
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pró-Reitoria para a Área da Qualidade 

 

ABANDONO ACADÉMICO  

Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

2018/19 



 

 

 

 
Título  

Abandono Académico na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

2018/19 

  

Coordenação  

Isabel Alves, Pró-Reitoria para a Área da Qualidade 

José Cravino, Escola Ciências e Tecnologia 

 

Equipa Técnica  

Tatiana Ferreira, Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar  

 

Propriedade  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

 

Ano  

2020 

 

Contactos 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Gabinete de Gestão da Qualidade 

Edifício da Reitoria – Piso 2, Porta D2.27 

5000-801 Quinta da Folhadela, Vila Real 

 

Telefone: (+351) 259 350 116 – ext. 4116 

Telemóvel: 93 518 22 61 

E-mail: observar@utad.pt 

 

mailto:observar@utad.pt


 

 

 

Acrónimos 

OPAPSE – Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso 

Escolar 

SA – Serviços Académicos 

UC – Unidade Curricular 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

ES - Ensino Superior 

IES -  Instituições de Ensino Superior 

MI - Mestrado Integrado 

 

Escolas da UTAD 

ECAV - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias 

ECHS - Escola de Ciências Humanas e Sociais 

ECT - Escola de Ciências e Tecnologia 

ECVA - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 

ESS - Escola Superior de Saúde 

  



 

 

 

Nota Introdutória 

A entrada para o Ensino Superior assume-se como um mundo de oportunidades 

onde interagem múltiplos fatores e contextos, importantes para o desenvolvimento e 

crescimento dos estudantes, que se tornam progressivamente mais autónomos. Este novo 

panorama é pautado por diversos obstáculos e desafios que potenciam a aquisição e 

desenvolvimento de competências. No entanto os estudantes não precisam de estar 

sozinhos neste processo, contando com o apoio não só da sua rede de suporte social 

(amigos e família), mas também com o apoio a nível institucional. 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) fornece alguns apoios 

facilitadores da integração ao meio social e académico aos estudantes, através de diversos 

mecanismos, como por exemplo: o Observatório Permanente do Abandono e do Sucesso 

Escolar (OPAPSE), o Programa de Mentoria, o Programa de Tutoria, Apoio Psicológico, 

Serviços de Ação Social, Especialidades Médicas, entre outros. 

Face aos desafios desta nova realidade e sendo que a maioria dos estudantes ainda 

se encontra na experimentação de novos papéis e na busca do curso que melhor se 

enquadra aos seus interesses, por vezes surgem dificuldades que podem resultar no 

abandono universitário.  

Este relatório surge da preocupação da UTAD em contextualizar e compreender 

as situações e motivações que levam os estudantes a abandonar curso em que ingressaram, 

permitindo identificar e compreender o perfil do estudante que opta por abandonar o 

Ensino Superior. Esta análise e acompanhamento, poderá influenciar a ação interna 

perante situações que evidenciem o risco de abandono. 

O presente relatório pretende dar continuidade ao trabalho realizado anualmente 

desde 2015, tendo como foco a monitorização dos indicadores de abandono do ano letivo 

2018/19. 

Deste modo, numa fase inicial será realizada uma apresentação do OPAPSE e da 

evolução do número de estudantes na UTAD ao longo dos últimos tempos. Seguidamente, 

serão apresentados os indicadores de abandono (anulações e não renovações de 

matrícula), bem como analisadas as respostas dos questionários feitos aos estudantes em 

situação de abandono. Numa fase final é apresentada uma síntese dos principais dados. 
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Capítulo I – Observatório Permanente do Abandono e Promoção do 

Sucesso Escolar (OPAPSE) 

Apresentação 

O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar 

(OPAPSE) surge da preocupação da UTAD em compreender e acompanhar o percurso 

escolar dos seus estudantes, em particular os estudantes em risco ou em situação de 

abandono académico. A existência do OPAPSE é assim justificada pela necessidade de 

construir, analisar e compreender indicadores relativos a esta problemática. O OPAPSE 

tem um papel essencial no acompanhamento, monitorização das situações de abandono 

académico, e na promoção de estratégias de sucesso académico.  

O OPAPSE tem uma linha estratégica tanto de ação investigação e monitorização, 

como de ação interventiva junto de casos de abandono académico.  

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

OPAPSE é um espaço para a produção de conhecimento relativamente ao fenómeno do 

abandono académico no Ensino Superior (ES). O OPAPSE pretende contribuir para um 

conhecimento mais aprofundado sobre este fenómeno através da produção de 

conhecimentos, partilha de práticas, promoção do sucesso académico, e promoção da 

discussão a nível institucional e a nível do público em geral. 

 

Missão e objetivos 

O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar tem 

como missão a monitorização dos casos de abandono académico e a implementação de 

ações que permitam melhorar os indicadores de abandono e sucesso académico na UTAD.  

Assim, o OPAPSE tem como objetivos específicos:  

a) Monitorizar o abandono académico;  

b) Acompanhar os estudantes;  

c) Mobilizar docentes e funcionários;  

d) Melhorar/adequar a oferta formativa.  

 

Estratégias de atuação 

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

recorrer. Neste é feita uma análise individual das situações de risco, o que permite um 
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encaminhamento direcionado e adequado face ao(s) problema(s) do estudante para outros 

mecanismos de apoio disponíveis. O OPAPSE acompanha o estudante, evitando que este 

fique isolado na resolução dos seus problemas. O modelo de ação do OPAPSE (cf. Figura 

1) tem duas vertentes: o de Investigação e o de Intervenção, ambas assentes em três 

princípios essenciais: sinalizar, encaminhar e acompanhar.  

 

 

 Figura 1. Modelo de Ação do OPAPSE 

 

Investigação

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

Intervenção

• Aplicação de estratégias 
de apoio a estudantes, e 
reversão de situações de 
abandono.
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Com o processo de investigação desenvolvido pelo OPAPSE é possível a 

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

do ciclo de estudos, permitindo, igualmente, verificar o número de estudantes que 

abandonam, efetivamente, o sistema de Ensino Superior.  

Para além deste trabalho, através da recolha de indicadores (aproveitamento 

escolar; estudantes sem renovação de matrícula; questionário de diagnóstico) são 

identificados e sinalizados, de forma atempada, os estudantes que estão em situação de 

risco de abandono ou insucesso académico. Compete ao OPAPSE atender e analisar casos 

de estudantes individualmente e proporcionar um encaminhamento justificado para os 

serviços de apoio ao estudante que existem na UTAD (cf. Figura 2).  

Este processo de intervenção possibilita acionar estratégias em tempo útil, 

nomeadamente: encaminhamento do estudante sinalizado para os diversos serviços de 

apoio ao estudante existentes na UTAD, de forma a reverter situações de insucesso ou de 

abandono. A conciliação da investigação com a intervenção conflui num modo de 

acompanhamento do percurso do estudante assente na sinalização, encaminhamento e 

acompanhamento. Desta forma, o OPAPSE tem como competências:  

1) Desenvolver instrumentos de diagnóstico, identificação e de intervenção 

eficazes e que sejam ativados em tempo útil perante casos de estudantes que estejam em 

situação de abandono académico devido a dificuldades de integração na universidade, a 

dificuldades financeiras, e/ou fragilidades psicológicas;  

2) Contactar com os estudantes que anularam a matrícula e estudantes sem 

renovação de matrícula para perceber quais foram os motivos e verificar se existe a 

possibilidade de reverter a situação;  

3) Atender/Acompanhar individualmente (presencial, telefone, 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.  
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Capítulo II – Evolução do número de estudantes na UTAD 

Número de estudantes inscritos nos últimos 5 anos na UTAD 

De acordo com os dados referidos no Relatório de Atividades da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, publicado em 2018 (disponível em: 

https://bit.ly/2CIIIRX), verificou-se que nos últimos três anos ocorreu um ligeiro 

crescimento do número total de estudantes (cf. Figura 2). 

 

 

Figura 2. Evolução do nº total de estudantes inscritos na UTAD nos últimos 5 anos. 

 

Número de estudantes inscritos nos últimos 5 anos por ciclo de estudos 

De acordo com a mesma fonte, pudemos verificar que o número de estudantes por 

Escola, bem como o número de estudantes por ciclo de estudos, tem sofrido algumas 

oscilações. Relativamente ao número de estudantes por Escola, verificamos que no último 

ano este diminuiu face ao ano anterior na ECAV e ECT, tendo aumentado na ECHS, 

ECVA e ESS (cf. Figura 3). 

Por sua vez, no que diz respeito ao número de estudantes inscritos por ciclo de 

estudos, e quando comparado com o ano anterior, assistimos a um decréscimo no número 

de inscrições no 2º Ciclo, tendo aumentado ligeiramente no 1º e 3º Ciclo (cf. Figura 4). 
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Figura 3. Evolução do nº total de estudantes inscritos na UTAD por Escolas. 

