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Introdução 

 

O presente Guia de Procedimentos pretende orientar a forma de intervenção do 

Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE), 

através de práticas de uniformização de estratégias e procedimentos utilizados no 

combate ao abandono escolar e na promoção do sucesso académico na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O principal objetivo da criação deste guia consiste na promoção da coerência e 

facilitação do processo de generalização de recolha e tratamento de dados e da 

intervenção dos diferentes membros do observatório.  

Deste modo, o guia apresenta-se como um conjunto de procedimentos, funções, 

atividades, objetivos e orientações que deverão ser seguidas e adaptadas de acordo com 

as necessidades percecionadas pelos que realizam a monitorização do abandono escolar 

e promoção do sucesso académico nesta instituição. Descreve a forma de executar e 

implementar os procedimentos, tanto a nível individual como em conjunto, bem como o 

tempo de intervenção desejado. 

Quanto à organização do presente documento, numa fase inicial dá-se a conhecer 

o OPAPSE e a sua missão, seguindo-se as principais problemáticas que chegam até ao 

observatório, bem como os serviços de apoio para os quais estas podem ser 

encaminhadas. Depois são abordados os indicadores de insucesso escolar, a promoção do 

sucesso escolar e as ferramentas de apoio. Seguidamente são abordadas as ideias a 

implementar decorrentes de reuniões e experiência do observatório. Por fim encontram-

se em anexo o questionário usado na exploração da temática do abandono, uma timeline 

e um cronograma de atividades do observatório.  
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Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar 

 

O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar 

(OPAPSE) surgiu em 2015 como uma medida de combate ao insucesso e abandono 

académico dos estudantes da UTAD. 

A criação do OPAPSE sucedeu-se ao estudo exploratório de 2014 sobre o 

abandono escolar na UTAD (Ribeiro et al., 20141) e surge da preocupação da UTAD em 

compreender e acompanhar o percurso escolar dos estudantes (com principal foco nos 

estudantes em risco de abandono académico universitário), bem como fomentar 

estratégias de promoção de sucesso escolar. 

Deste modo, a principal missão do OPAPSE é monitorizar e intervir em casos de 

abandono escolar e implementar ações que permitam melhorar os indicadores de 

abandono e sucesso escolar na UTAD. 

Especificamente, o trabalho do OPAPSE passa por monitorizar o abandono 

académico; acompanhar os alunos; mobilizar os docentes e funcionários; e 

melhorar/adequar a oferta formativa. Ao Observatório compete ainda 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 risco de abandono escolar, 

sobretudo quando o abandono se deve a razões de ordem económica. 

A par deste trabalho de proximidade e de acompanhamento dos alunos, o 

Observatório será, também, o espaço para a produção de conhecimento relativamente ao 

fenómeno do abandono escolar no Ensino Superior (ES). Assim, o OPAPSE procura 

agregar e produzir conhecimentos suscetíveis de discussão tanto a nível institucional, 

como de interesse para o público em geral, e pretende contribuir para um conhecimento 

mais aprofundado sobre esta temática e, enquanto plataforma de partilha de práticas, para 

a promoção do sucesso escolar. 

O OPAPSE apresenta-se como a primeira instância à qual os estudantes podem 

recorrer, evitando que eles fiquem isolados na resolução dos seus problemas. 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 modelo de ação do OPAPSE tem duas vertentes: a 

de Investigação e a de Intervenção, ambas assentes em três princípios essenciais: 

sinalizar, encaminhar e acompanhar. 
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No que concerne ao 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 ES. 

Paralelamente a este trabalho, e através da recolha de indicadores (como o 

abandono e estudantes sem renovação de matrícula), identifica-se e sinaliza-se, de forma 

atempada, os estudantes que estão em situação de risco de abandono ou em insucesso 

académico. 

Através da modalidade de Intervenção é possível acionar estratégias em tempo 

útil, nomeadamente: encaminhamento do estudante sinalizado para os diversos serviços 

de apoio ao estudante existentes na UTAD, de forma a evitar/reverter situações de 

insucesso ou de abandono. 

Figura 1. Modelo de Intervenção do OPAPSE 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Ribeiro, F. B., Cravino, J. P., Sacramento, O., Escola, J., Justino, E., Borges, D., … Pereira, J. (2014). 

Abandono escolar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Estudo exploratório. 
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Problemáticas do domínio do OPAPSE 

 

O OPAPSE assume-se como um serviço de proximidade com os alunos, pelo que 

estes fazem chegar ao Observatório os pedidos de apoio que são analisados de forma 

individual, e posteriormente encaminhados para os serviços que possam prestar as ajudas 

solicitadas (Folha de Registo de Apoio ao OPAPSE, consultar Anexo 3). 

