serviços disponíveis na UTAD

Fraca qualidade do corpo docente do curso

Problemas de saúde

Incompatibilidade da vida académica com a vida profissional.

Outro. Mudar de Curso.

Outro. Protocolo existente entre IES.

Outro. Ingresso nas forças de segurança.

Figura 66: Relação idade-motivos (não renovação de matrícula).
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Relação idade- motivos

72%

67%

37%

67%

33%

33%

33%

33%

33%

33%33%

33%33%

27%
18%
9% 9%

9%

0% 0% 0%

0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30 a 39 anos

0% 0%

0%

0% 0%

0%

0%

40 a 49 anos

0% 0%

0%

0% 0%

50 ou mais

Dificuldades económicas

Problemas pessoais e familiares.

Ingresso no mercado de trabalho

Dificuldades no processo de aprendizagem

O curso não correspondeu às minhas expectativas

Dificuldades de adaptação na vida académica

Má qualidade das infraestruturas da UTAD

Má qualidade dos serviços disponíveis na UTAD

Fraca qualidade do corpo docente do curso

Problemas de saúde

Incompatibilidade da vida académica com a vida profissional.

Outro. Excesso de Burocracia na UTAD

Outro. Falta de apoio do coordenador.

Outro. Não aceitação das equivalências

Outro. Desacordo com o sistema de ensino.
Figura 67: Relação idade-motivos (não renovação de matrícula).
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Relação idade - situação atual
100%

100%

82%
72%
67%

50%

33%

33%

28%
18%

17%

0%

0% 0%
18 a 20 anos

0% 0%

0%

21 a 24 anos

Ingresso mercado de trabalho

0% 0%

25 a 29 anos

Ingresso noutra IES

0% 0% 0%
30 a 39 anos

Procura de trabalho

0% 0% 0% 0%
40 a 49 anos

Sem qualquer ocupação

0% 0% 0% 0%
50 ou mais

Ingresso noutro nível de ensino

Figura 68: Idade - Situação atual (não renovação de matrícula).
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PARTE IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Anulações de matrícula


De um total de 95 anulações de matrícula reportadas, confirmam-se que 82

correspondem a anulações de matrícula, algo que, por seu lado, se traduz em abandono
académico.


Como se pode constatar na tabela seguinte, em relação ao número de inscritos

no ano letivo 2017/2018, a percentagem de alunos que anularam a matrícula tem a
percentagem mais elevada (2,39%) nos cursos de 2º ciclo de estudos (Mestrados).
Ciclo de estudos
1º Ciclo e MI
2º Ciclo
3º Ciclo

Nº de inscritos (2017/2018)
4987
1383
281

Nº de anulações
44 (0,88%)
33 (2,39%)
5 (1,78%)

Síntese dos resultados do questionário aplicado aos alunos que anularam a matrícula no ano
letivo 2017/2018:


Perfil dos estudantes:
- A maioria dos estudantes (58%) situa-se na faixa etária entre os 18 e os 20 anos.
- A maioria dos estudantes que residem no distrito de Vila Real (46%), contudo temos

uma percentagem de elevada de estudantes deslocados (54%).
- A maioria dos estudantes estavam inscritos no 1º ano do ciclo de estudos.


Situação familiar:
- O nível de escolaridade dos progenitores dos participantes é bastante reduzida,

situando-se a formação média em níveis de Ensino Básico/Secundário.
- A situação profissional dos progenitores é bastante diversificada. Na sua maioria os
progenitores encontram-se empregados. Porém, há elevadas situações de desemprego,
trabalhadores no estrangeiro, reformados e trabalhadores a tempo parcial.


Principais motivos que levaram à anulação de matrícula:
- Expectativas em relação ao curso e a adaptação na vida académica, nomeadamente:

“o curso não correspondeu às expectativas”, e a “dificuldades de adaptação na vida académica”.
Estes motivos são maioritariamente observável nas faixas etárias dos 18 anos até aos 24 anos.
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- E também “incompatibilidade da vida académica com a vida profissional”, “ingresso no
mercado de trabalho” e “dificuldades económicas”, dados maioritariamente observáveis a partir
dos 24 anos.


Dados que merecem a atenção da instituição:
- 55% dos inquiridos optou por sair da UTAD e ingressar numa outra instituição de Ensino

Superior;
- 33% dos inquiridos encontram-se no mercado de trabalho após ter abandonado a
UTAD.


Recursos de apoio:
- 29% dos estudantes consideram que não tiveram recursos económicos suficientes

(29%);
- 46% dos participantes afirmaram não ter procurado qualquer tipo de apoio.


Dos estudantes que procuraram apoio:
- 33% procuraram ajuda junto de familiares;
- Apenas 12% afirma ter procurado ajuda junto de algum serviço de apoio da UTAD.



Satisfação dos estudantes em relação ao curso:
- Os aspetos que tiveram avaliação mais baixa foram a “Preparação para o mercado de

trabalho” e a “Coordenação entre as UC”.

Não renovação de matrícula


Outro indicador que alerta para um possível abandono académico é o número de

estudantes que não renovaram a matrícula e que não concluiram a sua formação. Este indicador
fornece-nos uma outra dimensão do abandono académico, realizada de forma discreta e sem
confirmação oficial, ou seja, sem apresentação por parte do estudante dos motivos para a sua
saída da instituição.


