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Inquérito aos estudantes em situação de abandono 

escolar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

 

 

 

Apresentação1 

 

 

O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar da 

UTAD encontra-se a realizar um inquérito aos estudantes em situação de 

abandono escolar nesta instituição. O objetivo é estudar este fenómeno para uma 

melhor compreensão da situação dos estudantes 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Este inquérito por questionário foi construído a partir das seguintes fontes: 
  - Questionário sobre as causas do abandono e decisões do estudante relativas ao abandono dos 
estudos no ensino superior – Projeto GUIA “Gestão universitária do abandono escolar”, versão on-line 
para Portugal: http://www.alfaguia.org/www-
alfa/images/resultados/3_Encuesta_internacional_abandono/CuestionarioOnlinePortugues.pdf 
- Inquérito aos alunos em situação de abandono escolar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (2016) 

http://www.alfaguia.org/www-alfa/images/resultados/3_Encuesta_internacional_abandono/CuestionarioOnlinePortugues.pdf
http://www.alfaguia.org/www-alfa/images/resultados/3_Encuesta_internacional_abandono/CuestionarioOnlinePortugues.pdf
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1ª PARTE DO INQUÉRITO 

Identificação 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Curso:  

4. Local de residência:  

Causas do abandono escolar 
 

5. Temos indicação que terá abandonado os estudos na UTAD. Confirma? 

Sim________ Não_______ 

(Prosseguir o inquérito caso a resposta tenha sido “SIM”.) 

 

6. Qual a sua situação atual? 

O estudante encontra-se matriculado numa outra instituição, mas no mesmo curso iniciado na 

UTAD 

 

O estudante encontra-se matriculado numa outra instituição, num curso diferente do iniciado 

na UTAD 

 

O estudante não se encontra matriculado nem na UTAD nem em outra instituição de ensino 

superior (responder à pergunta 6.1) 

 

 

6.1 O que tem feito desde que deixou a UTAD? 

Ingressou no mercado de trabalho (responder à 6.2)  

Desocupado  

Formação Profissional  

 

6.2 Duração semanal da atividade exercida: 

 

Part-time________ Full-time_______ 

 

 

Data Inquiridor Questionário n.º 
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7. Quais os motivos que estiveram na origem do abandono?  

(Max.3; tentar que o inquirido responda sem ajuda) 

1. Despesas com os estudos e/ou dificuldades económicas pessoais e familiares  

2. Ingresso no mercado de trabalho  

3. Insucesso escolar  

4. A licenciatura não correspondeu às expectativas/desapontamento  

5. Problemas de adaptação à cidade de Vila Real  

6. Problemas de adaptação à vida académica (v.g., as praxes)  

7. Má qualidade das instalações, equipamentos e serviços  

8. Dificuldades de relacionamento com docentes e não docentes  

9. Problemas de conciliação dos estudos com atividade profissional  

10. Problemas de saúde (v.g., ansiedade, depressão)  

11. Outras razões  

 

8. Que ano frequentava aquando do abandono?____________ 

 

9. Que ações procurou para tentar evitar o abandono? 

 

Serviços de apoio da UTAD (SA; SAS; Psicologia; PE; OPAPSE)  

Professores  

Bolsas de estudo externas à instituição  

Apoio a familiares  

Outros apoios  

Não procurei  

 

Acesso ao Ensino Superior 
 

10. Qual foi o nível académico mais elevado com que ingressou no curso? 

 

Ensino Secundário  

Formação Profissional  

CET  

Bacharelato  
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Licenciatura  

Mestrado  

Outro  

 

11. Em algum momento interrompeu, temporariamente, os seus estudos no ensino 

secundário? 

 

Sim_______ Não______ 

 

12. Desde que finalizou os seus estudos no ensino secundário até ingressar no ensino 

superior, passou: 

Menos de 1 ano  

1 ano  

2 anos  

3 anos  

Mais de 3 anos  

 

 

13. Quais os motivos para frequentar o ensino superior universitário?  

(Máx. 3; tentar que o inquirido responda sem ajuda) 

Obtenção de um grau académico  

Obter competências que permitam o acesso a uma profissão aliciante/bem remunerado  

Pressão familiar  

Tradição familiar  

Permanecer como estudante  

Prazer em estudar e em aprender  

Fazer novos amigos  

Libertar-se da tutela dos pais  

 

14. Quais os motivos que levaram a escolher a UTAD?  

(máx. 3; tentar que o inquirido responda sem ajuda) 

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 boa reputação académica  

Por ter sido recomendada pela família  
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Por ser perto da residência habitual  

Pela informação e ações de divulgação que promoveu  

Por ter sido a que os meus amigos escolheram frequentar  

Porque os seus diplomados obtêm bons empregos  

Pelo custo das propinas  

Por ter sido recomendada por amigos  

Porque os seus diplomados têm prestígio social  

 

15. Quais os motivos que levaram à escolha do curso que frequentou?  

(Máx. 3; tentar que o estudante responda sem ajuda) 

Vocação  

Facilidade de colocação no mercado de trabalho  

Tradição familiar  

Orientação profissional  

Outro   

 

16. O curso que frequentou foi a sua 1ª opção na candidatura ao ensino superior? 

Sim_____ Não____ 

 

17. Caso tenha respondido “Não”, em que opção estava?_______ 

 

18. A nota com que ingressou no ensino superior situava-se: 

Entre 95 e 130  

Entre 140 e 170  

Entre 180 e 200  

Não sei  

Não se aplica  

 

19. Como avalia o seu grau de preparação, ao nível académico, para o ingresso no 

ensino superior? 