 

 

Figura 4. Evolução do número de estudantes inscritos na UTAD por ciclos de estudos. 

 

Procedemos ainda à análise do número de estudantes por ciclo de estudos em cada 

uma das Escolas da UTAD (cf. Figura 5 a 7). No que concerne ao 1º Ciclo de estudos e 

MI, verificou-se um aumento do número de estudantes na maioria das escolas desde o 

ano anterior, excetuando a ECAV onde se assistiu a um decréscimo (cf. Figura 5). 
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Figura 5. Evolução do nº de estudantes por Escola no 1º Ciclo e Mestrado Integrado. 

Por sua vez, no 2º Ciclo e comparativamente ao ano letivo 2017/18, na 

generalidade das Escolas assistiu-se a um decréscimo do número de estudantes, 

excetuando-se a ECHS onde houve um aumento e a ECAV que manteve o mesmo número 

de estudantes inscritos (cf. Figura 6).  

 

Figura 6. Evolução do nº de estudantes por Escola no 2º Ciclo. 
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Por último, analisando o número de estudantes inscritos no 3º Ciclo (cf. Figura 7), 

pudemos verificar que quando comparado com o ano letivo anterior, a maioria das 

Escolas teve um ligeiro aumento no número de estudantes, com exceção da ECT, onde se 

verificou um decréscimo. 

 

Figura 7. Evolução do nº de estudantes por Escola no 3º Ciclo. 
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Capítulo III – Metodologia 

Procedimentos e técnicas de recolha e de análise de dados 

Numa primeira fase, são analisados os indicadores de abandono face ao número 

de estudantes que estavam inscritos na UTAD, isto é, que anularam a sua matrícula ou 

que não efetuaram a renovação da mesma à data de referência (31 de março de 2019). 

É utilizado o conceito de anulação de matrícula quando nos referimos aos 

estudantes que anularam a matrícula no ano letivo de 2018/19, e o conceito de não 

renovação de matrícula em referência aos estudantes que não renovaram a matrícula no 

ano letivo de 2018/19, embora estivessem inscritos no ano letivo de 2017/18. Ambos os 

indicadores são facultados pelos Serviços Académicos (SA) da UTAD. 

Numa segunda fase são apresentados os dados relativos às causas do abandono 

académico dos estudantes da UTAD. Estes foram obtidos através de um questionário on-

line aplicado aos estudantes em situação de abandono (anulação de matrícula e não 

renovação da matrícula) no ano letivo 2018/19. 

Este questionário é constituído por 47 questões, agrupadas nas seguintes secções: 

a) Caracterização do perfil; b) Causas do abandono escolar; c) Procura de apoio; d) 

Situação atual do estudante; e) Percurso após a saída da UTAD – Abandono académico e 

avaliação da decisão; f) Percurso na UTAD; g) Acesso ao Ensino Superior; e h) 

Caraterização do contexto familiar.  

O questionário foi aplicado no período de novembro de 2018 a novembro de 2019.  

O questionário trata-se de uma adaptação do “Questionário sobre causas do abandono e 

decisões do estudante relativas ao abandono dos estudos no ensino superior” do Projeto 

GUIA “Gestão Universitária do Abandono Escolar”. Apesar das modificações realizadas, 

este relatório continuou a incluir questões que foram aplicadas nos questionários dos 

estudos anteriores realizados em 2014, 2016, 2017 e 2018 para que seja possível uma 

comparação e padronização entre os dados recolhidos nos diferentes períodos. O 

questionário foi aplicado via on-line, assegurando o anonimato e a confidencialidade ao 

participante.  

Foi enviado e-mail individualizado para todos os estudantes do 1º Ciclo e MI, 2º 

Ciclo e 3º Ciclo de Estudos identificados na situação de abandono académico por 

anulação de matrícula no ano letivo de 2018/19, num total de 179 estudantes (73 

estudantes do 1º Ciclo e MI; 92 estudantes do 2º Ciclo, e 14 estudantes do 3º Ciclo). Esta 

recolha originou 56 respostas completas, no entanto não foram consideradas 5 respostas: 
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2 porque se tratavam de estudantes que se encontram na UTAD no mesmo curso, 2 de 

estudantes que se encontram na UTAD num curso diferente do iniciado e 1 resposta por 

se tratar de um estudante que respondeu duas vezes de forma completa, sendo que foi 

considerada a última resposta (mais recente). Assim foram analisadas 51 respostas 

(28,5%) de estudantes em situação de abandono escolar por anulação de matrícula. 

Relativamente aos estudantes em situação de abandono escolar por não 

renovação de matrícula, foram identificados 359 estudantes de 1º Ciclo de Estudos e 

de MI que não terão renovado a matrícula em 2018/19. Após envio do questionário, 

obtiveram-se 45 respostas, no entanto não foram consideradas 8 respostas: 6 por se 

tratarem de mudanças de curso na UTAD e 2 por se tratarem de estudantes que se 

encontravam no curso na UTAD. Assim, foram analisadas 37 (10,3%) respostas ao 

questionário de não renovação de matrícula.  
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Capítulo IV - Apresentação e discussão de resultados: Indicadores de 

Abandono  

Anulação de Matrícula 

No que diz respeito às anulações de matrícula, em 2018/19 verificou-se uma 

subida face aos últimos dois anos letivos (cf. Figura 8). 

Analisando as anulações de matrícula por ciclo de estudos, pudemos verificar um 

aumento em todos os ciclos, embora mais acentuado no 2º e 3º Ciclo (cf. Figura 9). 

 

Figura 8. Percentagem global de anulações de matrícula nos últimos 3 anos. 

 

Figura 9. Percentagem de anulações de matrícula nos últimos 3 anos por ciclo de estudos 
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Uma das causas que pode estar a contribuir para subidas tão acentuadas destas 

taxas no presente ano é a possibilidade do bug do sistema informático, detetado e 

corrigido este ano, já existir anteriormente, o que poderá ter levado a subestimar a taxa 

de abandono real nos anos anteriores. 

Foram comunicadas ao OPASE um total de 179 anulações de matrícula no ano 

letivo 2018/19, sendo que 43 das situações de anulação (21 no 1º Ciclo, 21 no 2º Ciclo e 

1 no 3º Ciclo) trataram-se de mudanças de curso dentro da própria instituição (n=10), 

mudanças de IES (n=27), mudança para o Curso de Técnico Superior (n=3), um caso de 

mudança de tipologia de ensino (exército), uma situação de Estágio Profissional e um 

cancelamento da anulação). 

Deste modo, 136 anulações de matrícula corresponderam efetivamente a 

abandono académico (51 no 1º Ciclo e MI; 72 no 2º Ciclo e 13 no 3º Ciclo; cf. Figura 10. 

No anexo 1, 2 e 3 encontra-se de forma detalhada a informação do abandono em cada 

Escola e curso nos diferentes ciclos de estudo). 

 

Figura 10. Distribuição do abandono pelo Ciclos de estudos em 2018/19 

 

Analisando as anulações de matrícula correspondentes ao abandono académico, 

pudemos verificar que a Escola com maior percentagem de abandono é a ECHS (38%; 

cf. Figura 11). 
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Figura 11. Distribuição do abandono por Escola. 

 

Ciclo de Estudos Nº Matriculados 18/19 Nº Anulações Matrícula 

1º Ciclo e MI 5032 51 (1,01%) 

2º Ciclo 1349 72 (5,34%) 

3º Ciclo 307 13 (4,23%) 

Total 6688 136 (2,03%) 

Figura 12. Número de estudantes inscritos e de abandono por ciclo de estudos. 

 

De acordo com os dados dos SA, os motivos indicados pelos estudantes (n=179) 

para a anulação da sua matrícula (cf. Figura 13) prendem-se maioritariamente com 

questões de adaptação (22%). Contudo, as questões profissionais (15%) e financeiras 

(15%) são também destacadas, bem como outros motivos (17%). 
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Figura 13. Motivos do pedido de anulação de matrícula, dados SA. 

Analisando os motivos de acordo com o ciclo de estudo em que os estudantes se 

encontram, pudemos verificar que há alguma variabilidade nos motivos. Sendo que no 1º 

Ciclo e Mestrado Integrado o motivo com mais destaque é a não adaptação (cf. Figura 

14). 

 

Figura 14. Motivos do pedido de anulação de matrícula no 1ºCiclo e MI, dados SA. 

