
 
OBSERVATÓRIO PERMANENTE DO ABANDONO E 

PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR  

 
MARÇO DE 2017 

PRÁTICAS DE COMBATE AO 
ABANDONO ESCOLAR NA 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-
MONTES E ALTO DOURO 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS 

 

 

  
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 



Práticas de combate ao abandono escolar na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro – Manual de Procedimentos 

 

 

Coordenação: 

Pró-Reitoria para a Gestão da Qualidade 

  

Equipa Técnica: 

Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar 

  



  

Título 

Práticas de combate ao abandono escolar na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro – Manual de Procedimentos 

 

Coordenação 

Ana Paula Silva (Pró-Reitoria para a Gestão da Qualidade) 

 

Equipa Técnica 

Cristiana Cabreira 

Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar 

 

Formatação e Paginação 

Cristiana Cabreira 

Observatório do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar  

 

Propriedade 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Ano 

2017 



  Índice 
    

 

Índice 

 

 

 

Abandono escolar no ensino superior ______________________________________________ 6 

Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar _________________ 8 

Manual de Procedimentos – Práticas do OPAPSE ___________________________________ 11 

Estudo de indicadores sobre abandono escolar na UTAD _____________________________ 13 

Práticas de identificação de situações de risco ______________________________________ 15 

Práticas de intervenção e acompanhamento _______________________________________ 17 

Notas finais _________________________________________________________________ 23 

Anexos ____________________________________________________________________ 24 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIGLAS 

 

 

 

 

ECTS European Credit Transfer System 

OPAPSE 
Observatório Permanente do 

Abandono e Promoção do Sucesso 
Escolar 

SASUTAD 
Serviços de Ação Social da 

Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

UTAD 
Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro 



  Abandono escolar no ensino superior  
   

 

 

6 

Abandono escolar no ensino superior 
 

O abandono escolar no Ensino Superior é uma perda considerável, não só em 

termos individuais como ao nível da sociedade. Cada indivíduo que não termina a 

sua formação no ensino superior vê-se confrontado com dificuldades na entrada no 

mercado de trabalho e a sua exposição a trabalhos de índole precária e pouco 

qualificados. Em termos sociais, o abandono precoce no ensino superior é a perda 

de profissionais altamente qualificados, que coloca em risco a competitividade do 

país. Portugal continua a ser um dos países ainda longe de conseguir chegar à meta 

da estratégia 2020 de ter 40% licenciados entre os 30 e os 40 anos. Em 2016, 

segundo dados do EUROSTAT, nesta faixa etária e apesar da subida, ainda só 

chegou aos 31,9% com o ensino superior completo. Por outro lado, a taxa de 

abandono escolar precoce caiu de 38,5%, em 2006, para 13,5%, em 2015, sendo a 

meta para 2020 de 10%. Contudo, apesar da descida da taxa de abandono, não 

deixa de ser responsabilidade das instituições e dos organismos de poder político 

conhecer as razões que conduzem os estudantes a abandonarem os estudos no 

ensino superior, assim como discutir e colocar em prática estratégias que impeçam 

a saída precoce de estudantes, principalmente quando o fator económico é um dos 

principais motivos.  

Os estudos sobre este fenómeno ao nível do ensino superior, apesar de escassos, 

são importantes por variadas razões, sendo uma delas o facto de que o 

conhecimento do perfil do estudante que abandona os estudos e as motivações que 

o conduziram à concretização da saída poderá ajudar a orientar a ação das 

instituições perante este problema.  

Neste debate não deixa de ser importante esclarecer a distinção entre dois conceitos 

que dizem respeito à saída do estudante de uma instituição de ensino superior (IES) 

e que são relevantes para a perceção real do abandono escolar neste nível de 

ensino: transferência e abandono. Ambos significam a saída do estudante de uma 

instituição de ensino superior, contudo, quando falamos de transferência significa 

que estamos a descrever um processo de saída de uma IES onde o estudante iniciou 

os seus estudos para outra instituição do mesmo nível de ensino, já o conceito de 

CONDITIONS 

FOR STUDENT 

RETENTION 

 

First, students are more 

likely to persist and 

graduate in settings that 

expect them to 

succeed. 

Second, students are 

more likely to persist 

and graduate in settings 

that provide clear and 

consistent information 

about institutional 

requirements and 

effective advising about 

the choices students 

have to make regarding 

their programs of study 

and future career goals. 

Third, students are 

more likely to persist 

and graduate in settings 

that provide academic, 

social, and personal 

support. 

Fourth, students are 

more likely to persist 

and graduate in settings 

that involve them as 

valued members of the 

institution. 

Fifth, and most 

importantly, students 

are more likely to persist 

and graduate in settings 

that foster learning. 

Vicent Tinto 
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abandono, implica também ele uma saída da instituição, mas ao mesmo tempo, a 

saída do próprio sistema de ensino sem concluir uma formação de nível superior e 

sem ter perspetivas de, no imediato ou num curto espaço de tempo, regressar ao 

ensino superior. Esta distinção torna-se importante para esclarecer que a saída de 

um estudante de uma IES não pode, no imediato, ser considerada abandono, sendo 

por isso necessário o esclarecimento da situação em que o estudante se encontra 

após essa saída.   
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Observatório Permanente do Abandono e 
Promoção do Sucesso Escolar  
 

 

O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar 

(OPAPSE) surge da preocupação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro em perceber e acompanhar o percurso escolar dos seus estudantes. De 

uma forma particular, o abandono escolar no Ensino Superior justifica a existência 

deste Observatório, de forma a ser possível monitorar este fenómeno, ao mesmo 

tempo que se promovem estratégias e ações de promoção do sucesso escolar. 

 

 

 

A intervenção 

A estratégia do Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso 

Escolar não pretende resumir-se a uma ação de investigação e monitorização, mas 

apresentar-se, também, como um mecanismo com uma forte componente de 

intervenção junto de casos de abandono escolar. Ao Observatório compete o 

desenvolvimento de instrumentos de identificação e de intervenção que sejam 

eficazes e ativados em tempo útil perante casos de alunos que estejam em 

situação de abandono escolar, sobretudo quando o abandono se deve a razões 

de ordem económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A preocupação 

da Universidade 

de Trás-os-

Montes e Alto 

Douro em 

perceber e 

acompanhar o 

percurso escolar 

dos seus 

estudantes, 

particularmente, 

o abandono 

escolar da 

instituição, 

justificou a 

existência deste 

Observatório, 

com o objetivo de 

monitorar este 

fenómeno, ao 

mesmo tempo 

que desenvolve 

estratégias e 

ações de 

promoção do 

sucesso escolar. 
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Objetivos gerais: 
 

• Monitorar o abandono e resultados escolares 

• Reverter situações de abandono 

• Acompanhar estudantes 

• Mobilizar docentes e funcionários 

 

 

Equipa: 

 

Ana Paula Silva 

Pró-Reitora para a Gestão da Qualidade 

Professora Associada c/ Agregação 

 

José Cravino 

Professor Auxiliar 

Departamento de Física 

 