Muito mau Mau Adequado Bom Muito Bom 

     

 

 

 



[6] 
 

Percurso na UTAD 

 

20. Durante a sua permanência na instituição de quem dependeu financeiramente? 

Pais  

Outros familiares  

Cônjuge ou companheiro/a  

Outra pessoa (não familiar)  

De si mesmo  

 

21.  Durante o seu percurso na UTAD esteve deslocado da sua residência habitual? 

Sim_________ Não__________ 

21.1. Se sim, indicar: 

Residência universitária  

Quarto individual alugado  

Quarto partilhado alugado  

Outra situação. Qual?  

 

 

22. Durante a sua permanência na instituição usufruiu de recursos económicos 

suficientes para o seu sustento? 

 

Sim_________ Não__________ 

 

 

23. Que tipo de ajuda obteve na realização dos seus estudos?  

(Pode assinalar mais do que uma opção) 

 

Créditos/empréstimos  

Bolsa de estudo  

Trabalho na instituição (projetos, colaborações, etc)  

Outro  

Não contei com nenhum tipo de ajuda  
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24. Como considera a sua relação com colegas e professores durante a sua 

permanência na UTAD? 

 

 Muito má Má Normal Boa Muito Boa 

Com 

professores 

     

Com colegas 
     

 

25. Como considera o seu nível de adaptação à vida na instituição? 

 

 Muito mau Mau Normal Bom Muito Bom 

No meio 

social 

     

No meio 

académico 

     

 

 

26. Qual o seu nível de assiduidade às unidades curriculares nas quais estava 

matriculado/a? 

 

Nunca Às vezes Muitas vezes Frequentemente Sempre 

     

 

 

27. Indique qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspetos do curso que iniciou: 

 

 Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito 

satisfeito 

Orientação relativa ao plano 

e programa de estudos 

     

Coordenação entre as 

unidades curriculares 

     

Conteúdos das unidades 

curriculares 

     

Qualidade dos professores 

(conhecimento, 

estratégias…) 

     

Atenção dedicada pelos 

docentes aos estudantes  

     

Qualidade dos materiais 

educativos 

     

Avaliação das 

aprendizagens 

     

Nível de exigência 

académica 

     

Qualidade global do ensino      
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28. Indique qual o grau de satisfação com os seguintes aspetos da gestão da instituição: 

 

 Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Ajuda na integração e 

adaptação do estudante 

     

Informação disponível relativa 

a regulamentos, normas… 

     

Nível de participação dos 

estudantes nas decisões de 

gestão 

     

Ambiente social      

Condições de segurança      

Espaços físicos disponíveis 

para atividades 

     

Qualidade global da gestão da 

instituição 

     

 

 

 

Caraterização do contexto familiar 
 

29. Estado civil 

 

Solteiro/a  

Casado/a  

União de facto  

Divorciado/a  

Viúvo/a  

 

30. Com quem vive: 

 

Com os pais  

Com os outros familiares  

Com o seu conjugue ou companheiro/a  

Com amigos  

Sozinho/a  

Outro  

 

31. Quantos irmãos tem? ______ 

 

32. Algum dos seus irmãos concluiu um curso superior ou frequenta atualmente o 

ensino superior? 

 

Sim_______ Não_______ Não se aplica______ 
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33. Qual o nível de escolaridade dos seus pais (mesmo que já tenha/m falecido)? 

 

Nível de Escolaridade Pai Mãe 

Sem escolaridade   

1º Ciclo do Ensino 

Básico/Ensino Primário 

  

2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico 

  

Ensino Secundário   

Formação profissional 

superior 

  

Bacharelato   

Licenciatura   

Formação Pós-graduada   

Não sei   

 

 

 

 

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

 

 Pai Mãe 

Ativo   

Desempregado   

Reformado   

Baixa Médica   

Outro   

 

 

35. Considera que o seu meio familiar promove e facilita hábitos de estudo adequados? 

 

Sim_______ Não_______ 

 

36. Em que sentido a família promove, ou não, hábitos de estudo adequados? 

 

 

 

 

 Sim Não NR 

Dá as condições materiais ideias para o estudo (fotocópias, livros, espaços, 

etc) 

   

Promove estabilidade para o estudo (tempo, condições emocionais, etc)    

Aconselha determinadas técnicas de estudo    

Aconselha e apoia (ex: financeiramente) participação em formações de 

técnicas de estudo 
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2ª PARTE DO INQUÉRITO 

Aplicar conforme o perfil apresentado pelo estudante 

 

Perfil A: Aplicar a estudantes que confirmaram saída da UTAD, mas continuaram os 

estudos no mesmo nível de ensino mas em outra instituição. 