Por sua vez, no 2º Ciclo os motivos mais frequentes são: outros, financeiros e 
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sinalização do motivo “outro”, na maioria das situações este não foi especificado, mas 

situações em que os alunos explicaram referem: “o curso não funciona no ano letivo por 

decisão da reitoria”; “desistência de estudo”; “Falta de resposta da UTAD”; “Mudança 

de pais”; “Falta de informação atempada por parte dos SA relativa á candidatura a Bolsa 

de Estudo” e “quer outro curso”;  

 

Figura 15. Motivos do pedido de anulação de matrícula no 2º Ciclo, dados SA. 

Por último, os motivos conducentes à anulação de matrícula no 3º Ciclo prendem-

se maioritariamente com questões financeiras e profissionais (cf. Figura 16). 

 

Figura 16. Motivos do pedido de anulação de matrícula no 3º Ciclo, dados SA. 
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Não renovação de matrícula 

Não renovação de matrícula no 1º Ciclo e MI - Dados SA 

Dos 6708 estudantes inscritos em 2017/2018 (relatório de atividades de 2018), foi 

comunicado ao OPAPSE um total de 502 estudantes de 1º Ciclo e MI que não 

realizaram a renovação de matrícula no ano letivo de 2018/2019 (9,98%). Ou seja, 

estudantes que estavam inscritos em 2017/2018, mas que não renovaram a matrícula em 

2018/2019. 

Destes 502 estudantes que não renovaram a matrícula: 99 estudantes não tinha a 

situação regularizada juntos dos SA (propinas em dívida), 281 estudantes tinham a 

situação regularizada (sem qualquer tipo de dívida de propinas) e 122 estavam em 

situação de prescrição do Ciclo de Estudos, sendo que destes últimos, 62 estudantes 

estavam a frequentar Unidades Curriculares Isoladas.  

Foram consideradas 359 situações de não renovação de matrícula, uma vez que 

21 estudantes tinham 0 ECTS por fazer e 122 estavam em prescrição. 

Analisando os dados dos estudantes sem renovação de matrícula por Ciclo de 

estudos, pudemos constatar que 359 (7%) eram estudantes do 1º Ciclo e MI, 299 

(22%) do 2º Ciclo e 76 (25%) do 3º Ciclo. 

Relativamente aos estudantes de 1º Ciclo e MI que não realizaram a renovação da 

sua matrícula, e que não se encontram em situação de prescrição, verificamos a seguinte 

distribuição por ano: 196 estudantes (55%) pertenciam ao 1ºano; 72 estudantes (20%) 

pertenciam ao 2º ano; 81 estudantes (22%) pertenciam ao 3º ano; 3 estudantes (1%) no 4º 

ano; 3 estudantes (1%) no 5ºano e 4 estudantes (1%) no 6º ano (cf. Figura 17. Para 

informações mais detalhadas por Escola e curso, bem como estatutos e estado de propinas 

consultar anexo 4 e 5). 
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Figura 17. Ano em que se encontravam os estudantes de 1º Ciclo e de MI que não realizaram a renovação 

de matrícula. 

 

No que concerne ao número de estudantes sem renovação de matrícula por Escola, 

verificamos que a maioria é proveniente da ECHS (33%), sendo a ESS a escola com 

menor número de não renovações (cf. Figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Estudantes sem renovação por Escola. 
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Capítulo V – Apresentação e discussão de resultados do questionário 

online 

Anulações de matrícula 

Caracterização dos Participantes 

Considerando as respostas dos participantes ao questionário de anulação de 

matrícula, percebemos que a maioria dos participantes (41%), encontra-se no intervalo de 

idades entre os 17 e os 20 anos, e 24% no intervalo de idades compreendida entre 21 a 24 

anos, sendo possível afirmar que nos encontramos perante o estudante típico do ES (66%). 

Ainda assim, 16% dos participantes tem idade entre os 25 e os 29 anos, sendo que acima 

dos 30 anos a percentagem situa-se nos 20% (cf. Figura 19). 

 

Figura 19. Idade dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 

Relativamente ao estado civil dos participantes, a maioria (69%) afirma-se 

solteiro/a (cf. Figura 20). 

 

Figura 20. Estado civil dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Por sua vez, no que diz respeito ao distrito de residência, pudemos perceber que a 

maioria dos estudantes que participaram neste inquérito é deslocada (75%), sendo apenas 

25% os participantes que residem no distrito de Vila Real. Os restantes pertencem na sua 

maioria de distritos da região norte do país (cf. Figura 21). 

 

Quanto à caracterização familiar dos participantes, foram analisadas as seguintes 

dimensões: partilha de residência, número de irmãos, nível de escolaridade e situação 

profissional dos progenitores. 

No que diz respeito à partilha de residência, verificamos estar perante um grupo 

que maioritariamente (59%) partilha a residência com os pais (o que mais uma vez poderá 

reforçar a ideia de que nos encontramos perante o estudante típico do ES; cf. Figura 22). 

 

Figura 22. Partilha de residência dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Figura 21. Residência dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Em termos de número de irmãos, 51% dos participantes têm 1 irmão, 17% dos 

têm 2 irmãos, 6% têm 3 irmãos, 4% têm 4 irmãos, e 12% é filho único (cf. Figura 23). 

 

Figura 23. Número de irmãos dos participantes ao questionário de anulação de matrícula. 

Há 41% dos participantes que afirma ter, ou já ter tido, irmãos a frequentar o ES 

(cf. Figura 24). 

 

Figura 24. Participantes do questionário de anulação de matrícula com irmãos a frequentar o ES. 
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vez, no caso em que existe outro tutor legal, 6% tem escolaridade correspondente ao 

Ensino Secundário; 6% ao 3º Ciclo do Ensino Básico e 6% tem formação superior.  

 

Sobre a situação profissional dos progenitores (cf. Figura 26), percebemos que na 

maioria, quer no caso da mãe (39%), quer do pai (57%) ou do tutor legal (14%), se 

encontram ativos a tempo inteiro. Ainda assim, 2% dos pais encontra-se em situação de 

desemprego, sendo que no caso das mães essa percentagem se situa nos 18% e a do tutor 

legal nos 4%.  

Verifica-se ainda que 8% dos pais estão a trabalhar no estrangeiro, assim como 

4% no caso das mães e 2% dos tutores legais. Por sua vez apenas as mães se encontram 

com situações de trabalho em tempo parcial (6%), ou de baixa médica (2%). Como 

reformado a percentagem, no caso do pai é de 16%, no caso da mãe de 14%, e no caso do 

tutor legal de 4%. 
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Figura 25. Nível de escolaridade dos progenitores dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Relativamente à influência do meio familiar na promoção de hábitos de estudo 

adequados, observamos que os hábitos de estudo promovidos pela família são: a 

promoção da estabilidade durante a frequência dos estudos (78%); a disponibilização de 

recursos materiais (71%), o aconselhamento para a participação em formações sobre 

técnicas de estudo (65%), e relativa ao aconselhamento sobre técnicas de estudo (63%) 

(cf. Figura 27). 
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Figura 27. Promoção de hábitos de estudo aos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Processo de Transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior 

A fim de perceber como foi o processo de transição do Ensino Secundário para o 

Ensino Superior, foi perguntado aos participantes se estes tinham interrompido os seus 

estudos. Verificou-se que a maioria (69%), não interrompeu os seus estudos antes de 

ingressar no Ensino Superior (cf. Figura 28). 

 

Figura 28. Interrupção dos estudos antes do ingresso no ES dos participantes do questionário de anulação 

de matrícula. 

 

Motivações de ingresso no ES e na UTAD 

Analisando as motivações dos participantes para ingressar no ES, podemos 

concluir que a maioria refere a obtenção de competências que permitem o acesso a uma 
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profissão aliciante/ bem remunerada (61%) e a obtenção de um grau académico (57%; cf. 

Figura 29). 

Por sua vez, como principais motivos que motivaram a escolha da UTAD (cf. 

Figura 30), os participantes salientaram a localização geográfica (proximidade com a 

residência; 39%), por ser a melhor para o curso que queria (29%) e pela boa reputação 

académica (prestígio; 24%).  

 

No processo de ingresso na UTAD, e considerando a posição de escolha do curso, 

percebemos que a maioria dos participantes refere ter ingressado no curso de 1º Opção 

(72%; cf. Figura 31).  
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Figura 30. Motivos para a escolha da UTAD dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Figura 31. Opção do curso dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 

 

No que diz respeito à média final com que ingressaram na UTAD, a maioria (47%) 

afirma ter ingressado com uma nota compreendida entre os 14,5 e os 17,4 (cf. Figura 32). 

 

Figura 32. Nota de ingresso no ES dos participantes de anulação de matrícula. 

 

Em relação ao nível de preparação académico que os estudantes sentiam possuir 

no momento de ingresso no ES, a maioria avaliou-se como tendo um bom nível de 

preparação (37%) ou um nível de preparação adequado (29%; cf. Figura 33). 
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Figura 33. Perceção do nível de preparação para o ingresso no ES dos participantes do questionário de 

anulação de matrícula. 