Os pedidos/sinalizações podem ainda ser feitos por outras entidades/figuras como 

os docentes, Diretores de Curso (DC), entre outros, numa tentativa precoce de combate 

do insucesso e abandono universitário (ver figura 1). 

A maioria das situações reportadas ao OPAPSE relacionam-se com questões 

económicas, alojamento, necessidade de apoio psicológico (ex. problemas de integração 

e questões de ansiedade) e dificuldades de estudo em determinadas Unidades Curriculares 

(UC). 

Por sua vez, no que alude à problemática do abandono e insucesso escolar, nestes 

casos o contacto é feito de forma inversa, é o observatório que contacta os alunos de 

forma a perceber quais as causas originárias do abandono ou insucesso escolar. 

 

Serviços de apoio/encaminhamento  

Os principais serviços de apoio aos estudantes (serviços para os quais certas 

situações podem ser encaminhadas) encontram-se inframencionados. Realça-se que o 

OPAPSE deve manter um contacto contínuo com o estudante em risco, mesmo após o 

encaminhamento, de modo a garantir que a situação é devidamente monitorizada. 

Serviço de Psicologia 

Na UTAD os estudantes e outros intervenientes da academia podem usufruir de 

um conjunto de serviços de saúde, entre estes os serviços de Psicologia, no qual são 

prestados serviços de acompanhamento/aconselhamento psicológico; apoio na transição 

para o ES e promoção do suporte social; desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais e desenvolvimento de competências académicas, entre outros. 

Para mais informações sobre este apoio consultar: 

http://www.sas.utad.pt/saude/Paginas/default.aspx 

 

 

http://www.sas.utad.pt/saude/Paginas/default.aspx
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Diretores de curso 

Os DC assumem-se como um apoio importante aos alunos, uma vez que estão 

mais próximos e sensibilizados para a realidade de cada curso em específico. Assim 

importa fomentar uma boa articulação entre estes, os alunos e o OPAPSE de forma a 

reportar casos que necessitem de apoio, bem como apoiar os estudantes face a questões 

específicas relacionadas com o seu percurso universitário dentro de determinado curso, 

como ao nível de combate das dificuldades académicas e questões pedagógicas. 

Programa de Tutoria 

O Programa de Tutoria da UTAD (PT-UTAD) visa promover a integração e o 

sucesso académico dos estudantes da UTAD na sua transição do Ensino Secundário para 

o ES, bem como ao longo do seu percurso académico na UTAD. Procura identificar 

situações de insucesso escolar numa fase precoce, apoiar atividades ligadas à coordenação 

dos cursos e contribuir para a melhoria da qualidade de ensino na UTAD. Este apoio é 

garantido através do envolvimento dos docentes para a otimização dos processos de 

Ensino e Aprendizagem. 

O PT-UTAD é formado por tutores, mentores, o gabinete de Apoio do GESQUA 

(inclui um psicólogo) e os estudantes intervindo nos problemas de integração e nas 

dificuldades de aprendizagem. Mais informações sobre este projeto em: 

https://www.utad.pt/estudantes/programa-de-tutoria-da-utad/programa-de-tutoria-da-

utad-estrutura/ 

 

SASUTAD  

Os Serviços de Apoio Social da UTAD podem prestar apoio aos estudantes em 

várias vertentes, desde alojamento, bolsas de estudo e outros apoios económicos, sendo 

de realçar que o estudante não precisa de ser bolseiro para ter acesso a estes outros apoios 

económicos. 

Destaca-se que as respostas da Bolsa de Estudo e do Fundo de Apoio Social são 

apenas dirigidas a alunos matriculados em licenciatura, mestrado integrado e mestrado. 

Não existe, portanto, resposta por parte dos SASUTAD a estudantes de doutoramento, 

pós-graduação e estudantes estrangeiros. 

https://www.utad.pt/estudantes/programa-de-tutoria-da-utad/programa-de-tutoria-da-utad-estrutura/
https://www.utad.pt/estudantes/programa-de-tutoria-da-utad/programa-de-tutoria-da-utad-estrutura/
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Bolsas de Estudo 

Os prazos de candidatura a este apoio ocorrem normalmente entre o dia 25 de 

junho até ao dia 30 de setembro de cada ano letivo, ou 20 dias uteis após a inscrição do 

estudante. Para os estudantes que queiram submeter candidatura à bolsa de estudo entre 

o dia 1 de outubro e 31 de maio, o valor da bolsa atribuído só é considerando o período 

que medeia entre o mês seguinte ao da submissão do requerimento e o fim do período 

letivo. 

Caso um estudante anule a matrícula por motivos financeiros, deve-se verificar se 

o estudante se candidatou à bolsa de estudo, ou não. Caso não seja a 1ª matrícula do 

estudante deve-se verificar se este teve ou não aproveitamento escolar, e não tem excesso 

de matrículas (questão das prescrições). 