 

A. Indique a importância dos seguintes fatores na sua decisão de mudar de instituição 

de ensino superior: 

 Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Alguma 
importância 

Importante 
Muito 

importante 

Problemas de adaptação 
ao ambiente da instituição 

     

Dificuldades para alcançar 
o rendimento académico 
esperado 

     

Incompatibilidade com a 
gestão da instituição 

     

Dificuldades económicas 
para continuar os estudos 

     

Problemas em conciliar os 
estudos com o trabalho 

     

Problemas relacionados 
com o ambiente 
(discriminação, 
segurança…) 

     

As minhas expectativas ao 
ingressar na instituição 
não se realizaram 

     

Existência de melhores 
perspetivas de futuro com 
curso de outra instituição  

     

 

B. Considera que a decisão de mudar de instituição de ensino superior … 

 

Afetou o seu futuro positivamente  

Afetou o seu futuro negativamente  
Não afetou o seu futuro  

Não sei  
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Perfil B: Aplicar a estudantes que confirmaram saída da UTAD mas que passaram a 

frequentar um nível inferior de estudos (formação profissional, CET…) 

A.  Indique a importância dos seguintes fatores na sua decisão de mudar de nível de 

ensino: 

 Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Alguma 
importância 

Importante 
Muito 

importante 

Falta de vocação para 
estudos ao nível do ensino 
superior 

     

Problemas de adaptação 
ao ambiente da instituição 

     

Dificuldades para alcançar 
o rendimento académico 
esperado 

     

Incompatibilidade com a 
gestão da instituição 

     

Dificuldades económicas 
para continuar os estudos 

     

Problemas em conciliar os 
estudos com o trabalho 

     

Problemas relacionados 
com o ambiente 
(discriminação, 
segurança…) 

     

As minhas expectativas ao 
ingressar na instituição 
não se realizaram 

     

Existência de melhores 
perspetivas de futuro com 
curso profissional  

     

 

B. Considera que a decisão de mudar de nível de ensino … 

 

Afetou o seu futuro positivamente  

Afetou o seu futuro negativamente  
Não afetou o seu futuro  

Não sei  

 

C. Como perceciona, retrospetivamente, a sua decisão? 

 

Acertada  

Inevitável  
Evitável  

 

D. Considera, no futuro, a possibilidade de retomar os estudos no ensino superior? 

 

Não, nunca  
Sim, dentro de alguns anos  
Sim, imediatamente  
Não sei  
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E. Em caso de pretender retomar os estudos no ensino superior, a UTAD, encontra-

se nas suas opções? 

 

Sim_______ Não_______ 

 

F. Se sim na UTAD, que apoios entende serem necessários? (Deixar o estudante 

responder sem ajuda) 

 

Apoio ao nível económico  
Flexibilidade de horários  
Apoio ao nível da integração  
Apoio ao nível administrativo  
Apoio ao nível pedagógico   
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Perfil C: Aplicar a estudantes que confirmaram saída da UTAD e, consequentemente, 

do sistema de ensino 

A. Indique a importância dos seguintes fatores na sua decisão em abandonar os 

estudos: 

 Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Alguma 
importância 

Importante 
Muito 

importante 

Falta de vocação para 
estudos ao nível do ensino 
superior 

     

Problemas de adaptação 
ao ambiente da instituição 

     

Dificuldades para alcançar 
o rendimento académico 
esperado 

     

Incompatibilidade com a 
gestão da instituição 

     

Dificuldades económicas 
para continuar os estudos 

     

Problemas em conciliar os 
estudos com o trabalho 

     

Problemas relacionados 
com o ambiente 
(discriminação, 
segurança…) 

     

As minhas expectativas ao 
ingressar na instituição 
não se realizaram 

     

Projeto de vida distinto da 
continuação dos estudos  

     

 

B. Considera que a decisão de abandonar os estudos … 

 

Afetou o seu futuro positivamente  

Afetou o seu futuro negativamente  
Não afetou o seu futuro  
Não sei  

 

C. Como perceciona, retrospetivamente, a sua decisão? 

 

Acertada  
Inevitável  
Evitável  

 

D. Considera, no futuro, a possibilidade de retomar os estudos no ensino superior? 

 

Não, nunca  
Sim, dentro de alguns anos  
Sim, imediatamente  
Não sei  
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E. Em caso de pretender retomar os estudos no ensino superior, a UTAD, encontra-

se nas suas opções? 

 

Sim_______ Não_______ 

 

 

 

F. Se sim na UTAD, que apoios entende serem necessários? (Deixar o estudante 

responder sem ajuda) 

 

Apoio ao nível económico  
Flexibilidade de horários  
Apoio ao nível da integração  
Apoio ao nível administrativo  
Apoio ao nível pedagógico   

 

 