 

Percurso na UTAD 

Durante o seu percurso na UTAD, os participantes dizem ter dependido 

financeiramente dos seus pais (59%) e de si mesmos (39%; cf. Figura 34) para suportar 

as despesas de frequência no ES. 

Quando questionados acerca do local onde residiram durante o seu percurso 

académico, 27% dos participantes referiu viver na sua residência habitual (casa), e 27% 

em quarto individual alugado (cf. Figura 35).   
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Figura 34. Dependência financeira dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Figura 35. Local de residência durante percurso na UTAD dos participantes do questionário de anulação 

de matrícula. 

 

Quando questionados se durante o seu percurso académico tiveram recursos 

económicos suficientes, verificamos que 74% dos estudantes afirma que sim (cf. Figura 

36). 

 

 

Figura 36. Recursos económicos suficientes na UTAD, participantes do questionário de anulação de 

matrícula. 
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De referir ainda que 67% dos participantes indicaram não ter obtido qualquer tipo 

de ajuda (cf. Figura 37). 

 

Figura 37. Tipos de apoios obtidos pelos participantes no questionário de anulação de matrícula. 

 

De modo a percebemos a qual é a perceção do estudante acerca da instituição e do 

seu funcionamento, foi solicitada a opinião dos participantes relativamente à gestão e 

organização da mesma. A avaliação foi realizada tendo em conta uma escala de satisfação 

com as seguintes opções: “Muito insatisfeito”, “Insatisfeito”, “Indiferente”, “Satisfeito” 

e “Muito satisfeito”. 

Quando questionados sobre o grau de satisfação em relação ao curso que 

frequentaram (cf. Figura 38), no geral a avaliação é positiva, sendo que na maioria dos 

tópicos avaliados, os participantes indicaram estar satisfeitos, excetuando o tópico do 

“Apoio/iniciativas ao estudo (acompanhamento)”; “Avaliação das Aprendizagens” e 

“Coordenação das Unidades Curriculares”, onde a maioria dos participantes se mostrou 

indiferente. 
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Observando o grau de satisfação relativamente às relações estabelecidas dentro da 

instituição (cf. Figura 40), percebemos que os participantes tendem a avaliar de forma 

ligeiramente mais positiva as relações entre pares (Muito boa: 35%), do que as relações 

com os docentes (Normal: 41%). No que concerne à avaliação da adaptação à vida no 

meio académico e social da instituição (cf. Figura 40), a maioria dos estudantes refere ter 

sido normal. 
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Figura 38. Grau de satisfação com o curso, dados dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Já a avaliação de aspetos relacionados com a gestão da instituição (cf. Figura 39), 

as “condições de segurança”, e “espaços físicos” são os pontos que agregam maior acordo 
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em termos de satisfação. Com menor nível de satisfação, apresenta-se a “participação dos 

estudantes na gestão da instituição”. 

 

Processo de abandono escolar: Motivos  

Ao analisar os motivos apontados para o abandono da instituição (cf. Figura 41), 

verificamos que, em regra, não existe o predomínio direto de um só motivo como causa 

do abandono, sendo vários os que acabam por contribuir para esta decisão. 

Contudo, à semelhança de anos anteriores, os mais destacados foram: “o curso 

não correspondeu às minhas expectativas”, “problemas pessoais e familiares”, 

“incompatibilidade da vida académica com a vida profissional” e “dificuldades 

económicas” (cf. Figura 41). 

 

Figura 41. Motivos para o abandono académico dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 

 

Procura de ajuda 

No que concerne às ajudas que os estudantes terão procurado, a maioria (39%) 

afirma ter procurado o apoio de familiares, no entanto 29% dos estudantes refere não ter 

procurado nenhum tipo de ajuda (cf. Figura 42).  

Os motivos indicados para não procurarem ajuda foram: “Porque não precisei”; 

“…entre prestar apoio à minha família e trabalhar não conseguia frequentar as aulas. 

Atualmente, tendo ela recuperado significativamente, realizei nova candidatura.”; “Por 
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motivos de natureza pessoal, procedi à suspensão/anulação da matricula 

temporariamente, já que tenciono efetuar o reingresso no próximo ano letivo 

2020/2021.”; “Porque mudei para o Instituto/Curso que realmente queria.”; “Não sabia 

que existia ajuda.”, “Tive de me inscrever no mestrado para saber se era compatível o 

horário, pois na secretaria não me deram a informação se era laboral ou pós laboral. 

Além de que tive de me inscrever 3 vezes devido a incompetência do sistema da utad....”; 

“Abandonei o Mestrado por me encontrar empregado”; “… nível de licenciatura o curso 

está muito bom, a nível de mestrado a fraca variedade de opções sendo «mais do mesmo» 

da continuação da Licenciatura. Além disso deixam sair os melhores docentes do curso, 

e juntado a isso, não apostam em novos laboratórios nem infra-estruturas na nossa área 

nem novas oportunidades de aprendizagem.”; “Gostava de ter continuado o meu 

mestrado na UTAD, mas infelizmente não oferecem o que muitos alunos procuram em 

mestrado." “… O que me levou a anular a matricula foi o facto de a secretaria da UTAD 

funcionar mal e não me permitir ver as equivalências que possuía até meio do semestre. 

Os funcionários desta deram-me informações erradas, tendo eu podido ter começado este 

processo mais cedo, mas devido à falta de informação/formação destes, o processo 

adiou-se e não tive a possibilidade de continuar os estudos que pretendia. Desta vi-me 

obrigado a anular a matricula, porque não iria entrar a meio do semestre para o curso, 

tendo perdido já metade da matéria leccionada.”  

 

Figura 42. Mecanismos de apoio procurados pelos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Após abandono académico 

Analisando a situação em que o participante se encontrava no momento em que 

respondeu ao questionário, e considerando a sua faixa etária, (cf. Figura 43), verifica-se 

que no intervalo de idades 17-20 anos a maioria (14%) se encontra sem qualquer tipo de 

ocupação, dos 21 aos 24 anos a maioria dos estudantes encontra-se numa outra IES, num 

curso diferente do iniciado na UTAD (8%), e por fim a maioria dos alunos com 25 ou 

mais anos encontra-se no mercado de trabalho. 

Relativamente ao impacto que a decisão de mudança de IES (estando no mesmo 

curso ou num curso diferente do iniciado na UTAD) e mudança para um outro tipo de 

Cursos e/ou Formações Profissionais (Curso Técnico Superior Profissional) despoletou 

na vida dos inquiridos, 46% considera que a decisão afetou o seu futuro de forma positiva, 

39% afirma não saber e 15% afirma que a decisão não afetou o seu futuro (cf. Figura 44). 
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Figura 44. Avaliação do impacto da decisão de mudar de IES ou de nível de ensino, dados dos participantes 

do questionário de anulação de matrícula. 

Quando questionados sobre a perceção que tinham sobre a tomada de decisão em 

abandonar a UTAD (cf. Figura 45), 77% afirma que esta foi acertada, 15% afirma que era 

evitável e 8% que esta era inevitável.  

Um dos participantes que referiu que a decisão de abandonar a UTAD era evitável, 

explica: “Aconselho a um melhoramento na formação dos funcionários da secretaria, de 

forma a estes poderem fornecer informações credíveis e de acordo com os regulamentos 

e estatutos da UTAD. Infelizmente, só uma das funcionárias é que me conseguiu informar 

correctamente sobre todo o processo, mas já era tarde de mais quando isso aconteceu. 

Volto a reforçar que seria importante um aumento da formação dos funcionários da 

secretaria, vindo mesmo a poder especializa-los em certas areas de forma a não 

fornecerem informações que podem prejudicar o percurso e sonhos dos alunos da 

UTAD.” 

 

Figura 45. Perceção da decisão da mudança de IES ou nível de ensino, dados dos participantes do 

questionário de anulação de matrícula. 
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Análise do perfil e motivos de abandono 

 

Ao analisar a relação motivos com a idade dos estudantes que responderam ao 

questionário, percebemos que, no intervalo de idades dos 17 aos 20 anos, os motivos estão 

relacionados com incompatibilidade da vida académica com a profissional (14%) e com 

problemas pessoais e familiares (12%), já no intervalo de idades entre os 21 e os 24 anos 

a razão com maior destaque foras as razões económicas (8%) e no intervalo entre os 25 e 

29 anos a razão mais destacada foi o facto de o curso não ter correspondido às expetativas 

(10%). Por fim, com 30 ou mais anos os motivos destacados são outros e os problemas 

pessoais e familiares (cf. Figura 46). 
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Figura 46. Relação idade - motivos dos participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Não renovações de Matrícula 

Caracterização dos participantes 

Relativamente ao questionário aos estudantes que não renovaram a matrícula, a 

maioria destes (32%) encontra-se no intervalo de idades entre os 25 e os 29 anos, sendo 

que 19% encontra-se entre os 17-20 anos; 21-24 anos; e 30-39 anos. Acima dos 40 anos 

a percentagem situa-se nos 11% (cf. Figura 47). 