A candidatura a Bolsas de Estudo é realizada através da plataforma da Direção 

Geral do Ensino Superior (DGES). 

Para mais informações contactar diretamente os SASUTAD. 

Alojamento 

Relativamente a alojamento, a UTAD possui residências que podem acolher 

estudantes bolseiros ou não bolseiros, mediante disponibilidade das vagas. 

Este tipo de marcação deve ser realizado junto dos SASUTAD ou diretamente nas 

residências. Pode ainda ser realizado um pedido de alojamento esporádico, eventual ou 

diário junto das residências. Mais informações sobre este apoio em: 

http://www.sas.utad.pt/alojamento/Paginas/default.aspx 

 

Fundo de Apoio Social 

O Fundo de Apoio Social consiste num programa de apoio aos estudantes em 

situação de comprovado estado de necessidade económica. Este apoio visa contribuir para 

o combate ao abandono e insucesso escolar e a aquisição e desenvolvimento de 

competências transversais promotoras da empregabilidade e sucesso profissional, através 

de duas modalidades: a do Subsídio de Emergência e a Bolsa de Colaboração. 

A primeira modalidade (Subsídio de Emergência) pode ser efetuada através de 

uma prestação pecuniária ou material, atribuída ao estudante, isenta de qualquer taxa; ou 

na sua colaboração em atividades, projetos e ações da UTAD, compatíveis com as suas 

competências e disponibilidade de tempo e sem prejuízo para as respetivas atividades 

escolares e de aprendizagem, com adequada compensação monetária sendo assim 

http://www.sas.utad.pt/alojamento/Paginas/default.aspx
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remetido para uma situação referente à modalidade de Bolsa de Colaboração. As 

alternativas desta modalidade serão escolhidas mediante a análise da situação em causa e 

das possibilidades da UTAD. 

Só é possível beneficiar desta modalidade o estudante que submeta a candidatura 

a bolsa de estudo, devidamente instruída, dentro dos prazos legalmente fixados e veja a 

candidatura somente rejeitada por o rendimento per capita do agregado familiar em que 

está integrado seja igual ou inferior a 14 vezes o indexante de apoios sociais (IAS) 

(419,22€), acrescido do valor da propina máxima anualmente fixada para o 1.º ciclo de 

estudos do ESP. Simultaneamente o estudante tem de ter um rendimento per capita do 

agregado familiar igual ou inferior a 18 vezes o valor do IAS em vigor no início do ano 

letivo, acrescido do valor da propina máxima anualmente fixada para o 1.º ciclo de 

estudos do ES;  Em situações extraordinárias pode ser atribuído o Subsídio de Emergência 

mediante proposta fundamentada do Conselho de Ação Social (CAS) e do Provedor do 

Estudante (PE). 

Por sua vez, a Bolsa de Colaboração pretende apoiar os estudantes através da sua 

participação em atividades, projetos e ações da UTAD, compatíveis com as suas 

competências e disponibilidade de tempo e sem prejuízo para as respetivas atividades 

escolares e de aprendizagem, com adequada compensação monetária, constituindo uma 

oportunidade para complementar o rendimento dos mais carenciados economicamente, 

com vista à promoção do sucesso e do combate ao abandono escolar, bem como para 

adquirir competências complementares à formação académica que sejam facilitadoras da 

integração no mercado de trabalho. 

Mais detalhes em: 

https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/normas/Fundo-Apoio-

Social-UTAD.pdf 

 

GAIVA 

A UTAD tem como preocupação contribuir para a transição dos seus estudantes 

para o mercado de trabalho. Com o interesse em potenciar a empregabilidade dos seus 

estudantes, adotou como estratégia uma estreita aproximação entre os seus estudantes e 

diplomados e as entidades empregadoras, criando experiências no mercado de trabalho, 

originando assim o GAIVA (Gabinete de Apoio à Vida Ativa). 

https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/normas/Fundo-Apoio-Social-UTAD.pdf
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/normas/Fundo-Apoio-Social-UTAD.pdf
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Neste contexto, o GAIVA criou mecanismos que fomentem a empregabilidade, 

nomeadamente a criação de um portal de emprego, o plano de Soft-skills o voluntariado, 

feiras de emprego, entre outras ações. 

Para mais informações consultar: https://www.utad.pt/gaiva/ 

 

Outros apoios 

No caso de o estudante ter uma dívida com a Universidade, o aluno tem a 

possibilidade de pedir a confissão da dívida (pagar de forma faseada). É necessário que o 

estudante pague a dívida para se poder matricular. 

Dependendo do caso reportado ao OPAPSE pode ser necessário elencar/procurar 

um apoio em específico (diferente dos que foram mencionados anteriormente) para a 

problemática dos alunos. 