Cristiana Cabreira 

Bolseira de Investigação-Ciências da Educação 
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O processo de investigação desenvolvido pelo Observatório permite a uniformização 

e análise de dados relativos à saída de estudantes da UTAD sem conclusão do ciclo 

de estudos, assim como permite concluir sobre o número de estudantes que 

abandonam, efetivamente, o sistema de ensino superior e que iniciaram os estudos 

nesta instituição. Além deste trabalho, é através da recolha de indicadores 

(aproveitamento escolar; estudantes sem renovação de matrícula; questionário de 

diagnóstico) que é possível identificar e sinalizar atempadamente estudantes em 

risco de abandono ou em insucesso escolar. O processo de intervenção possibilita, 

então, acionar estratégias em tempo útil, nomeadamente, de encaminhamento para 

os diversos serviços de apoio ao estudante existentes na UTAD, face aos estudantes 

sinalizados de forma a reverter situações de insucesso ou de abandono (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

A conciliação da investigação com a intervenção conflui num modo de 

acompanhamento do percurso do estudante assente na sinalização, 

encaminhamento e acompanhamento1 (Figura 2).  

 

                                                   
 

 

1 Anexo 1 – Cronograma do trabalho desenvolvido pelo OPAPSE 

Sinalizar Encaminhar Acompanhar

O Observatório 

apresenta-se 

enquanto 

primeira 

instância à qual 

os estudantes 

podem recorrer. 

Permite uma 

análise individual 

das situações de 

risco, permitindo 

um 

encaminhamento 

mais direcionado 

e fundamentado 

perante o 

problema do 

estudante para 

outros 

mecanismos de 

apoio existentes. 

O Observatório 

evita, assim, que 

o estudante fique 

isolado na 

resolução dos 

seus problemas. 

APOIO AO 
ESTUDANTE 

Figura 1. Modelo de ação I 

Figura 2. Modelo de ação II 
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Manual de Procedimentos – Práticas do 

OPAPSE 

 

Os diferentes modos de ação e práticas desenvolvidas pelo OPASPE contribuíram 

para decisão de construir um manual que explique e oriente os vários procedimentos 

que têm vindo a ser utilizados. Serve, por isso, o presente documento enquanto 

meio de uniformização de estratégias e procedimentos utilizados pelo Observatório 

Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar para combate ao 

abandono escolar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apresenta-se 

um conjunto de procedimentos, funções, atividades, objetivos e orientações que 

deverão ser seguidas pelos interessados em realizar a monitorização do abandono 

escolar nesta instituição, sendo ainda descrita a forma de serem executados, tanto 

a nível individual como em conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretende-se, assim, contribuir para uma orientação no que diz respeito ao estudo 

de indicadores de abandono em uma instituição de ensino superior e clarificar 

metodologias de identificação e acompanhamento de estudantes em risco de 

abandono. Quanto ao trabalho do OPAPSE, este manual centrar-se-á na 

clarificação de três pontos de ação: indicadores de abandono; práticas de 

intervenção; práticas de acompanhamento do estudante (Figura 3).

Escreva a legenda 
aqui.

Objetivos Clarificação de processos - evitar a improvisação

Promover a coerência e continuidade do trabalho de 
monitorização

Ajudar a integração de novos elementos no tratamento da 
informação
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1. Indicadores de abandono 

Neste primeiro ponto serão apresentados os indicadores utilizados pelo 

OPAPSE para análise dos índices de abandono na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Será também o espaço para explicação do método de 

análise desses mesmos indicadores e agentes envolvidos na sua recolha. 

 

2. Práticas de identificação de situações de risco 

Quanto às práticas de intervenção, serão apresentadas as ações e recursos 

utilizados para sinalização de estudantes em risco de abandono ou de insucesso 

escolar.  

 

3. Práticas de intervenção e acompanhamento 

Na área das práticas de acompanhamento, serão explicitados os meios 

realizados para acompanhamento de estudantes em risco de abandono e/ou 

de insucesso académico. Assim como, o modo de ação a ser utilizados 

consoante a tipologia de caso do estudante. 

 

 

 

 

© Copyright PresentationGo.com 

Figura 3. Pontos de ação do OPAPSE 
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Estudo de indicadores sobre abandono 
escolar na UTAD 

 

Com vista à monitorização da taxa de abandono na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro a cada ano letivo, foram selecionados três indicadores: 

anulações de matrícula; estudantes com propinas em atraso e estudantes que 

não renovaram a matrícula e que, cumulativamente, não tenham concluído o 

grau a que estavam inscritos. Estes indicadores permitem-nos aceder a 

informações oficiais de saída de estudantes da instituição de ensino (anulações 

de matrícula) e a informações que exigem uma posterior confirmação junto do 

estudante que confirme o seu estado perante a frequência universitária (propinas 

em dívida; estudantes que não renovaram a matrícula). Para acesso destes 

indicadores, torna-se imprescindível o contacto permanente com os Serviços 

Académicos da UTAD. 

Este processo de monitorização dos indicadores de abandono pode ser 

apresentado a partir de dois momentos: 

1º Recolha das informações junto dos serviços académicos (Figura 4). 

2º Contacto individual aos estudantes identificados em cada um dos indicadores 

de forma a percebermos se estamos perante um abandono efetivo do sistema de 

ensino ou perante uma mudança de curso/transferência de instituição de ensino 

superior (Figura 5).  

  

 

A cada entrada de anulação de matrícula 

no OPAPSE, é realizado o contacto 

imediato ao estudante, de forma a 

esclarecer os motivos da anulação e, 

sempre que possível, disponibilizar os 

recursos que possibilitem reverter a 

situação de anulação. 

Momentos de solicitação de bases de 

dados relativamente aos indicadores b e c: 

após 31 de março de cada ano letivo. 

 Figura 4. 1º Momento – recolha de indicadores 

a) Anulações matrícula

b) Propinas em dívida

c) Sem renovação de 
matrícula

Serviços 
Académicos 

da UTAD

OPAPSE
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O 2º momento (Figura 5) relativo à análise dos indicadores de abandono diz 

respeito à confirmação, junto dos estudantes da sua saída da UTAD e 

investigação acerca dos motivos da sua saída. Para tal, após receção das 

bases de dados relativas aos indicadores b e c, é realizado um contacto com o 

estudante via correio eletrónico e telefónico. O objetivo do contacto passa por 

confirmar se o estudante que a 31 de março não tinha pago qualquer prestação 

de propinas do respetivo ano letivo, e se o estudante que até essa mesma data 

não tinha realizado matrícula se encontravam, efetivamente, em situação de 

abandono2. 