 

Figura 47. Idade dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

Quanto ao estado civil (cf. Figura 48), a grande maioria, 84%, afirma ser 

solteiro/a, sendo que dos restantes: 5% encontra-se em união de facto; 5% casado e 5% 

divorciado.  

 

Figura 48. Estado civil dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

17-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

União de facto. Divorciado/a. Solteiro/a. Casado/a.



 

36 

 

Percebemos que 38% dos participantes deste questionário residem no distrito do 

Porto e 30% no distrito de Vila Real. Verificando-se que a maioria dos estudantes (70%) 

eram estudantes deslocados (cf. Figura 49). 

Quanto à caracterização familiar dos participantes, foram analisadas as seguintes 

dimensões: partilha de residência, número de irmãos, nível de escolaridade e situação 

profissional dos progenitores. 

No que diz respeito à partilha de residência, verificamos estar perante um grupo 

que, maioritariamente (49%), partilha a residência com os pais, sendo que os restantes se 

encontram com o cônjuge ou companheiro (19%); sozinho (14%); com amigos (8%); com 

outros familiares (5%) ou com outra situação (5%; cf. Figura 50). 

 

Figura 50. Contexto familiar dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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Quanto ao número de irmãos, 43% dos inquiridos tem 2 irmãos, sendo que apenas 

16% é filho único (cf. Figura 51). 

 

Figura 51. Nº de irmãos dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

Quando questionados se têm ou já tiveram irmãos a frequentar o ES, 41% afirma 

que sim e 43% refere que não (cf. Figura 52). 

 

Figura 52. Irmãos a frequentar/ já frequentaram o ES, dados dos participantes ao questionário de não 

renovação de matrícula. 
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Ao analisar o nível de escolaridade dos progenitores dos participantes (cf. Figura 

53), verificamos que a percentagem dos progenitores com nível de formação académica 

é bastante reduzida. No caso do Pai, 30% detém o Ensino Primário, 22% detém o 3º Ciclo 

do Ensino Básico, 19% o Ensino Secundário, 14% o 2º ciclo do Ensino Básico e apenas 

11% tem formação superior. No caso da Mãe, 24% tem o ensino secundário, 19% detém 

o 3º ciclo do Ensino Básico, 16% o ensino primário, 11% o 2º ciclo do Ensino Secundário, 

e 24% tem formação superior. Por sua vez, dos inquiridos com tutor, 8% possui o ensino 

secundário, 8% o ensino primário, 3% o 3º Ciclo do ensino básico, 3% formação 

profissional superior e 8% ensino superior. 

No que concerne à situação profissional dos progenitores (cf. Figura 54), 

percebemos que a maioria se encontra ativo a tempo inteiro (no caso do Pai 51%, da Mãe 

49% e do Tutor 14%).  
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Relativamente à influência do meio familiar na promoção de hábitos de estudos 

adequados, observamos que os hábitos de estudos que são promovidos pela família são: 

a disponibilização de recursos materiais (76%), a promoção de estabilidade durante a 

frequência dos estudos (59%); aconselhamento para a participação em formações sobre 

técnicas de estudo e aconselhamento sobre técnicas de estudo (ambas 41%; cf. Figura 55). 

 

Figura 55. Técnicas de estudo promovidas pela família dos participantes do questionário de não renovação 

de matrícula. 
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Figura 54. Situação profissional dos progenitores dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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Transição do ensino secundário para o ensino superior 

A fim de perceber como foi o processo de transição entre o Ensino Secundário e 

o Ensino Superior, questionou-se se os participantes interromperam os estudos entre os 

dois níveis de ensino. Verificou-se que a maioria, 73%, não interrompeu os seus estudos 

antes de ingressar no ES (cf. Figura 56). 

 

Figura 56. Interrupção dos estudos antes do ES, dados dos participantes do questionário de não renovação 

de matrícula. 

Motivações de ingresso no ES e na UTAD 

Outro indicador que nos interessa analisar é referente às motivações dos 

participantes para ingressar no ES. Com base nas respostas, percebemos a maioria dos 

estudantes ingressou no ensino universitário para obter competências que permitam o 

acesso a uma profissional aliciante/bem remunerada (70%), para obter um grau 

académico (62%) e pelo prazer em estudar e em aprender (46%; cf. Figura 57). 

 

Figura 57. Motivações para o ingresso no ES, dados dos participantes do questionário de não renovação de 

matrícula. 
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Já os motivos apontados para a escolha da UTAD, prendem-se maioritariamente 

com a localização geográfica (proximidade da residência: 46%), por ser a melhor para o 

curso (27%) e por ter amigos a frequentar a UTAD (22%; cf. Figura 89). 

 

Considerando o processo de ingresso na UTAD, e a posição de escolha do curso, 

percebemos que a maioria ingressou no curso de 1ª opção (70%). Verifica-se ainda que 

uma percentagem considerável dos estudantes escolheu a UTAD como 2ª opção (16%), 

sendo que a percentagem é residual a partir da 3ª opção (cf. Figura 59). 

 

Figura 59. Opção do curso dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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Obrigação (imposição)/influência dos pais.

Outro

Figura 58. Motivos escolha da UTAD, dados dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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Quanto à média de ingresso na UTAD, a maioria afirma ter ingressado com uma 

média situada entre os 14,5 e 17,4 valores (43%). De referir, que 35% ingressou com uma 

média situada entre o 12,5 e 14,4 valores (cf. Figura 60). 

 

Figura 60. Nota de ingresso dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

Em relação ao nível de preparação académica que os estudantes sentiam possuir 

no momento de ingresso no ES, uma percentagem considerável (51%) considerou deter 

um nível preparação adequado, e 38% referiu ter uma boa preparação académica (cf. 

Figura 61). 

 

Figura 61. Nível de preparação para o ingresso no ES, dados dos participantes do questionário de não 

renovação de matrícula. 

Percurso na UTAD 

Durante o percurso na UTAD, 62% dos participantes refere ter dependido dos pais 

para suportar as despesas (financeiras) e 49% refere ter dependido de si mesmo (cf. Figura 

62). 
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Figura 62. Dependência financeira dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

Quando questionados sobre o local onde residiram durante o seu percurso 

académico, cerca de 16% dos inquiridos refere a casa habitual, sendo os restantes em casa 

alugada partilhada (35%), quarto individual alugado (27%) e residência universitária 

(11%; cf. Figura 63). 

 

Figura 63. Residência durante o percurso na UTAD, dados dos participantes do questionário de não 

renovação de matrícula. 

Verificamos que 62% dos participantes afirma ter possuído recursos económicos 

suficientes durante a sua permanência na UTAD. Contudo, ainda é significativa a 

percentagem de estudantes que considera não ter recursos económicos suficientes (38%; 

cf. Figura 64). 
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Figura 64. Recursos económicos suficientes, dados dos participantes do questionário de não renovação de 

matrícula. 

Observando que 70% dos participantes não teve qualquer tipo de apoios, sendo 

27% apoiado através da bolsa de estudo e 3% através de outros apoios (cf. Figura 65). 

Quando questionados sobre o grau de satisfação com aspetos relacionados com o 

curso (cf. Figura 66), no geral a avaliação é positiva, com maioria dos inquiridos 

“satisfeito” nas dimensões avaliadas, excetuando-se a dimensão “Apoio/iniciativas ao 

estudo (acompanhamento)” e a dimensão “Preparação para o mercado de trabalho”, 

onde a maioria dos participantes se mostrou como “indiferente”.  
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Figura 65. Tipos de apoio obtidos pelos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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Figura 66. Grau de satisfação com o curso, dados dos participantes do questionário de não renovação de 

matrícula. 

 

Relativamente ao grau de satisfação nas relações estabelecidas dentro da 

instituição e ao nível de adaptação à vida na instituição, a maioria foi assinalada como 

sendo normal ou boa, sendo que os participantes tendem a avaliar de forma mais positiva 

as relações entre pares do que com os docentes (cf. Figura 67).  
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Figura 67. Avaliação das relações sociais e de integração, dados dos participantes do questionário de não 

renovação de matrícula. 

Na avaliação de aspetos relacionados com a gestão da instituição a maioria dos 

estudantes encontra-se geralmente satisfeita, à exceção de duas dimensões, onde a 

resposta mais comum foi indiferente (“nível de participação dos estudantes nas decisões 

de gestão” e “apoio na integração e adaptação do estudante”; cf. Figura 68). 