 

  

https://www.utad.pt/gaiva/
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Indicadores de Insucesso Escolar 

Em termos de Indicadores de Insucesso Escolar numa fase inicial o OPAPSE 

utilizava as anulações de matrícula, os estudantes com propinas em atraso e estudantes 

que não renovaram a matrícula e consequentemente não tinham concluído o grau a que 

estavam inscritos. Porém uma vez que a UTAD permite que os alunos procedam ao 

pagamento das propinas aquando do término do ano letivo, o indicador referente às 

dívidas em atraso não se mostrou fidedigno na questão do insucesso ou abandono 

académico. 

Assim sendo os indicadores atualmente utilizados consistem nas anulações e nas 

não renovações de matrícula.  

 

Anulações de matrícula  

Apesar de nos últimos anos se ter vindo a assistir a um decréscimo dos números 

de abandono no Ensino Superior (a maior taxa de abandono coincidiu com a crise 

económica iniciada em 2011), este continua a ser uma realidade para alguns jovens na 

UTAD. 

Sabe-se que a maior afluência/concentração de pedidos de anulação de matrícula 

acontece entre setembro e novembro2. 

De forma a perceber as motivações reais que levam os alunos a optar por esta 

saída, e numa tentativa de reverter esta situação, o OPAPSE tenta proceder ao contacto 

com estes alunos com a maior celeridade possível. 

Para a obtenção dos dados referentes às anulações é solicitado aos Serviços 

Académicos (SA) que enviem a informação das anulações de matrícula para o 

observatório com a maior rapidez possível (o ideal seria que o OPAPSE estivesse nos SA 

aquando destes pedidos, de forma a analisar imediatamente o caso, elencar alguns apoios 

e possíveis soluções que pudessem evitar a anulação). Após o envio desta informação 

esta é analisada e compilada numa base de dados (onde consta a informação do aluno, 

contactos, curso e motivos do abandono).  

Seguidamente é realizada uma chamada telefónica para o aluno em causa onde se 

tentam analisar os reais motivos (por vezes não são necessariamente, ou apenas, os que 

os estudantes descrevem na folha de pedido dos SA) e onde se tenta verificar se é possível 

acionar algum apoio para que esta situação possa ser revertida3. 
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Posteriormente à chamada telefónica é pedido ao aluno que responda a um 

questionário que é enviado via e-mail. Tem-se constatado que há uma maior adesão por 

parte das pessoas em termos de resposta quando esta intenção é comunicada durante a 

chamada e o Questionário aos estudantes em situação de abandono escolar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (ver Anexo 4) é enviado imediatamente 

após o contacto. 

Chama-se à atenção que nem todas as anulações correspondem a abandono 

escolar. Algumas das anulações são referentes a mudanças de instituição de ensino ou 

curso dentro da UTAD. Os alunos que se encontrem nesta situação (anulação de matrícula 

e não abandono) não são contactados via telefone, porém a sua informação (dos SA e 

questionário) importa para a realização do relatório de abandono. 

Uma outra questão que convém alertar é que nem sempre os dados dos alunos 

estão corretos/atualizados, não sendo assim possível contactar o estudante. Pode ainda 

ocorrer uma situação de não atendimento/resposta. Neste caso, são realizadas três 

tentativas de contacto telefónico em diferentes momentos. Caso não seja possível entrar 

em contacto com o aluno após a terceira tentativa, envia-se um email. Se ao fim de uma 

semana não se obtiver resposta, encerra-se o processo. 

 

2Nota – de acordo com a regulamentação da UTAD, um aluno que anule a sua matricula até final 

de novembro tem apenas que realizar o pagamento das propinas até à anulação, caso contrário terá que 

realizar o pagamento das propinas de todo o ano letivo. 

3Nota - No caso em que se consiga reverter uma anulação de matrícula, o aluno é reencaminhado 

para os Serviços Académicos de modo a poder reverter a situação o mais rápido possível. Deve-se em 

alternativa informar sempre o aluno que tem sempre a possibilidade de reingresso no próximo ano letivo. 

 

 

Não Renovações 

Uma outra realidade no âmbito do insucesso escolar que importa ao OPAPSE 

prende-se com a questão das não renovações de matrícula. 

Uma não renovação de matrícula pode evidenciar um caso de insucesso ou mesmo 

de abandono escolar. Mais uma vez esta informação é obtida através do envio dos dados 

pelos SA.  

Após a obtenção da informação entra-se em contacto com os estudantes via email, 

onde se pede para responderem a um questionário (o mesmo aplicado no caso das 

anulações de matrícula, apenas com denominação diferente, de modo a fazer a distinção 
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a que grupo de estudantes foi aplicado – Questionário aos estudantes em risco de 

abandono escolar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, consultar Anexo 4).  