Após confirmação das situações de abandono, é construída uma base de 

dados que nos permita aceder ao número real de situações de abandono em 

cada ano letivo na UTAD. De forma a estudar mais aprofundadamente o 

fenómeno de abandono, é aplicado um inquérito por questionário 3  aos 

estudantes que confirmaram estar em situação de abandono. O objetivo final 

deste trabalho centra-se em produzir um relatório anual sobre a situação de 

abandono na UTAD4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

 

2 Esta atividade permite também aceder a informações sobe estudantes com dificuldades económicas, 

o que conduz à sua sinalização e encaminhamento para os serviços competentes. 
3 Este inquérito teve por objetivo perceber os motivos pelos quais os estudantes abandonaram a UTAD 

e a caraterização do estudante (Anexo 2) 
4 Relatório a ser entregue aproximadamente no mês de outubro seguinte à conclusão do ano letivo 

em estudo  

O
P

A
P

S
E

 

Relatório 

anual sobre 

o abandono 

escolar na 

UTAD 

Figura 5. 2º Momento – estudo dos indicadores de abandono 

1ª Fase

Indicadores b e c

Contacto individual

Confirmação de saída 
da UTAD

2ª Fase

Construção de base de 
dados com estudantes que 

confirmaram saída da 
UTAD

Aplicação do inquérito por 
questionário
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Práticas de identificação de situações de 
risco 
 

As práticas de intervenção utilizadas pelo OPAPSE têm por intenção desenvolver 

mecanismos capazes de identificar estudantes em situação de risco de abandono, 

em tempo útil, e capazes de promover o sucesso académico do estudante (Figura 

6). Este processo de identificação de situações de risco passa por divulgar o próprio 

OPAPSE junto dos estudantes, de forma a estes terem conhecimento da existência 

de um gabinete capaz de fornecer apoio em situações de risco; por desenvolver 

mecanismos que permitam aceder às dificuldades vivenciadas pelos estudantes ao 

longo do seu percurso académico e, ao mesmo tempo, produzir informações que 

possam ser partilhadas com os diretores de curso de maneira a promover uma 

intervenção próxima do estudante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação do 
OPAPSE

Semana de 
receção aos novos 

estudantes

Divulgação via e-
mail da existência 

e serviços do 
OPAPSE entre os 

estudantes 

Monitorização da 
página de 

Facebook e site

Identificação 
situações de 

risco

Questionário 
disponibilizado no SIDE 
para conhecimento das 
dificuldades sentidas 

pelos estudantes no 1º 
ano na entrada na 

Universidade

Sinalização dos 
estudantes em risco de 
prescrição no ano letivo 

seguinte

Monitorização do 
aproveitamento escolar 

dos estudantes do 1º ano

Figura 6. Identificação de situações de risco insucesso/abandono 

Partilha de 

informações 

com as 

Direções de 

Curso 
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A. Divulgação do Observatório 

A divulgação do Observatório tem por objetivo primordial informar o maior número 

de estudantes da existência deste mecanismo e de um gabinete de apoio ao 

estudante em caso de situações de risco de abandono e/ou de insucesso académico. 

A divulgação deverá ser feita de três modos: no momento de receção aos novos 

estudantes (matrículas 1ª e 2ª fase); via correio eletrónico e via página de Facebook, 

assim como monitorizar e disponibilizar informação na página do Observatório 

enquadrada no site da UTAD. 

 

B. Identificação de situações risco 

Disponibilização na página do SIDE de um questionário acerca do percurso do 

estudante 5  e das dificuldades sentidas na integração no ensino superior. Este 

inquérito é direcionado a estudantes do 1º ano e, apesar de ser anónimo, permite 

aos estudantes fornecerem o seu contacto no caso de desejarem acompanhamento 

por parte do OPAPSE. 

Recorrendo, mais uma vez, aos Serviços Académicos da UTAD6, é-lhes solicitado a 

listagem de estudantes que estão em risco de prescreverem no ano letivo seguinte 

ao que se encontra em estudo. Esta ação tem por objetivo dar informação em tempo 

útil às direções de curso para estas acompanharem de uma forma mais próxima a 

situação do estudante em risco de prescrição. É também solicitado aos Serviços 

Académicos7 informação relativa ao aproveitamento escolar (ECT realizados) dos 

estudantes a frequentarem o 1º ano pela 1ª vez. Nesta análise são analisados o nº 

total de ECTS realizados pelos estudantes a partir de categorias, (≤40 ECTS; ≥ 41 a 

45 ECTS; ≥ 46 a 59 ECTS; 60 ECTS) por curso e Escola. O objetivo passa por 

identificar atempadamente situações de insucesso escolar e fornecer a informação 

aos diretores de curso para um acompanhamento mais próximo dos estudantes em 

situação de insucesso. Esta informação é também partilhada com os tutores 

enquadrados no Programa de Tutoria, uma vez que se apresentam enquanto 

agentes que desenvolvem um acompanhamento muito próximo dos estudantes, 

tendo por isso uma relação privilegiada para perceber os motivos do insucesso 

escolar e apresentar apoios para a promoção do sucesso escolar do estudante. 

                                                   
 

 

5 Anexo 3 
6 Informação solicitada no início de cada ano letivo 
7 Informação solicitada no início de cada ano letivo, sendo a informação relativa ao ano transato 
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Práticas de intervenção e 
acompanhamento 
 

O processo de intervenção diz respeito ao trabalho realizado juntos dos estudantes 

sinalizados através dos indicadores encontrados e apresentados anteriormente, e 

com os estudantes que recorrem ao OPAPSE por iniciativa própria. Ao Observatório 

cabe a competência de atender e analisar individualmente o caso do estudante e 

proporcionar um encaminhamento justificado para os serviços de apoio ao estudante 

que existem na UTAD. 

Após identificação dos estudantes em risco de insucesso e/ou abandono, é realizado 

um contacto de forma a perceber se o estudante pretende receber algum tipo de 

apoio institucional. Significa isto que a intervenção por parte do OPAPSE apenas 

ocorre caso esta seja do interesse do estudante. 

A prática de intervenção por parte do OPAPSE passa, sempre que possível, por um 

acompanhamento próximo que envolve reuniões presenciais entre o estudante e o 

Observatório e promove medidas de apoio consoante a situação do estudante. Tal, 

significa que o processo de intervenção envolve três fases: análise da situação, 

encaminhamento e acompanhamento (Figura 7).  
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Figura 7. Ação de intervenção  
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A análise da situação envolve reuniões com o estudante de forma a este apresentar 

as dificuldades que tem sentido no seu percurso na UTAD8, permitindo ao OPAPSE 

um estudo sobre quais os serviços mais indicados para auxiliar o estudante. Os 

problemas apresentados pelos estudantes que chegam até ao Observatório são de 

diferente caráter: razões económicas, questões pedagógicas e de aprendizagem, 

problemas de integração e situações de stress e/ou ansiedade (Figura 8). Assim, 

compete ao Observatório analisar o contexto de cada problema e indicar ao 

estudante o gabinete de apoio mais indicado para a sua situação. 

 

 

 

 

                                                   
 

 

8 A partir da 1ª reunião com o estudante é criada uma ficha de identificação do estudante que servirá 
para atualizações da situação do estudante – Anexo 4 

Figura 8. Tipologias de problemas apresentados pelos estudantes 
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Após a análise da situação do estudante, este é encaminhado para o(s) serviço(s) 

de apoio ao estudante da UTAD que apresente as condições ideias para o ajudar a 

ultrapassar as suas dificuldades (Figura 9). Ao OPAPSE cabe a responsabilidade de 

acompanhar permanentemente a situação do estudante através do agendamento de 

reuniões periódicas de forma a estar atualizado acerca do percurso do estudante. 