 

Figura 68. Satisfação com a instituição, dados dos participantes do questionário de não renovação de 

matrícula. 
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Motivos de abandono académico 

 

Foram analisados os motivos dos participantes de não renovação de matrícula para 

o abandono da UTAD, e à semelhança dos anos anteriores, verificamos que geralmente 

são vários os motivos de abandono o, não existindo um predomínio direto de apenas um 

motivo como razão. No entanto, os motivos mais referidos foram: “incompatibilidade da 

vida académica com a vida profissional” (32%), “dificuldades económicas” (32%), “o 

curso não correspondeu às expectativas” (27%), e “problemas pessoais e familiares” 

(27%). Aliados a estes motivos, temos o “ingresso no mercado de trabalho” (19%) e a 

“Dificuldades no processo de aprendizagem” (16%; cf. Figura 69). 

 

Procura de ajuda 

Quando questionados acerca do tipo de ajuda que procuraram, verificamos que 

54% dos participantes refere não ter procurado qualquer tipo de apoio, enquanto que 38% 

afirma ter procurado apoio de familiares, e apenas 14% procurou ajuda junto de algum 

serviço de apoio da UTAD (cf. Figura 70). 
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Má qualidade dos serviços disponíveis na UTAD.

Fraca qualidade do corpo docente do curso.

Problemas de saúde.
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Outro.
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Figura 70. Tipos de ajuda procurado pelos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

Entre os motivos referidos para os estudantes não terem procurado ajuda, 

destacam-se os seguintes: “Não achei necessário.”; "… não ter condições psicológicas 

nem apoio de ninguém para continuar a estudar e a concluir o curso que tanto 

gostava…”; “por transferência para um curso noutra instituição.”; “Foi por questões 

de saúde e monetárias, nao sabia propriamente como pedir ajuda de momento”; “O meu 

abandono deve-se a ter começado actividade que me impossibilita de frequentar e ir 

inclusive a exames.”; “Parei um ano, com o âmbito de renovar a matrícula para o ano”; 

“Porque entrei no segundo semestre do primeiro ano, onde ninguém me concedeu 

apontamentos e não me consegui integrar. Também abandonei a universidade porque 

tive de tomar conta da minha avó…”; “Infelizmente, o horário deste curso não é 

compatível com o meu trabalho”; “Trabalhador estudante, e mesmo assim reprovado 

por faltas a algumas cadeiras é absurdo.” 

 

Após abandono escolar 

Analisando a situação em que o participante se encontrava no momento em que 

respondeu ao questionário, verificamos que 57% encontrava-se no mercado de trabalho e 

32% optou por sair da UTAD e ingressar numa outra IES. De referir que apenas 3% se 

encontrava sem ocupação e 8% estava à procura de trabalho (cf. Figura 71). 
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Figura 71. Situação atual dos participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

 

Análise do perfil e motivos de abandono 

Analisando a relação motivos de abandono e idade dos estudantes que 

responderam ao questionário de não renovação de matrícula, percebemos que os 

principais motivos de abandono variam consoante a faixa etária. 

Assim, os participantes dos 17-20 anos apontaram, na sua maioria, como causa de 

abandono o facto de o curso não ter correspondido às suas expetativas (14%). Os 

participantes entre os 21-24 anos apontaram de igual modo, o facto de o curso não ter 

correspondido às suas expectativas (11%) e problemas pessoais e familiares (11%). Na 

faixa etária dos 25-29 anos os principais motivos destacados são o ingresso no mercado 

de trabalho (16%) e a incompatibilidade da vida académica com a vida profissional (14%) 

e dificuldades económicas (14%). Por último a partir dos 30 anos o principal motivo 

destacado relaciona-se com a incompatibilidade da vida académica com a vida 

profissional e dificuldades económicas (cf. Figura 73). 

Os participantes do questionário de não renovação de matrícula, na faixa etária 

dos 17 aos 20 anos encontram-se noutra IES, num curso diferente do iniciado na UTAD, 

sendo que nas restantes faixas etárias, a maioria encontra-se no mercado de trabalho (cf. 

Figura 72). 
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Capítulo VI – Considerações Finais 

Anulações de Matrícula 

De um total de 179 anulações de matrícula reportadas, confirma-se que 136 

correspondem a abandono académico. 

Como se pode constatar na tabela seguinte, em relação ao número de inscritos no 

ano letivo 2018/19, a percentagem de abandono é mais elevada no 2º Ciclo de estudos 

(5,34%). 

 

Ciclo de Estudos Nº Matriculados 18/19 Nº Anulações Matrícula 

1º Ciclo e MI 5032 51 (1,01%) 

2º Ciclo 1349 72 (5,34%) 

3º Ciclo 307 13 (4,23%) 

Total 6688 136 (2,03%) 

 

Síntese dos resultados do questionário aplicado aos estudantes que anularam 

a matrícula no ano letivo 2018/19 

 Perfil dos estudantes 

- A maioria dos estudantes (41%) situa-se na faixa etária entre os 18 e os 20 anos. 

- A maioria dos estudantes é deslocada (75%), sendo apenas 25% de Vila Real  

- A maioria partilhava residência com os pais (59%), dependendo financeiramente 

destes (59%). 

 

 Principais motivos que levaram à anulação da matrícula: 

- Os motivos reportados aos SA variam ligeiramente consoante o ciclo de estudos 

em que os estudantes se encontravam: 

 No 1º Ciclo e MI prenderam-se com questões de não adaptação; 

 No 2º Ciclo o motivo mais referido foi o outro, sendo que na maioria das 

situações não foi especificado, nas situações em que os alunos explicaram, 

apontaram como motivos: “o curso não funciona no ano letivo por decisão 

da reitoria”; “desistência de estudo”; “Falta de resposta da UTAD”; 

“Mudança de pais”; “Falta de informação atempada por parte dos SA 

relativa á candidatura a Bolsa de Estudo” e “quer outro curso”;  

 No 3º Ciclo foram destacados os motivos financeiros e profissionais. 
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- Por sua vez, os motivos referidos pelos estudantes no questionário prendem-se: 

 com o facto de o curso não ter correspondido às suas expectativas, 

problemas pessoais e familiares e a incompatibilidade entre a vida 

académica e profissional. 

- Ao analisar a relação dos motivos com a idade dos estudantes que responderam 

ao questionário, percebemos que: 

 No intervalo de idades dos 17 aos 20 anos, os motivos estão relacionados 

com incompatibilidade da vida académica com a profissional e com 

problemas pessoais e familiares; 

 No intervalo de idades entre os 21 e os 24 anos a razão com maior destaque 

foram as razões económicas; 

 No intervalo entre os 25 e 29 anos a razão mais destacada foi o facto de o 

curso não ter correspondido às expetativas; 

 Por fim, com 30 ou mais anos os motivos destacados são os outros e os 

problemas pessoais e familiares. 

 

 Principais motivos para frequentar ES e UTAD 

- Os alunos identificaram como os três principais motivos para frequentar o ES a 

obtenção de competências que permitem o acesso a uma profissão aliciante/ bem 

remunerada, a obtenção de um grau académico e o prazer em estudar e em 

aprender. 

- O motivo mais destacado para a escolha da UTAD foi a sua “localização 

geográfica (proximidade com a residência)”. Note-se que 72% dos inquiridos 

refere ter entrado na sua 1ª opção. 

 

 Dados a destacar: 

- 20% dos inquiridos optou por sair da UTAD e ingressar numa outra IES; 

- 35% dos inquiridos encontram-se no mercado de trabalho abandonar a UTAD; 

- 24% dos estudantes considera que não teve recursos económicos suficientes 

durante a sua permanência na UTAD; 

- 29% dos estudantes refere não ter procurado qualquer tipo de apoio. 

Dos estudantes que procuraram ajuda: 

- 39% procuraram apoio junto dos familiares; 

- 22% afirma ter recorrido a algum serviço de apoio da UTAD. 
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 Satisfação dos estudantes em relação ao curso: 

- No geral a avaliação dos participantes foi positiva, indicando que os participantes 

estão satisfeitos, excetuando-se os seguintes tópicos: “Apoio/iniciativas ao estudo 

(acompanhamento)”; “Avaliação das Aprendizagens” e “Coordenação das Unidades 

Curriculares”, onde a maioria dos participantes se mostrou indiferente. 

 

 Após abandono académico: 

- A maioria dos participantes com idade compreendida entre os 17 e os 20, 

encontrava-se sem qualquer tipo de ocupação; 

- Por sua vez na faixa dos 21-24 anos a maioria encontrava-se noutra IES, num 

curso diferente do iniciado na UTAD; 

- Relativamente aos participantes com mais de 25 anos, a maioria encontrava-se 

no mercado de trabalho. 