Percentagem de alunos que não renovaram a sua matrícula:
- No 1º ciclo de estudos e de mestrado integrado verificou-se que 6,92% do número de

estudantes anteriormente inscritos (ano letivo 2016/2017) não renovaram a matrícula no ano
letivo 2017/2018;
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- 52% dos estudantes pertenciam ao 1ºano;
- Existe uma elevada percentagem de não renovações de matrículas nos outros anos de
estudo.

Síntese dos resultados do questionário aplicado aos alunos que não renovaram a matrícula no
ano letivo 2017/2018:


Perfil dos estudantes:
- A maioria dos participantes no estudo (35%), encontra-se na faixa etária dos 30 aos 39

anos, e 23% na faixa etária dos 21 aos 24 anos; 19% entre os 18 e os 20 anos; e a cima dos 40
anos a percentagem situa-se nos 14%;
- A maioria dos estudantes (37%) residem no distrito de Vila Real. Porém, uma elavada
percentagem dos estudantes (63%) são deslocados;
- São alunos independentes em termos financeiros (58%), sendo que 33% dependiam
financeiramente dos seus pais.


Situação familiar:
- O nível de escolaridade dos pais dos estudantes que não renovaram a matrícula é baixa;
- Quanto à situação profissional dos progenitores, a maioria dos progenitores encontra-

se empregada; ainda assim verificou-se uma percentagem significativa de reformados,
desempregados, trabalhadores a tempo parcial, e a trabalhar no estrangeiro.


Principais motivos que levaram os estudantes a não renovarem a matrícula:
- “Incompatibilidade da vida académica com a vida profissional”, “dificuldades

económicas”, “o curso não correspondeu às expectativas”, e “problemas pessoais e familiares”
(23%);
- Um outro motivo apontando pelos estudantes: “Má qualidade dos serviços disponíveis
na UTAD”.


Recursos de apoio:
- 32% dos estudantes consideram que não tiveram recursos económicos suficientes;
- 65% dos estudantes indicaram que não obtiveram qualquer tipo de apoios;
- 55% dos estudantes referiram não ter procurado qualquer tipo de apoio.
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Dos estudantes que procuraram apoio:
- apenas 18% afirma ter procurado ajuda junto de algum serviço de apoio da UTAD;
- 16% procuraram ajuda junto de familiares.



Satisfação dos estudantes em relação ao curso:
Os aspetos com avaliação mais baixa: “Preparação para o mercado de trabalho”;

apontaram a necessidade de “apoio/iniciativas ao estudo acompanhamento”.


Gestão da instituição, o nível de satisfação:
- Em ambas as situações (anulação de matrícula e estudantes que não renovaram a

matrícula), o nível de satisfação é mais baixo nas dimensões da “participação dos estudantes na
gestão da instituição” e a “qualidade dos serviços da instituição”.


Dados que merecem a atenção da instituição:
- 58% dos alunos que responderam ao inquerito e que não renovaram a matrícula,

ingressou no mercado de trabalho;
- 23% optou por sair da UTAD e ingressar numa outra instituição de Ensino Superior.

Aspetos globais:


A maioria dos estudantes inscritos no 1º ano que apontam como motivo de

abandono o facto de o curso não corresponder às expectativas e não ser o curso pretendido,
etc, tendem a ingressar no Ensino Superior no mesmo ano ou no ano letivo seguinte noutra
instituição de Ensino Superior;


Já os estudantes inscritos noutros anos, nomeadamente no 2º ano ou anos

superiores, tendem a ingressar no mercado de trabalho quando abandonam a instituição;


O abandono académico no 2º ciclo de estudos, tanto por anulações de matrícula

como por não renovação de matrícula, apresentam como motivos para o abandono: dificuldade
em conciliar a vida profissional com os estudos, falta de flexibilização de horários, coordenação
e articulação entre UC.

Os dados apresentados no presente relatório, nomeadamente, os resultados do
inquérito por questionário, não podem ser generalizáveis, ou seja, apenas dizem respeito à
situação dos próprios participantes na inquirição.
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De acordo com as respostas aos inquéritos, sobressai:
- Manter o acompanhamento e monitorização de situações que indiciam um potencial
abandono académico; para isso, é importante disponibilizar ao OPAPSE acesso à informação em
tempo útil relativa aos alunos de todos os ciclos de estudo da UTAD;
- Realizar ações de sensibilização e de informação junto dos diretores de curso e dos
docentes sobre como identificar, avaliar e encaminhar os estudantes que se encontram em risco
de abandono académico para o OPAPSE e/ou outros serviços de apoio adequados à situação
específica do estudante;
- Perceber porque é que os estudantes que apresentam dificuldades não procuram
ajuda;
- Melhorar os serviços prestados pela instituição ao estudante (nomeadamente os SA),
e fornecer aos alunos toda a informação que necessitam atendendo a cada situação específica;
- Ponderar a organização dos cursos, em particular os 2º ciclos, para permitir a
frequência de estudantes que se encontram no mercado de trabalho, nomeadamente ao nível
da flexibilização de horários. Uma possível solução é oferecer cursos em regime pós-laboral ou
em formato de b-learning;
- Desenhar estratégias de acompanhamento específicas para os alunos com estatuto
especial, principalmente trabalhadores-estudantes;
- Promover atividades que envolvam os estudantes na gestão da instituição;
- Sensibilizar as direções de curso para articular melhor as várias UC e aproximar o plano
de estudos à realidade laboral;
- Dinamizar ações de formação que promovam estratégias de estudo e de gestão da
própria aprendizagem;
- Melhorar a articulação entre a UTAD e as escolas do Ensino Secundário na divulgação
de informação e na orientação dos estudantes para a escolha futura do curso.
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