O procedimento com as não renovações é semelhante ao anterior (anulações de 

matrícula), sendo neste caso realizadas três tentativas de contacto via email. Uma vez 

mais, há a possibilidade de não se conseguir contactar os estudantes, ou pelo contacto 

estar desatualizado ou por estes não se mostrarem interessados em responder. 

 

Prescrições 

As prescrições podem evidenciar situações de insucesso escolar. Uma prescrição 

ocorre quando um estudante fica impedido de se inscrever na UTAD, durante dois 

semestres consecutivos, caso o seu aproveitamento escolar (em ciclos de estudos 

conducentes ao grau de licenciado e em ciclos de estudo integrados conducentes ao grau 

de mestre), não supere os valores da tabela seguinte: 

 

   ECTS obtidos             Número máximo de inscrições 

0 a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

60 a 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

120 a 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

180 a 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

240 a 359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

 

Para mais informações consultar: https://www.utad.pt/sa/wp-

content/uploads/sites/23/normas/RegPrescricoes2014.pdf 

  

https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/normas/RegPrescricoes2014.pdf
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/normas/RegPrescricoes2014.pdf
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Relatório do abandono escolar 

 

A informação que consta no relatório do insucesso é sempre referente às anulações 

dos alunos até à data de 31 de março do ano letivo respetivo. Por sua vez no caso das não 

renovações de matrícula esta é alusiva a 31 de outubro. 

Importa fazer uma contextualização teórica da problemática em termos gerais 

(nacionais), para contextualizar melhor a realidade do abandono na UTAD, e importa 

ainda fazer uma abordagem da evolução dos dados nos últimos tempos na UTAD, 

nomeadamente de casos que se conseguiram reverter.  

Geralmente o relatório encontra-se dividido em 3 grandes partes, uma avaliação 

geral do número de alunos da UTAD por ciclo de estudos e por escola. Uma segunda 

parte aborda de uma forma geral os alunos em situação de abandono e os alunos sem 

renovação de acordo com os dados fornecidos pelos SA. Finalmente, é realizada uma 

exposição e interpretação das respostas obtidas nos dos questionários (de abandono e de 

não renovação) realizados aos estudantes via email. 

 

Metodologia aplicada e de tratamento dos dados 

No que concerne aos questionários utlizados, estes são desenvolvidos no Lime 

Survey, um software de aplicação de questionários online que permite a recolha de 

respostas de modo simples e o seu download em múltiplos formatos. 

Os dados obtidos são normalmente tratados com recurso ao Excel, sendo 

realizadas análises estatísticas descritivas. 
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Promoção do sucesso escolar na UTAD 

 

Ao observatório não importa apenas prevenir o abandono académico, mas também 

contribuir para promover o sucesso escolar. 

Para tal é preponderante uma proximidade com os alunos e uma intervenção 

atempada, sendo deste modo necessário que as pessoas estejam familiarizadas com o 

OPAPSE e com o seu papel na academia. 

É impreterível que haja uma boa dinamização do OPAPSE junto dos estudantes, 

com especial relevo para os estudantes do primeiro ano. Importa ainda que haja 

proximidade com os diretores de curso e núcleos, pois este são pontos de referência na 

questão de sinalização e mecanismo potenciador de ajuda a muitos estudantes do primeiro 

ano (e não só). Realça-se a relevância de marcar reunião aquando do início do novo letivo 

(preferencialmente antes da semana das matrículas) com os DC e com os núcleos de 

estudantes dos vários cursos, com a finalidade de os sensibilizar sobre o OPAPSE (uma 

vez que o observatório permanece um tanto desconhecido para boa parte da comunidade 

académica). 

No que concerne à promoção do sucesso académico têm sido realizadas ao longo 

dos tempos algumas formações no âmbito do PT-UTAD, denominadas de Study-skills. 

Estas formações são direcionadas aos novos alunos do 1ºCiclo e pretendem o 

desenvolvimento de competências académicas, pessoais e sociais que promovam e 

melhorem os hábitos de estudo. 

Implementou-se, conjuntamente, o Projeto de Apoio ao Sucesso no Superior 

(PASS-UTAD) que consiste num programa de apoio entre os alunos nas UC que tenham 

uma taxa de reprovação ou de desistência superior a 30%. Este apoio é prestado pelos 

alunos do mesmo curso de anos mais avançados (facilitadores) aos alunos do primeiro 

ano que pretendam beneficiar de apoio na organização do seu estudo. Simultaneamente 

o PASS-UTAD pretende elevar as taxas de aprovação destas UC (reduzindo 

indiretamente os casos de abandono e insucesso), desenvolver uma cultura de 

aprendizagem colaborativa entre os estudantes, e melhorar competências transversais nos 

estudantes-participantes e nos estudantes-facilitadores.    
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Anexos 

Anexo 1. Cronograma anual das atividades e intervenção do OPAPSE 

- Tratamento dos 
dados do relatório
do abandono;