 

Não Renovações de Matrícula 

Um outro indicador que alerta para um possível abandono académico é o número 

de estudantes que não renovaram a matrícula e que não concluíram a sua formação. Este 

indicador fornece-nos uma outra dimensão do abandono académico, realizada de forma 

discreta e sem confirmação oficial, ou seja, sem apresentação por parte do estudante dos 

motivos para a saída da instituição. 

 Percentagem de alunos que não renovaram a sua matrícula: 

- No 1º Ciclo e MI verificou-se que 359 (7%) estudantes anteriormente inscritos 

(2017/18) não renovaram a matrícula no ano letivo 2018/19; 

- 55% destes pertenciam ao 1ºano; 

- Existe uma elevada percentagem de não renovações de matrícula nos outros anos 

de estudo. 

Chama-se à atenção que 122 estudantes não efetuaram a renovação de matrícula devido 

à situação de prescrição, sendo que 62 destes estavam a frequentar Unidades Curriculares 

Isoladas. 

 

Síntese dos resultados do questionário aplicado aos alunos que não renovaram a 

matrícula no ano letivo 2018/19: 

  Perfil dos estudantes 
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- A maioria dos participantes (32%), encontra-se entre os 25 e os 29 anos; 

- A maioria dos estudantes (38%) reside no distrito do Porto e 30% no distrito de 

Vila Real. Porém, uma elevada percentagem dos estudantes (70%) é deslocada;  

- Em termos de residência, 49% vive com os pais dependendo financeiramente 

destes (62%).  

 

 Motivos para ingressar no ES e UTAD 

- Como motivos para ingresso no Ensino Superior, os estudantes identificaram a 

obtenção de competências que permitam o acesso a uma profissão aliciante/bem 

remunerada (70%) e a obtenção de um grau académico (62%). 

- O principal motivo que os levou a escolher a UTAD foi a sua “localização 

geográfica (proximidade com a residência)”, sendo que 70% diz ter entrado no 

curso de 1º opção. 

 

 Principais motivos que levaram os estudantes a não renovar a matrícula:  

- Os motivos mais referidos foram: “Incompatibilidade da vida académica com a 

vida profissional”, “dificuldades económicas”, “o curso não correspondeu às 

expectativas”, e “problemas pessoais e familiares”;  

 

 Satisfação dos estudantes em relação à gestão da instituição: 

- A maioria dos estudantes encontra-se satisfeita com a gestão da instituição, à 

exceção de duas dimensões, onde a resposta mais comum foi indiferente “nível de 

participação dos estudantes nas decisões de gestão” e “apoio na integração e adaptação 

do estudante”. 

 

 Dados a destacar:   

- Uma grande parte dos estudantes que respondeu ao inquérito e que não renovou 

a matrícula, ingressou no mercado de trabalho;  

- 38% dos estudantes consideram que não tiveram recursos económicos 

suficientes; 

- 70% dos estudantes indicaram que não obtiveram qualquer tipo de apoios;  

- 54% dos estudantes referiram não ter procurado qualquer tipo de apoio, e 14% 

afirma ter procurado ajuda junto de algum serviço de apoio da UTAD.



 

 

 

Anexo 1- Abandono no 1º Ciclo e MI por escola 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
H

S 

Economia 130 0 

Turismo 132 5 

Animação Sociocultural e 

Comunitária 

68 3 

Psicologia 223 4 

Línguas e Relações Empresariais 137 1 

Educação Básica 81 1 

Gestão 166 2 

Ciências da Comunicação 184 2 

Serviço Social 209 1 

Línguas Literaturas e Culturas 94 2 

Teatro e Artes Performativas 75 0 

Total 1499 21 (1,40%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
V

A
 

Ciências do Desporto 357 5 

Ciência Alimentar 32 0 

Bioengenharia 97 0 

Genética e Biotecnologia 200 2 

Ciência da Nutrição 40 0 

Reabilitação Psicomotora  130 0 

Biologia  100 2 

Bioquímica 178 2 

Ciências do Ambiente  39 1 

Biologia e Geologia  36 0 

Engenharia do Ambiente  3 0 

Total 1212 12 (0,99%) 

 



 

 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
T 

 
Mestrado integrado em Engª. 

Eletrotécnica e de Computadores 

148 0 

Comunicação e Multimédia 188 2 

Engª. Informática 301 1 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

48 0 

Engª. Biomédica 76 2 

Engª. Civil 37 0 

Engª. Energias Renováveis  7 0 

Engª. Mecânica 104 0 

Mestrado Integrado em Engª e 

Gestão Industrial. 

47 0 

Engª. De Reabilitação e 

Acessibilidades Humanas 

2 0 

Total 958 5 (0,52%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
A

V
 

Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária 

561 5 

Enologia 152 1 

Engenharia Zootécnica 96 2 

Engª. Agronómica 102 0 

Engª. Florestal /Ciências Florestais 30 0 

Arquitetura Paisagista 30 0 

Total 971 8 (0,82%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

ES
S 

Enfermagem 392 5 

Total 392 5 (1,28%) 

  



 

 

 

Anexo 2: Abandono no 2º Ciclo por escola 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 
EC

H
S 

Assessoria Linguística e Revisão 

Textual 

2 0 

Ciências da Comunicação 44 3 

Ciências da Cultura 30 1 

Ciências da Educação 25 3 

Ciências Económicas e 

Empresariais 

43 2 

Ensino de Educação Pré-escolar e 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

17 1 

Ensino de Informática 19 0 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e de Matemática e Ciências 

Naturais no 2º Ciclo do Ensino 

Básico 

6 0 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e de Português e HGP no 2º 

Ciclo do Ensino Básico 

12 0 

Gestão 84 5 

Gestão dos Serviços de Saúde 67 2 

Psicologia 102 4 

Serviço Social 81 4 

Antropologia 1* 1 

Total 532 26 (4,89%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

E
C

T
 Comunicação e Multimédia 23 0 

Engª. Informática 57 2 



 

 

 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

1 0 

Engª. Biomédica 13 2 

Engª. Civil 32 1 

Engª. Energias Renováveis  5 0 

Engª. Mecânica 29 1 

Engª. De Reabilitação e 

Acessibilidade Humanas 

1 0 

Bioinformática Aplicada às  

Ciências da Vida* 

5 2 

Total 161 8 (4,97%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
V

A
 

Biologia Clínica Laboratorial 30 0 

Bioquímica 18 1 

Biotecnologia para as Ciências da 

Saúde 

25 0 

Ciências do Desporto 110 8 

Engenharia Alimentar 26 0 

Engenharia do Ambiente 18 1 

Enologia 2 0 

Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário 

71 1 

Genética Molecular Comparativa e 

Tecnológica 

12 1 

Geociências Aplicadas 3 1 

Gerontologia: Atividade física e 

Saúde no Idoso 

26 2 

Gestão dos Recursos Naturais 1 0 

Internacional em Análise da 

Performance Desportiva 

7 0 



 

 

 

Arqueologia Pré-Histórica e Arte 

Rupestre* 

1 1 

Total 354 16 (4,52%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
A

V
 

Arquitetura Paisagista 34 0 

Engenharia Agronómica 66 2 

Engenharia Florestal 17 0 

Engenharia Zootécnica 52 2 

Enologia e Viticultura 51 6 

Sistemas de Informação 

Geográfica 

1 0 

Total 221 10 (4,52%) 

 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

ES
S 

Enfermagem Comunitária 15 0 

Enfermagem da Pessoa em 

Situação Crítica 

44 1 

Enfermagem de Saúde Familiar 19 11 

Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstetrícia 

3 0 

Total 81 12 (14,81%) 

 

 

 

 

 

*Os estudantes dos cursos assinalados não foram contabilizados no número total de estudantes 

inscritos nas respetivas Escolas, estando o valor apresentado em concordância com o Relatório de 

Atividades de 2018.  