 

  

 

 

De seguida serão apresentados os procedimentos a realizar para os diferentes 

encaminhamentos. Importa realçar a importância de o OPAPSE manter um contacto 

contínuo com o estudante em risco, mesmo após a realização do encaminhamento.   

 

 

 

 

© Copyright PresentationGo.com 

Figura 9. Situações de risco e encaminhamento 
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A figura 10 apresenta-nos os momentos e as ações a realizar nos casos de 

carência económica onde se torna imprescindível o encaminhamento da situação 

do estudante para os SASUTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já vimos anteriormente, situações relacionadas com problemas de integração 

e/ou de aprendizagem devem ser encaminhados para o Programa de Tutoria e/ou 

para a respetiva direção de curso (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Esta situação tende a acontecer em estudantes que frequentam cursos abrangidos pelo Programa de Tutoria, mas 

que, pertencendo a anos superiores, não foram integrados no Programa. No caso de estudantes que frequentem 

cursos que não estão abrangidos por este Programa, é dada a indicação ao estudante para entrar em contacto com 

a secretária responsável pelo Programa, de modo a ser integrado num grupo de tutorandos pertencente a outro 

curso. 

Programa de Tutoria

Apresentação ao estudante do Programa 
de Tutoria (quando o estudante ainda 
não tenha sido abrangido por este)*

Indicação para o estudante entrar em 
contacto com o Diretor de Curso para ser 

integrado neste programa

Contacto permanente com o estudante 
para perceber o desenvolvimento da sua 
situação e confirmar a sua integração no 

Programa de Tutoria

Direção de Curso

Indicação ao estudante para o 
estabelecimento direto de comnicação 

entre este e a sua direção de curso

O OPAPSE fornece apoio para que o 
estudante apresente de forma clara a 

sua situação

Em situações excecionais, problemas de 
comunicação entre estudante e direção 
de curso, o OPAPSE entra em contacto 

direto com a direção de curso

Acompanhamento da situação do 
estudante para perceção do percurso do 

estudante

• Situação de 
carência 

económica por 
parte do 

estudante

OPAPSE

• Contacto por parte do OPAPSE 
com assistente social para 
apresentação da situação do 
estudante

• Perceção dos apoios 
disponíveis para o estudante 

• Encaminhamento do estudante 
para uma reunião com 
colaboradores dos SASUTAD

SASUTAD

• Feedback por parte dos 
SASUTAD ao OPAPSE

• Acompanhamento da 
situação do estudante

OPAPSE

Figura 10. Procedimentos do encaminhamento para os SASUTAD 

 

Figura 11. Procedimentos do encaminhamento para Programa de 
Tutoria e Direção de Curso 
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Nas situações que envolvem problemas ao nível pedagógico e/ou administrativo, o 

Provedor de Estudante apresenta-se como a estrutura mais adequada para fornecer 

apoio ao estudante. Na figura 12 é apresentado o procedimento a realizar nestas 

situações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Procedimentos do encaminhamento para o Provedor de 
Estudante 

 

Gabinete de 
Psicologia

Apresentação do gabinete de 
psicologia dos SASUTAD

Apoio na marcação de consulta via 
online: 

http://www.sas.utad.pt/saude/Pagin
as/MarcarConsulta.aspx

Contacto com o estudante para 
perceção do apoio de psicologia 

na sua situação

Problemas de ordem psicológica devem 

ser encaminhados para o Serviço de 

Psicologia dos SASUTAD, sendo 

apresentado na figura 13, o procedimento a 

realizar.  

Figura 13. Procedimento do 
encaminhamento para o Serviço de 

Psicologia 
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De referir que o trabalho de apoio/encaminhamento realizado pelo Observatório não 

se restringe aos estudantes matriculados no ano letivo em estudo. Através dos 

contactos individuais realizados aos estudantes que não se matricularam e que, 

simultaneamente, não tenham concluído o ciclo de estudos que iniciaram na UTAD, 

o Observatório apresenta-se enquanto estrutura de apoio para o reingresso do 

estudante no ano letivo seguinte (Figura 14).  

 

 

Estudantes 
matriculados

Monitorização do percurso do
estudante na UTAD

Estudantes não 
matriculados

Desenvolvimento de um
trabalho de apoio que favoreça
o reingresso do estudante na
UTAD

✓ Reunião, sempre que possível, com 

o estudante que demonstre 

interesse em regressar à UTAD; 

✓ Análise do problema que dificulta o 

regresso do estudante à 

universidade; 

✓ Planeamento, com o estudante, dos 

possíveis apoios que possam 

favorecer o regresso aos estudos. 

 

Figura 14. Intervenção com estudantes não matriculados 
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Notas finais 
 

Este manual de procedimentos pretende ser um meio de apresentação e descrição 

das diferentes ações realizadas pelos OPAPSE no âmbito da sua missão de 

monitorizar e reverter situações de abandono. Tem por objetivo ser um documento 

orientador de promoção de ações de identificação de situações de risco e de 

combate ao abandono escolar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Com a produção deste documento, a equipa pretende fomentar e demonstrar a 

coerência no trabalho realizado pelo OPAPSE, afastando-o de um modo de trabalho 

assente no improviso. A existência deste manual poderá também facilitar a 

integração de novos elementos no tratamento da informação alocada no OPAPSE. 

Importa ainda referir, que o presente documento estará sujeito a constantes 

atualizações, sempre que se justifique.  
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Anexos 
  

Anexo 1 

✓ Cronograma simples das atividades do OPAPSE 

 

Anexo 2 

✓ Inquérito por questionário – abandono escolar 

 

Anexo 3 

✓ Questionário – dificuldades dos estudantes 

 

Anexo 4  

✓ Ficha de identificação do estudante 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 



 1 

Abandono Escolar 

na  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Estudo preliminar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquérito aos alunos  

em 

situação de abandono escolar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
 

 

 

Estamos a realizar um inquérito aos alunos em situação de abandono escolar 

na UTAD. O objectivo é estudar este assunto para compreender melhor a 

situação dos alunos e possíveis medidas de apoio futuro, pelo que as suas 

respostas são muito importantes para a UTAD. 

 

Este questionário é anónimo, estando assegurada a rigorosa 

confidencialidade das respostas. As informações recolhidas serão utilizadas 

para fins estritamente estatísticos, não se fazendo qualquer menção à 

identidade do inquirido no relatório e outros textos a elaborar pela equipa de 

investigação. 

  

A sua aplicação demorará cerca de 15-20 minutos. 
 

 

 

 

 

 

Vila Real 

 

2016 
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    Data  Inquiridor: Questionário nº.  