Junho

- Tratamento dos 
dados do relatório
do abandono;

Julho

- Tratamento dos 
dados do relatório
do abandono;

Agosto

- Matrículas;

- Reuniões DC e 
Núcleos;

- Envio de email de 
divulgação OPAPSE;

- Contacto com os
alunos em situação 
de abandono;

- Aplicação do 
questionário de 
anulação;

Setembro

- Contacto com os 
alunos em situação 
de abandono;

- Aplicação do 
questionário de 
anulação;

Outubro

- Contacto com os 
alunos em situação 
de abandono;

- Aplicação do 
questionário de 
anulação;

- Recolha de dados 
das não renovações
do ano letivo
respetivo e aplicação 
questionário;

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

- Estudantes em 
risco de prescrições

Março

Abril

- Recolha de dados 
das anulações (até 
31 de março);

Maio

Monitorização das anulações de matrícula; Acompanhamento de estudantes em situações de risco de abandono; Divulgação e sensibilização através das redes Sociais

- Início do 
tratamento dos 
dados do 
abandono dos 
dados obtidos
até novembro;

- Tratamento dos 
dados das não
renovações;

- Divulgação do 
Relatório do 
abandono do ano
letivo antecedente;

- Tratamento
dados das não
renovações;

- Recolha de dados 
das anulações (até 
31 de março).
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Anexo 2. Timeline OPAPSE

Estudo exploratório
Estudo sobre o abandono 
escolar na UTAD por Ribeiro 
et al., 2014.

2014

Criação do OPAPSE

2015

Q

2

Q

3

PASS-UTAD

Relatório Abandono Escolar

Relatório

Abandono Escolar
Ano letivo 2015/2016

2016

Relatório

Abandono Escolar
Ano letivo 2017/2018

2018 2019 2020

Relatório

Abandono escolar
Ano letivo 2018/2019

2017

Ano letivo 2016/2017
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Anexo 3. Folha de Registo de Apoio ao OPAPSE 

  

Registo de Procura de Apoio ao OPAPSE  

 

Nome:    

NºMecanográfico:    

Curso:    

Contacto:       

  

Motivo:    

Data Início:    

  

Procedimentos do OPAPSE:  
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Anexo 4. Questionário aos estudantes em situação de abandono escolar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar da 

UTAD encontra-se a realizar um questionário aos estudantes que estão em situação de 

abandono escolar nesta instituição. 

Os objetivos deste inquérito são compreender a situação dos estudantes e perceber 

quais são as medidas de apoio a serem prestadas no futuro. 

Neste sentido, as suas respostas são muito importantes para a UTAD. 

Este questionário é anónimo, ficando assegurada e salvaguardada a rigorosa 

confidencialidade das respostas. As informações recolhidas serão utilizadas para fins 

estritamente estatísticos, não fazendo qualquer tipo de menção à identidade do 

participante no relatório ou em outras produções elaborados pela equipa de investigação. 

 

There are 47 questions in this survey. 
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1.  Declaração de Consentimento Informado 

Declaro, por meio desta declaração, que concordei em participar no 

preenchimento do “Questionário aos estudantes em situação de abandono escolar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro -2018/2019”, no âmbito do Observatório 

Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar da UTAD. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade e que fui informado(a) 

dos objetivos deste questionário: 

1. Compreender a situação dos estudantes em situação de abandono escolar; 

2. Perceber quais são as medidas de apoio a serem prestadas no futuro. 

Fui ainda informado(a) que fica salvaguardada e assegurada a confidencialidade 

das declarações concedidas neste questionário, restringindo-se a sua utilização, para fins 

estritamente estatísticos, não fazendo qualquer tipo de menção à identidade do 

participante em relatório ou em outras produções elaborados pela equipa de investigação. 

 

* Escolha uma das seguintes respostas 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Li e aceito as condições de participação no questionário. 

 

2. Nome Completo 

3. Idade 

4. Curso que frequentava aquando a anulação de matrícula 

5. Local de residência 

6. Temos a indicação que terá abandonado os estudos na UTAD. Confirma esta situação? 

Sim. Confirmo. 

Não. Encontro-me matriculado na UTAD mas num curso diferente do iniciado. 

Não. Encontro-me matriculado no curso na UTAD. 

7. Por favor, explique porque mudou de curso? (em caso de resposta sim na questão 5) 

8. Que serviços de apoio procurou? 

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

Bolsas de estudo externas à instituição. 

Apoio de familiares. 

Professores. 

     Colegas. 

     Não procurei ajuda. 

9. Caso não tenha procurado ajuda, por favor explique porquê. 
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10. Quais foram os motivos que originaram o abandono? (assinalar com x) 

 Dificuldades económicas. 

 Problemas pessoais e familiares. 