 

 

 

Anexo 3: Abandono no 3º Ciclo por escola 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
H

S 

Agronegócios e Sustentabilidade 9 4 

Ciências da Cultura 14 1 

Ciências da Educação 47 0 

Ciências da Linguagem 6 1 

Desenvolvimento, Sociedades e 

Territórios 

43 1 

Estudos Literários 4 0 

Total 123 7 (5,69%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

E
C

T
 

Ciências Físicas 1 0 

Didática de Ciências e Tecnologia 14 0 

Engª. Eletrotécnica e de 

Computadores 

11 1 

Informática 25 0 

Total 51 1 (1,96%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
V

A
 

Ciências do Desporto 50 2 

Ciências Químicas e Biológicas 14 0 

Genética Molecular Comparativa 5 0 

Geologia 3 0 

Programa Doutoral em Ciência, 

Tecnologia e Gestão do Mar 

6 0 

Total 78 2 (2,56%) 

 



 

 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
A

V
 

Ciência Animal 4 0 

Ciências Agronómicas e Florestais 19 2 

Ciências Veterinárias 26 0 

Cadeias de Produção Agrícola – 

Da Mesa ao Campo 

6 1 

Total 55 3 (5,45%) 

 

  



 

 

 

Anexo 4: Não Renovação de matrícula no 1º Ciclo e MI por Curso em 

cada Escola 

Escola Cursos 
Ano Curricular Total 

curso 1 2 3 4 5 6 

E
C

H
S

 

Licenciatura em Línguas e Relações 

Empresariais 

3 1 1 0 0 0 
5 

Licenciatura em Animação Cultural e 

Comunitária 

14 0 0 0 0 0 
14 

Licenciatura em Ciências Da 

Comunicação 

5 1 1 0 0 0 
7 

Licenciatura em Economia 3 0 2 0 0 0 5 

Licenciatura em Educação Básica 5 0 3 0 0 0 8 

Licenciatura em Gestão 6 1 7 0 0 0 14 

Licenciatura em Línguas, Literaturas e 

Culturas 

11 3 1 0 0 0 
15 

Licenciatura em Psicologia 10 3 4 0 0 0 17 

Licenciatura em Serviço Social 7 0 0 1 0 0 8 

Licenciatura em Teatro e Artes 

Performativas 

1 2 7 0 0 0 
10 

Licenciatura em Turismo 10 0 4 0 0 0 14 

Total 117 

 

Número de inscritos no ano letivo 2017/18 1490 

% de estudantes sem renovação de matrícula 8% 

 

Escola Cursos 
Ano Curricular Total 

curso 1 2 3 4 5 6 

E
C

A
V

 Licenciatura em Arquitetura Paisagista 2 0 2 0 0 0 4 

Licenciatura em Engenharia Florestal 1 2 2 0 0 0 5 

Licenciatura em Engenharia Zootécnica 1 1 1 0 0 0 3 

Licenciatura em Enologia 4 3 4 0 0 0 11 



 

 

 

Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária 

7 2 1 0 0 4 
14 

Licenciatura em Engenharia Agronómica 4 2 2 0 0 0 8 

Total 45 

 

Número de inscritos no ano letivo 2017/18 1000 

% de estudantes sem renovação de matrícula 5% 

 

Escola Cursos 
Ano Curricular Total 

curso 1 2 3 4 5 6 

E
C

T
 

Licenciatura em Comunicação e 

Multimédia 

4 2 6 0 0 0 
12 

Licenciatura em Engenharia Biomédica 2 2 0 0 0 0 4 

Licenciatura em Engenharia Civil 6 3 2 0 0 0 11 

Licenciatura em Engenharia Das 

Energias Renováveis 

0 1 1 0 0 0 
2 

Licenciatura em Engenharia Informática 8 2 7 0 0 0 17 

Licenciatura em Engenharia Mecânica 8 0 2 0 0 0 10 

Licenciatura em Tecnologias da 

Informação e Comunicação 

10 3 0 0 0 0 
13 

Mestrado Integrado em Engenharia e 

Gestão Industrial (Preparatórios) 

2 12 0 0 0 0 
14 

Mestrado Integrado em Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores 

6 3 4 2 3 0 
18 

Total 101 

 

Número de inscritos no ano letivo 2017/18 929 

% de estudantes sem renovação de matrícula 11% 

 

Escola Cursos 
Ano Curricular Total 

curso 1 2 3 4 5 6 

E
C

V

A
 

Licenciatura em Bioengenharia 4 8 2 0 0 0 14 

Licenciatura em Biologia 3 1 2 0 0 0 6 



 

 

 

Licenciatura em Biologia e Geologia 2 0 0 0 0 0 2 

Licenciatura em Bioquímica 9 0 1 0 0 0 10 

Licenciatura em Ciência Alimentar 3 1 3 0 0 0 7 

Licenciatura em Ciências do Ambiente 1 1 0 0 0 0 2 

Licenciatura em Ciências do Desporto 17 10 4 0 0 0 31 

Licenciatura em Engenharia do 

Ambiente 

0 0 1 0 0 0 
1 

Licenciatura em Genética e 

Biotecnologia 

10 0 4 0 0 0 
14 

Total 87 

 

Número de inscritos no ano letivo 2017/18 1184 

% de estudantes sem renovação de matrícula 7% 

 

Escola Cursos 
Ano Curricular Total 

curso 1 2 3 4 5 6 

E
S

S
 

Licenciatura em Enfermagem 7 2 0 0 0 0 9 

Total 9 

 

Número de inscritos no ano letivo 2017/18 383 

% de estudantes sem renovação de matrícula 2% 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 5: Não Renovação de matrícula: estatutos, tempo parcial e estado 

propinas 

 

 

 

Escola Cursos 

Nº Não 

renovações 

Estatuto 

T. 

Estatuto 

D. 

Dívida 

Propinas 

Tempo 

parcial 

E
S

S
 Licenciatura em Enfermagem  9 0 0 1 0 

Total  9 0 0 1 0 

Escola Cursos 

Nº Não 

renovações 

Estatuto 

T. 

Estatuto 

D. 

Dívida 

Propinas 

Tempo 

parcial 

E
C

T
 

Licenciatura em comunicação e 

Multimédia  
12 4 1 3 2 

Licenciatura em Engenharia 

Biomédica 
4 0 1 0 0 

Licenciatura em Engenharia 

Civil 
11 4 0 3 3 

Licenciatura em Engenharia das 

Energias Renováveis 
2 1 0 1 1 

Licenciatura em Engenharia 

Informática 
17 5 1 1 9 

Licenciatura em Engenharia 

Mecânica 
10 2 0 0 3 

Licenciatura em Tecnologias da 

Informação e Comunicação 
13 0 1 1 3 

Mestrado Integrado em 

Engenharia e Gestão Industrial  
14 0 0 0 0 

Mestrado Integrado em 

Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores 

18 4 0 4 3 

Total 101 20 4 13 24 



 

 

 

 

 

 

Escola Cursos 

Nº Não 

renovações 

Estatuto 

T. 

Estatuto 

D. 

Dívida 

Propinas 

Tempo 

parcial 

E
C

V
A

 

Licenciatura em Bioengenharia 14 0 1 1 3 

Licenciatura em Biologia 6 1 0 3 1 

Licenciatura em Biologia e 

Geologia 
2 0 0 0 1 

Licenciatura em Bioquímica 10 2 0 2 3 

Licenciatura em Ciência 

Alimentar 
7 0 0 2 2 

Licenciatura em Ciências do 

Ambiente 
2 2 0 1 1 

Licenciatura em Ciências do 

Desporto 
31 5 1 5 8 

Licenciatura em Engenharia do 

Ambiente 
1 0 1 1 1 

Licenciatura em Genética e 

Biotecnologia 
14 1 0 1 3 

Total 87 11 3 16 23 

Escola Cursos 

Nº Não 

renovações 

Estatuto 

T. 

Estatuto 

D. 

Dívida 

Propinas 

Tempo 

parcial 

E
C

A
V

 

Licenciatura em Arquitetura 

Paisagista 
4 0 0 0 2 

Licenciatura em Engenharia 

Agronómica 
8 2 1 3 3 

Licenciatura em Engenharia 

Florestal 
5 2 0 1 3 

Licenciatura em Engenharia 

Zootécnica 
3 1 2 0 0 

Licenciatura em Enologia 11 3 1 2 3 



 

 

 

 

 

Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária 
14 2 0 0 4 

Total 45 10 4 6 15 

Escola Cursos 

Nº Não 

renovações 

Estatuto 

T. 

Estatuto 

D. 

Dívida 

Propinas 

Tempo 

parcial 

E
C

H
S

 

Licenciatura em Animação 

Cultural e Comunitária 
14 3 0 1 0 

Licenciatura em Ciências da 

Comunicação 
7 0 0 4 0 

Licenciatura em Economia 5 1 1 2 0 

Licenciatura em Educação 

Básica 
8 3 0 3 4 

Licenciatura em Gestão 14 7 0 4 6 

Licenciatura em Línguas e 

Relações Empresariais 
5 1 0 2 0 

Licenciatura em Línguas, 

Literaturas e Culturas 
15 0 0 7 1 

Licenciatura em Psicologia 17 7 1 3 3 

Licenciatura em Serviço Social 8 3 0 3 1 

Licenciatura em Teatro e Artes 

Performativas 
10 0 0 3 0 

Licenciatura em Turismo 14 4 0 2 5 

Total 117 29 2 34 20 