   /    /2016 Forma de aplicação 

Telefone   Presencial  

 
Se presencial, indicar local:  

 

Caracterização pessoal 

 

1. Nome: 

 

2. Idade: 

 

3. Curso: 

 

Causas do abandono escolar 

 

4. Temos indicação de que terá abandonado os seus estudos na UTAD. Confirma? 

 

Não   Sim  

 

Se não confirma, isto é, se continua a estudar na UTAD, obter informação sobre a situação atual e 

agradecer a disponibilidade para responder ao inquérito. Em todos os outros casos, completar o 

questionário. 

 

 

 

5. Ano que frequentava aquando do abandono: ____________________ 

 

6. Em que altura do seu percurso académico ponderou, pela primeira vez, abandonar a 

licenciatura na UTAD? 

1º ano  2º ano  3º ano  Anos seguintes/estágio  

 

7. Desde que colocou a hipótese de abandonar até que, de facto, consumou esse abandono quanto 

tempo decorreu? 

Menos de 3 meses  Entre 3 a seis meses  Mais de seis meses a um 

ano 

 + de um ano  

 

8. Quais foram os motivos que estiveram na origem do abandono? (máx. 3; tentar que o inquirido 

responda sem ajuda; se necessário sugerir possibilidades da lista abaixo) 

 

  

8.1. despesas com os estudos e/ou dificuldades económicas pessoais e familiares  

8.2. oportunidade de trabalho aliciante  

8.3. insucesso escolar  

8.4. a licenciatura não correspondeu às expectativas/desapontamento  

8.5. problemas de adaptação a Vila Real e à vida académica (v.g., as praxes)  

8.6. má qualidade das instalações, equipamentos e serviços  

8.7. dificuldades de relacionamento com os docentes e outros profissionais da universidade  

8.8. problemas de conciliação dos estudos com o exercício de atividade profissional  

8.9. Outras razões (indicar)  
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8.1. Caso tenha referido as despesas com os estudos e/ou as dificuldades económicas pessoais e 

familiares como razões para o abandono: 

Qual o peso dessas mesmas despesas nos rendimentos do agregado a que pertence? 

 

Até 10%  Entre 11 e 20%  Entre 20 e 33%  + de 33%  

 

8.2. Caso tenha referido uma oportunidade de trabalho aliciante como razão para o abandono: 

o que foi que o(a) atraiu mais nessa oportunidade: 

 

salário  Oportunidade de 

carreira 

 Realização 

pessoal 

 Outro motivo 

(especificar) 

 

 

8.3. Caso tenha referido o insucesso escolar como razão para o abandono: 

Quais as causas, no seu entender, desse mesmo insucesso? 

desmotivação e falta de empenho  

falta de tempo para conciliar os estudos e outros afazeres (profissionais e familiares)  

desinteresse pelos conteúdos programáticos da disciplina  

problemas de adaptação a pedagogias seguidas  

lacunas de aprendizagem prévias, nomeadamente no ensino secundário  

Outras razões (indicar)  

  

 

8.4. Caso tenha referido o facto de a licenciatura não ter correspondido às suas expectativas como 

razão para o abandono: 

O que esteve na origem do seu desapontamento? 

informações e expectativas próprias inadequadas aquando do ingresso no ensino superior  

escassa articulação dos conteúdos leccionados com o mercado de trabalho  

poucas saídas profissionais  

Outras razões (indicar)  

  

 

8.5. Caso tenha referido os problemas de adaptação a Vila Real e à vida académica como razão 

para o abandono, 

especifique a que problemas se refere: 

adaptação a novos círculos de amigos   

défice de ofertas de determinados bens e serviços em Vila Real  

Dificuldades de relacionamento com os colegas    

Violência e humilhação das praxes  

Falta de apoio da associação de estudantes  

Outras razões (indicar)  

  

 

8.6. Caso tenha referido a má qualidade das instalações, equipamentos e serviços como razão para 

o abandono, especifique onde ela é mais evidente: 

residências   

alimentação  

acompanhamento dos serviços de acção social  

serviços académicos  

salas de aula  

equipamentos e serviços de lazer  

informática  

bibliotecas  

ensino  

Outras razões (indicar)  
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8.7. Caso tenha referido as dificuldades de relacionamento com os docentes e outros profissionais 

da universidade como razão para o abandono, especifique as causas dessa situação: 

incapacidade dos docentes para desenvolver um trabalho mais atento e ajustado às especificidades 

dos alunos 
 

Falta de disponibilidade dos docentes para uma melhor integração dos estudantes no curso  

Atendimento deficiente dos funcionários  

Outras razões (indicar)  

 

 

8.8. Caso tenha referido problemas de conciliação dos estudos com o exercício de atividade 

profissional como razão para o abandono, especifique as causas dessa situação: 

 

Incompreensão da entidade patronal em organizar facilitar a conciliação com os estudos  

Cansaço excessivo decorrente das horas de trabalho  

Outras razões (indicar)  

 

 

9. Que iniciativas ou ações tentou para evitar o abandono? (máx. 3; tentar que o inquirido responda 

sem ajuda; se necessário usar a lista abaixo) 

 

Procurou emprego  

Pediu dinheiro/apoio a familiares  

Reduziu as despesas (alimentação, transportes, materiais escolares, lazer)   

Pediu dinheiro/apoio a amigos  

Pediu um empréstimo bancário  

Pediu apoio aos Serviços Sociais da UTAD  

Pediu apoio à Associação de Estudantes  

Outras acções (indicar)  

  

 

10. Foi influenciado ou aconselhado por alguém na sua tomada de decisão de abandonar a UTAD? 

 

Não   Sim  

 

11. Se sim, por quem? 

 
familiares  companheir@  amigos e 

colegas 

 professores  Outros 

(especificar) 

 

 

 

12. Alguém tentou dissuadi-lo de abandonar? 

 

Não   Sim  

 

13. Se sim, quem procurou dissuadi-lo? 

 
familiares  companheir@  amigos e 

colegas 

 professores  Outros 

(especificar) 

 

 

 

14. O que tem feito desde que abandonou a UTAD? 

 

trabalho 

 

 desocupado 

 

 formação profissional  ingressou numa outra 

instituição de ensino superior 
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15. Como perceciona, retrospetivamente, a sua decisão? 