 Ingresso no mercado de trabalho. 

 Dificuldades no processo de aprendizagem (Insucesso escolar). 

 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 (indique qual). 

11. Que ano frequentava aquando o abandono? (assinalar com x)  

1º ano 

2º ano 

3º ano 

4º ano 

5º ano 

12. Qual é a sua situação atual? 

Encontro-me matriculado numa outra instituição de Ensino Superior, no mesmo 

curso iniciado na UTAD. 

Encontro-me matriculado numa outra instituição de Ensino Superior, mas num curso 

diferente do iniciado na UTAD. 

Encontro-me matriculado noutro tipo de Cursos e/ou Formações Profissionais, por 

exemplo: Curso Técnico Superior Profissional. 

 Encontro-me no mercado de trabalho. 

 Estou de momento sem qualquer tipo de ocupação (nem estudo, nem trabalho). 

 Encontro-me à procura de trabalho. 

 Outro (indique qual). 

  



 

22 

 

 

13. 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. 
     

Dificuldades em conciliar os estudos 

com o trabalho. 
     

Dificuldades relacionadas com 

aspetos de relacionamento social 

(discriminação, segurança, etc.). 

     

As expectativas não foram 

correspondidas (Ingresso na 

Instituição e no curso). 

     

Perceção que há a existência de 

melhores perspetivas para o futuro 

com o curso em outra Instituição. 

     

 

14. 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 sabe. 

15. Como perceciona a sua decisão?  

Acertada. 

Inevitável. 

Evitável. 

Escreva um comentário à sua escolha aqui: 
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16. Indique a importância dos seguintes fatores na sua decisão de mudar de instituição 

e de nível de ensino: 

 Nada 

Importante 

Pouco 

Importante 

Alguma 

Importância 
Importante 

Muito 

Importante 

Falta de vocação para os 

estudos ao nível superior. 

     

Dificuldades na adaptação 

ao ambiente da instituição. 

     

Dificuldades em alcançar 

o rendimento académico 

esperado. 

     

Incompatibilidade com a 

gestão da instituição. 

     

Dificuldades económicas 

para continuar os estudos. 

     

Dificuldades em conciliar 

os estudos com o trabalho. 

     

Dificuldades relacionadas 

com os aspetos de 

relacionamento social 

(discriminação, 

segurança, etc.). 

     

As expectativas não foram 

correspondidas (ingresso 

na instituição e no curso). 

     

Perceção de que há a 

existência de melhores 

perspetivas de futuro com 

o curso profissional. 

     

 

 

17. 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 sabe. 
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18. Como perceciona a sua decisão? 

Acertada. 

Inevitável. 

Evitável. 

19. Porquê? 

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

Sim, dentro de alguns anos. 

Sim, imediatamente. 

Não, nunca. 

Talvez. 

Não sei. 

21. Caso regressasse à UTAD, que apoios considera que sejam necessários? 

Apoio ao nível económico. 

Flexibilidade de horários. 

Apoio ao nível da integração social e académica. 

Apoio ao nível administrativo. 

Apoio ao nível pedagógico (aprendizagem). 

Outro: (Indique qual). 

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

suficientes para o seu sustento? 

Sim 

Não 

23. Durante a sua permanência na UTAD de quem dependeu financeiramente? 

Pais. 

Tutor legal. 

Outros familiares. 

Cônjuge ou companheiro/a. 

De si mesmo. 

Outra pessoa (não familiar). 

Outro: (indique qual). 

24. Onde residiu durante o seu percurso na UTAD? 

Residência habitual (Casa). 

Residência Universitária. 

Quarto individual alugado. 

Quarto partilhado alugado. 

Casa alugada. 
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Casa alugada partilhada. 

Outro: (indique qual). 

25. Que tipo de ajudas obteve durante o seu percurso académico? 

Bolsa de estudo. 

Empréstimos/Créditos. 

Trabalho na instituição (projetos, colaborações, etc.). 

Não tive nenhum tipo de ajuda. 

Outro: (indique qual). 

 

26. Como considera que foi a relação com os professores e colegas durante o seu 

percurso na UTAD? 

 Muito má Má Normal Boa Muito Boa 

Professores      

Colegas      

 

27. Como considera que foi o seu nível de adaptação à vida na instituição? 

 Muito má Má Normal Boa Muito Boa 

No meio social.      

No meio académico.      

 

28. Relativamente às unidades curriculares nas quais estava matriculado/a qual a 

frequência com que assistia às aulas? 

 Nunca Às vezes Muitas vezes Frequentemente Sempre 

Assiduidade      

 

29. Indique qual o grau de satisfação relativamente ao curso que iniciou. 

 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Orientação relativa ao plano e 

programa de estudos. 

     

Coordenação entre as unidades 

curriculares. 