 

acertada 

 

 inevitável 

 

 desajustada 

 

 evitável 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilidades de reingresso no ensino superior 

 

16. Se ainda não reingressou no ensino superior, coloca a hipótese de fazê-lo a curto ou médio 

prazo? 

não  sim, mas não na UTAD  sim, inclusivamente na UTAD  

 

17. Se sim na UTAD, que apoios entende serem necessários para o reingresso? 

 

Aumentar o valor da bolsa  

Acesso a actividade remunerada  

Alojamento na residência universitária  

Acesso a empréstimo bancário  

Outros (indicar)  

  

 

Caracterização pessoal 

 

18 Ano que frequentava aquando do abandono: 

 

1º ano  2º ano  3º ano  Anos seguintes/estágio  

  

19. Nº de matrículas: ___ 

 

20. Tinha bolsa? 

 

Não   Sim  

 

Se sim, indicar valor:     

21. Acesso ao Ensino Superior: 

 

Concurso Nacional de Acesso              Concurso Maiores de 23                 Outro: ______________ 

 

Nota de entrada: _________ 

 

22. País de nascimento:______________________________________________________________ 

 

23. Nacionalidade:__________________________________________________________________ 

 

24. Local de residência (concelho):_____________________________________________________ 

 

25. Estado civil: 

 

Solteiro 

 

 Casado/união de facto 

 

 Divorciado/separado 

 

 Viúvo 

 

 

 

26. Nº de filhos/dependentes: ___________ 
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27. Com quem vive? 

 

Com 

os pais 

 Com outros 

familiares 

 Com  

companheir@ 

 Outra situação 

(especificar) 

 

 

28. Durante o ano lectivo estava deslocado da sua residência? 

Não   Sim  

 

29. Se sim, indicar: 

 
Residência 

universitária 

 Quarto alugado individual/ 

casa alugada partilhada com 

quarto individual 

 Quarto 

partilhado 

 Outra 

situação 

(especificar) 

 

 

30. Qual a distância em relação à residência? ______ km 

 

Até 5 km 

 

 6 a 25 km 

 

 26 a 75 km 

 

 76 a 125 km 

 

 126 a 300 km 

 

 +300 

km 

 

 

 

31. De que forma se deslocava habitualmente até à UTAD? 

 

A pé 

 

 Transporte pessoal (automóvel, 

moto, bicicleta) 

 Transporte 

público 

 Outro 

(especificar) 

 

 

32. Exerce alguma atividade profissional? 

 Não   Sim  

 

33. Se sim, especificar: ______________________________________________________________ 

 

Duração semanal (em horas): 

 

até 5   6 a 10 

 

 11 a 20 

 

 21 a 35 

 

 +35  

 

 

 

 

34. Qual o rendimento mensal obtido nessa atividade (em média):________________________ 

 

35. Qual a profissão dos pais? 

 

Pai  Mãe   

 

 

36.Qual a situação dos seus pais face à profissão? 

 

Pai 

Activo  Desempregado                   Reformado  Baixa  médica  

 

Mãe 

Activo  Desempregado   Reformado  Baixa médica  
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37. Se algum dos seus pais está desempregado ou em baixa médica, qual nº de meses decorridos 

desde o seu início: 

 

Pai  Mãe   

 

38. Quais são as habilitações literárias dos seus pais: 

 

Pai  Mãe   

 

 

39. Qual é aproximadamente o rendimento mensal líquido do seu agregado familiar? ________ € 

 

Até 1 SM  Entre 1 e 2 SM       Entre +2 e 4 SM  Entre +4 e 7 SM  +7 SM  

 

 

40. Qual é a dimensão do seu agregado familiar: _______________________________________ 

 

41. Qual é o nº de filhos do agregado familiar em situação de dependência:__________________ 

 

42. O agregado familiar possui habitação própria? 

Não   Sim  

 

43. Qual é o tipo da habitação? 

 

Moradia   Apartamento  Outro (especificar)  

 

Qual é a dimensão da habitação (nº de quartos)? _______ 

 

 

44. Quais são as suas fontes de rendimento (indique também o respetivo valor médio/mês)? 

Fonte Valor 

Família (dinheiro)  

Família (outros apoios: alimentação, comunicações, transportes, etc.)  

Estado (subsídios e outros apoios, com exceção de bolsa de estudo)  

Trabalho  

Outras  

 

 

45. Indique o valor das suas despesas dos últimos 6 meses na Universidade (média mensal): 

 Valor 

Alimentação  

Vestuário e higiene  

Propinas, livros e outros materiais escolares  

Transportes  

Comunicações (inclui internet)  

Lazer e outras despesas  

 

46. Indique o valor que considera necessário para suportar todas as suas necessidades quotidianas 

(por mês)_______________ 

 

Trajecto escolar 

 

47. Quantos anos demorou para concluir os doze anos de escolaridade: 12 + n = ______________ 
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48.Qual a via de acesso/ curso frequentou no ensino secundário? 

Curso 

científico-

humanístico 

 Curso técnico-profissional 

 

 Curso de ensino 

recorrente 

 Maiores de 23 

 

 

 

49. Quais os seus motivos para frequentar o ensino superior universitário? (máx. 3; tentar que o 

inquirido responda sem ajuda; se necessário usar a lista abaixo) 

 

Obtenção de um grau académico  

Obtenção de competências que permitam o acesso a uma profissão aliciante 

Pressão familiar 

 

Não conseguia encontrar um emprego  

Acesso a um emprego bem remunerado  

Permanecer como estudante  

Sair de casa, libertar-se da tutela directa dos pais  

Prazer em estudar e aprender  

Manter as amizades e relacionamentos construídos na escola básica e secundária  

Fazer novos amigos  

Outros (indicar)  

  

50. Quais os motivos que o levaram a escolher a UTAD? (máx. 3; tentar que o inquirido responda 

sem ajuda; se necessário usar a lista abaixo) 

 

Por ser a melhor para o curso que eu queria  

Por ser a única onde eu conseguia entrar  

Por ser a única com o curso que eu queria  

Por ter uma boa reputação académica  

Por ter uma boa reputação em termos de vida social  

Por ter boas instalações para actividades não-curriculares  

Por ter sido recomendada pela família  

Por ser perto da residência habitual  

Pela informação e acções de divulgação que promoveu  

Por ter sido a que os meus amigos decidiram frequentar  

Por ter boas instalações para actividades curriculares  

Porque os seus diplomados obtêm bons empregos  

Pelo custo das propinas  

Por ter sido recomendada por amigos  

Porque os seus diplomados têm prestígio social  

Outros (indicar)  

  

 

51. Quais os motivos que o levaram à escolha do curso que frequentou? (máx. 3; tentar que o 

inquirido responda sem ajuda; se necessário sugerir usar a lista abaixo) 

 

Por proporcionar boas saídas profissionais/bons salários  

Por ser fácil  

Por permitir conciliar com o trabalho  

Por ter prestígio   

Por influência/recomendação familiar  

Por recomendação de amigos  

Por ser interessante/realização pessoal  

Por ser inovador  

Outros (indicar)   
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52. Em que lugar (opção) estava o curso que frequentou? ________________________________ 

 

53. Se não foi a sua primeira opção, qual é o curso que preferia? __________________________ 

 

54. Qual o tempo dedicado ao trabalho escolar (estudo, trabalhos, pesquisas, aulas – em média, 

em horas por semana)? 

 

Se estudante a tempo inteiro: 

até 5  6 a 10  11 a 20  21 a 35  +35  

 

Se trabalhador estudante: 

até 5  6 a 10  11 a 20  21 a 35  +35  

 

 

55. Com avalia o seu nível de assiduidade às Unidades Curriculares até ao momento de abandonar 

o curso? 

 

  Muito Baixo      Baixo                 Razoável              Bom                     Muito Bom 

 

 

 

        Para finalizar, quer deixar algum comentário/sugestão acerca do tema que conversamos? 

 

 

Agradeço a sua disponibilidade e colaboração, que é preciosa para a UTAD. 

 
 

FIM 

    



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
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Questionário Observatório UTAD  Integração dos
estudantes
No âmbito do trabalho desenvolvido pelo Observatório Permanente do Abandono e Promoção do 
Sucesso Académico da UTAD, gostaríamos que respondesses a algumas questões. As tuas 
respostas são muito importantes para nos ajudar a melhorar a nossa ação de apoio aos estudantes 
com dificuldades.

*Obrigatório

1. Nome
(Pode ser anónimo)

2. Sexo
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

3. Indica a tua idade.

4. Qual é o curso que frequentas na UTAD? *

5. Que ano frequentas no teu curso? *

6. Sentes ou antecipas vir a sentir algum dos seguintes tipos de dificuldade? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Aprendizagem

 Financeira

 Integração social ou cultural

 Autonomia

 Motivação

 Outra: 

Dificuldades de aprendizagem
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7. Se sentes ou antecipas sentir dificuldades de aprendizagem, indica quais na lista abaixo.
Marcar tudo o que for aplicável.

 Establecer um plano de estudo

 Cumprir prazos

 Elaborar resumos

 Elaborar relatórios

 Tirar apontamentos úteis

 Pedir ajuda ao professor

 Pedir ajuda a um colega

 Preparar apresentações orais

 Fazer trabalhos de grupo

 Utilizar eficazmente as ferramentas informáticas (ex: Office)

 Manter a concentração (ex: local estudo, exigências sociais/familiares, preocupações)

 Aprender e manter o interesse pelos conteúdos das disciplinas.

 Outra: 

8. Sentes ou antecipas sentir problemas numa ou mais Unidade(s) Curricular(es)?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

9. Se sim, em qual ou quais Unidade(s) Curricular(es)?
 

 

 

 

 

10. Explica melhor as tuas dificuldades de aprendizagem ou problemas em Unidades
Curriculares
 

 

 

 

 

Dificuldades financeiras

11. A entrada na UTAD implicou a tua mudança de residência?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não
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12. Se implicou mudança de residência, vives atualmente:
Marcar tudo o que for aplicável.

 Numa residência universitária

 Com outros estudantes

 Sozinho/a

 Com familiares

 Outra: 

13. Bolsa de estudo
Marcar tudo o que for aplicável.

 Tenho bolsa

 Já pedi bolsa mas foi recusada

 Já pedi bolsa mas não sei o resultado

 Gostaria de ter recebido mais informações sobre bolsas de estudo

14. Classifica o teu grau de conhecimento sobre os apoios sociais disponíveis na UTAD para
os alunos.
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Desconheço totalmente Conheço muito bem

15. Classifica o teu grau de conhecimento sobre os Serviços da Ação Social (SASUTAD).
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Desconheço totalmente Conheço muito bem

16. Quanto gastas por mês, em média, durante o período de aulas (excluindo propinas)?
Marcar apenas uma oval.

 Até 250 euros

 De 251 a 350 euros

 De 351 a 500 euros

 Mais de 500 euros

17. Qual é o valor mensal que consideras necessário para estudar na UTAD (excluindo
propinas)?
Marcar apenas uma oval.

 Até 250 euros

 De 251 a 350 euros

 De 351 a 500 euros

 De 501 a 750 euros

 Mais de 750 euros
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18. Tens dificuldade em suportar as despesas do dia a dia?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

19. Explica melhor as tuas dificuldades ou problemas de ordem financeira.
 

 

 

 

 

20. Neste momento tens algum emprego?
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim, emprego a tempo parcial

 Sim, emprego a tempo inteiro

Dificuldades de integração social e cultural

21. Pertences a algum grupo ou associação dentro da UTAD?
Marcar tudo o que for aplicável.

 Sim

 Não

22. Se sim, qual?

23. Explica melhor as tuas dificuldades ou problemas de de integração social ou cultural
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24. Fora da UTAD estás envolvido/a em algum tipo de atividade, associação, organização?
Marcar tudo o que for aplicável.

 Cultural

 Musical

 Politica

 Religiosa

 Desportiva

 Recriativa

 De solidariedade

 Outra: 

Dificuldades ao nível da autonomia

25. Preocupate:
Marcar tudo o que for aplicável.

 O relacionamento com os novos colegas

 A interação com os professores

 Como construir novas amizades

 A dimensão da cidade

 As questões culturais e religiosas

 A solidão

 As saudades da família

 Outra: 

26. Sentes dificuldade em:
Marcar tudo o que for aplicável.

 Gerir as tarefas domésticas

 Saber onde/como podes fazer compras

 Saber onde existem cantinas abertas à noite e fimsemana

 Aprender a cozinhar de forma económica e saudável

 Outra: 

27. Explica melhor as tuas dificuldades ou problemas de autonomia.
 

 

 

 

 

Dificuldades relacionadas com motivação
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28. Como avalias o teu grau de motivação relativamente ao curso que frequentas? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada motivado Muito motivado

29. O que pode interferir negativamente na tua motivação?
Marcar tudo o que for aplicável.

 Este curso não ter sido a 1ª opção

 Ter sentindo dificuldade na escolha do curso

 Estar desiludido/a com o curso

 Estar desiludido/a com a universidade

 Má preparação do Ensino Secundário

 Outra: 

30. Explica melhor as tuas dificuldades ou problemas de motivação.
 

 

 

 

 

31. Como imaginas a tua situação como estudante daqui por 6 meses? *
Marcar apenas uma oval.

 A frequentar o mesmo curso na mesma universidade

 A frequentar a mesma universidade mas em outro curso

 A frequentar outra instituição de ensino superior

 A não frequentar o ensino superior

Outras dificuldades sentidas ou antecipadas

32. Há outras dificuldades que sintas ou
antecipes vir a sentir? Se sim, identificaas.
(Por exemplo, algum problema de saúde que te
possa dificultar a integração na vida académica)

33. Sentes necessidade de algum apoio
específico? Se sim, explica a situação.
(Por exemplo, de mobilidade, médico,
psicológico ou outro)

Sobre o Observatório Permanente do Abandono e da
Promoção do Sucesso Académico
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Com tecnologia

34. Já conheces ou ouviste falar do Observatório Permanente do Abandono Escolar e da
Promoção do Sucesso Académico da UTAD?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

35. Se sim, o que esperas do Observatório Permanente do Abandono Escolar e da Promoção
do Sucesso Académico da UTAD.
 

 

 

 

 

36. Se quiseres ser contactado pelo
Observatório para obteres ajuda para alguma
das dificuldades que identificaste, por favor
deixanos o teu contacto.
(Telemóvel e/ou endereço de email)

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Questionário Observatório UTAD  Integração dos
estudantes
No âmbito do trabalho desenvolvido pelo Observatório Permanente do Abandono e Promoção do 
Sucesso Académico da UTAD, gostaríamos que respondesses a algumas questões. As tuas 
respostas são muito importantes para nos ajudar a melhorar a nossa ação de apoio aos estudantes 
com dificuldades.