     

Conteúdo das unidades 

curriculares. 
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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.      

Preparação para o mercado de 

trabalho. 

     

Apoio/Iniciativas ao estudo 

(acompanhamento). 

     

 

30. Indique qual o grau de satisfação relativamente a gestão da instituição: 

 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Apoio na integração e adaptação 

do estudante. 

     

Informação disponível 

relativamente a regulamentos e 

normas. 

     

Nível de participação dos 

estudantes nas decisões de 

gestão. 

     

Ambiente social.      

Condições de segurança.      

Espaços físicos disponíveis para 

atividades. 

     

Qualidade dos serviços da 

instituição. 

     

Qualidade global da instituição.      

 

31. Ingressou no curso com que nível académico? 

Ensino secundário. 

Formação Profissional. 
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CET. 

Licenciatura. 

Mestrado. 

Doutoramento. 

Outro (Indique qual). 

32. O curso que frequentou foi a sua primeira opção? 

Sim 

Não 

33. Caso tenha respondido não. Qual foi a opção em que estava? 

 Opção 2. 

 Opção 3. 

 Opção 4. 

 Opção 5. 

 Opção 6. 

34. Interrompeu, temporariamente, os seus estudos antes de ingressar no Ensino 

Superior 

Sim 

Não 

35. Se sim, quais foram os motivos? 

36. Quais foram os motivos para frequentar o Ensino Superior? 

 Obtenção de um grau académico. 

 Obtenção de competências que permitem o acesso a uma profissional aliciante/bem 

remunerada. 

 Pressão familiar. 

 Tradição familiar. 

 Permanecer com o estatuto de estudante. 

 Prazer em estudar e em aprender. 

 Estabelecer novas amizades. 

 Libertar-se da tutela dos pais ou do responsável legal. 

 Outro: (indique qual). 

37. Quais foram os motivos para escolher a UTAD? 

Por ser a melhor para o curso que queria. 

 Por ser a única onde eu conseguiria entrar. 

 Pela boa reputação académica. (Prestígio). 

 Por recomendação familiar. 

 Por recomendação de amigos. 
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 Por ter amigos a frequentar a UTAD. 

 Pela localização geográfica (proximidade com a residência). 

 Pela divulgação e informação que promoveu. 

 Pelo custo de propinas. 

 Porque os seus diplomados alcançam bons empregos. 

 Porque os seus diplomados obtêm prestigio social. 

 Obrigação (imposição)/influência dos pais. 

 Outro. (Indique qual). 

38. Qual foi a nota de ingresso no Ensino Superior? 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

Outro (Indique qual). 

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

Ensino Superior? 

Muito mau. 

Mau. 

Adequado. 

Bom. 

 Muito bom. 

40. Indique o seu estado civil 

 Solteiro/a. 

 Casado/a. 

 União de facto. 

 Divorciado/a. 

 Viúvo/a. 

41. Com quem reside? 

Pais. 
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Outros familiares. 

Cônjuge ou companheiro/a. 

Amigos. 

Sozinho. 

Outro (Indique qual). 

42. Indique o número de irmãos 

1 

2 

3 

4 

5 

 Outro (Indique quantos) 

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

Ensino Superior? 

 Sim. 

 Não. 

 Não se aplica. 

44.  Qual é o nível de escolaridade dos seus progenitores (mesmo que já tenha/m 

falecido)? 

 

45. Qual é a situação profissional dos seus progenitores? 

 

 

N
ão

 s
e 

ap
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N
ão

 s
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e 
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o
 

D
o
u
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m
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F
o
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aç
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 P
ó
s-

G
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d
u
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a 

Pai              

Mãe              

Tutor legal (outro 

familiar, etc.). 
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46. Em que sentido considera que a sua família promove, ou não, hábitos de estudos 

adequados? 

 Sim Não Não sabe Não se aplica 

Dá os materiais necessários e 

adequados para o estudo 

(fotocopias, livros, locais de 

estudo, etc.). 

    

Promove condições estáveis 

para o estudo (tempo, 

estabilidade emocional, etc.). 

    

Da conselhos e 

recomendações sobre 

técnicas de estudo. 

    

Dá conselhos e apoia a 

participação em formações 

sobre técnicas de estudo. 

    

 

47. Que outro tipo de técnicas de estudo são promovidas pela sua família? (Campo 

que tem. Por favor, escreva aqui a sua resposta). 

Submeter o seu inquérito.  

Obrigado por ter concluído este inquérito. 

 

N
ão

 s
e 

ap
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D
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p
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g
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o

 

A
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v
o
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o
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v
o
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p

o
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o
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b
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h
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o
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n

g
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) 

R
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o
rm
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o

 

B
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x
a 

m
éd

ic
a 

Pai        

Mãe        

Tutor legal (outro familiar, etc.).        