*Obrigatório

1. Nome
(Pode ser anónimo)

2. Sexo
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

3. Indica a tua idade.

4. Qual é o curso que frequentas na UTAD? *

5. Que ano frequentas no teu curso? *

6. Sentes ou antecipas vir a sentir algum dos seguintes tipos de dificuldade? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Aprendizagem

 Financeira

 Integração social ou cultural

 Autonomia

 Motivação

 Outra: 

Dificuldades de aprendizagem
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7. Se sentes ou antecipas sentir dificuldades de aprendizagem, indica quais na lista abaixo.
Marcar tudo o que for aplicável.

 Establecer um plano de estudo

 Cumprir prazos

 Elaborar resumos

 Elaborar relatórios

 Tirar apontamentos úteis

 Pedir ajuda ao professor

 Pedir ajuda a um colega

 Preparar apresentações orais

 Fazer trabalhos de grupo

 Utilizar eficazmente as ferramentas informáticas (ex: Office)

 Manter a concentração (ex: local estudo, exigências sociais/familiares, preocupações)

 Aprender e manter o interesse pelos conteúdos das disciplinas.

 Outra: 

8. Sentes ou antecipas sentir problemas numa ou mais Unidade(s) Curricular(es)?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

9. Se sim, em qual ou quais Unidade(s) Curricular(es)?
 

 

 

 

 

10. Explica melhor as tuas dificuldades de aprendizagem ou problemas em Unidades
Curriculares
 

 

 

 

 

Dificuldades financeiras

11. A entrada na UTAD implicou a tua mudança de residência?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não
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12. Se implicou mudança de residência, vives atualmente:
Marcar tudo o que for aplicável.

 Numa residência universitária

 Com outros estudantes

 Sozinho/a

 Com familiares

 Outra: 

13. Bolsa de estudo
Marcar tudo o que for aplicável.

 Tenho bolsa

 Já pedi bolsa mas foi recusada

 Já pedi bolsa mas não sei o resultado

 Gostaria de ter recebido mais informações sobre bolsas de estudo

14. Classifica o teu grau de conhecimento sobre os apoios sociais disponíveis na UTAD para
os alunos.
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Desconheço totalmente Conheço muito bem

15. Classifica o teu grau de conhecimento sobre os Serviços da Ação Social (SASUTAD).
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Desconheço totalmente Conheço muito bem

16. Quanto gastas por mês, em média, durante o período de aulas (excluindo propinas)?
Marcar apenas uma oval.

 Até 250 euros

 De 251 a 350 euros

 De 351 a 500 euros

 Mais de 500 euros

17. Qual é o valor mensal que consideras necessário para estudar na UTAD (excluindo
propinas)?
Marcar apenas uma oval.

 Até 250 euros

 De 251 a 350 euros

 De 351 a 500 euros

 De 501 a 750 euros

 Mais de 750 euros
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18. Tens dificuldade em suportar as despesas do dia a dia?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

19. Explica melhor as tuas dificuldades ou problemas de ordem financeira.
 

 

 

 

 

20. Neste momento tens algum emprego?
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim, emprego a tempo parcial

 Sim, emprego a tempo inteiro

Dificuldades de integração social e cultural

21. Pertences a algum grupo ou associação dentro da UTAD?
Marcar tudo o que for aplicável.

 Sim

 Não

22. Se sim, qual?

23. Explica melhor as tuas dificuldades ou problemas de de integração social ou cultural
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24. Fora da UTAD estás envolvido/a em algum tipo de atividade, associação, organização?
Marcar tudo o que for aplicável.

 Cultural

 Musical

 Politica

 Religiosa

 Desportiva

 Recriativa

 De solidariedade

 Outra: 

Dificuldades ao nível da autonomia

25. Preocupate:
Marcar tudo o que for aplicável.

 O relacionamento com os novos colegas

 A interação com os professores

 Como construir novas amizades

 A dimensão da cidade

 As questões culturais e religiosas

 A solidão

 As saudades da família

 Outra: 

26. Sentes dificuldade em:
Marcar tudo o que for aplicável.

 Gerir as tarefas domésticas

 Saber onde/como podes fazer compras

 Saber onde existem cantinas abertas à noite e fimsemana

 Aprender a cozinhar de forma económica e saudável

 Outra: 

27. Explica melhor as tuas dificuldades ou problemas de autonomia.
 

 

 

 

 

Dificuldades relacionadas com motivação
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28. Como avalias o teu grau de motivação relativamente ao curso que frequentas? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada motivado Muito motivado

29. O que pode interferir negativamente na tua motivação?
Marcar tudo o que for aplicável.

 Este curso não ter sido a 1ª opção

 Ter sentindo dificuldade na escolha do curso

 Estar desiludido/a com o curso

 Estar desiludido/a com a universidade

 Má preparação do Ensino Secundário

 Outra: 

30. Explica melhor as tuas dificuldades ou problemas de motivação.
 

 

 

 

 

31. Como imaginas a tua situação como estudante daqui por 6 meses? *
Marcar apenas uma oval.

 A frequentar o mesmo curso na mesma universidade

 A frequentar a mesma universidade mas em outro curso

 A frequentar outra instituição de ensino superior

 A não frequentar o ensino superior

Outras dificuldades sentidas ou antecipadas

32. Há outras dificuldades que sintas ou
antecipes vir a sentir? Se sim, identificaas.
(Por exemplo, algum problema de saúde que te
possa dificultar a integração na vida académica)

33. Sentes necessidade de algum apoio
específico? Se sim, explica a situação.
(Por exemplo, de mobilidade, médico,
psicológico ou outro)

Sobre o Observatório Permanente do Abandono e da
Promoção do Sucesso Académico
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Com tecnologia

34. Já conheces ou ouviste falar do Observatório Permanente do Abandono Escolar e da
Promoção do Sucesso Académico da UTAD?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

35. Se sim, o que esperas do Observatório Permanente do Abandono Escolar e da Promoção
do Sucesso Académico da UTAD.
 

 

 

 

 

36. Se quiseres ser contactado pelo
Observatório para obteres ajuda para alguma
das dificuldades que identificaste, por favor
deixanos o teu contacto.
(Telemóvel e/ou endereço de email)
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Ficha de atendimento

1. Nome do estudante

2. Número de estudante

3. Contacto

4. Curso

5. Idade

6. Data da reunião
 
Exemplo: 15 de dezembro 2012

7. Tipo de atendimento
Marcar apenas uma oval.

 Presencial

 Telefónico

 Email

8. Assunto tratado
 

 

 

 

 

9. Problema apresentado
Marcar tudo o que for aplicável.

 Financeiro

 Integração

 Aprendizagem

 Psicológico

 Burocrático
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Com tecnologia

10. Encaminhamento
Marcar tudo o que for aplicável.

 Serviços Académicos

 Serviços de Ação Social

 Programa de Tutoria

 Serviço de Psicologia (SASUTAD)

 Serviço de Psicologia (PT)

 Direção de Curso

 Outra: 

11. Descrição do encaminhamento
 

 

 

 

 

12. Contactos futuros
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