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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.  
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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 

encaminhamento direcionado e adequado face ao(s) problema(s) do estudante para outros 

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

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

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

princípios essenciais: sinalizar, encaminhar e acompanhar.  

 

  

Investigação

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

Intervenção

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

Figura 1. Modelo de Ação OPAPSE 
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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 1).  

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 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 2019 (disponível em: https://bit.ly/3blgixQ), 

verificou-se que nos últimos três anos ocorreu um 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. Contudo em 2019/20 verificou-se um aumento do número dos estudantes em 

todas as Escolas (cf. Figura 3) e em todos os ciclos de estudos (cf. Figura 4). 

6897

6609
6651

6688

7006

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

https://bit.ly/3blgixQ
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Figura 3. Evolução do nº total de estudantes inscritos na UTAD na ECAV, ECHS, ECT, ECVA e ESS 

 

 

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 ESS onde o número de estudantes se manteve (cf. Figura 5). 
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Figura 5. Evolução do nº de estudantes por Escola no 1º Ciclo e Mestrado Integrado na ECAV, ECHS, ECT, ECVA e ESS 

 

Por sua vez, no 2º Ciclo e comparativamente ao ano letivo 2018/19, na 

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

se a ECHS e a ECT onde se observou um decréscimo (cf. Figura 6).  

 

Figura 6. Evolução do nº de estudantes por Escola no 2º Ciclo na ECAV, ECHS, ECT, ECVA e ESS 
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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, todas as Escolas 

verificaram um aumento do número de estudantes neste ciclo.  

 

Figura 7. Evolução do nº de estudantes por Escola no 3º Ciclo na ECAV, ECHS, ECT e ECVA 
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Capítulo III – Metodologia 

Procedimentos e técnicas de recolha e de análise de dados relativos ao abandono 

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 2020). 

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

estudantes que anularam a matrícula no ano letivo de 2019/20, e o conceito de não 

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

ano letivo de 2019/20, embora estivessem inscritos no ano letivo de 2018/19. 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 2019/20. 

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 entre setembro de 2019 e 31 de agosto de 2020.  O 

questionário é uma adaptação do “Questionário sobre causas do abandono e decisões do 

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

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

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

anteriores realizados nos últimos 5 anos 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 2019/20, num total de 356 estudantes (220 

estudantes do 1º Ciclo e Mestrado Integrado; 112 estudantes do 2ºCiclo e 24 estudantes 
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do 3º Ciclo). Esta recolha originou 152 respostas completas, no entanto não foram 

consideradas 6 respostas porque se tratavam de estudantes que se encontram na UTAD 

no mesmo curso, 9 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 136 respostas (38,2%) 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 411 estudantes de 1º Ciclo de Estudos e de MI que 

não terão renovado a matrícula em 2019/20. Após envio do questionário, foram obtidas 

87 respostas, no entanto não foram consideradas 21 respostas: 12 por se tratar de 

mudanças de curso na UTAD, 9 por se tratar de estudantes que se encontram matriculados 

no curso na UTAD e 2 por se tratar de respostas de estudantes que responderam duas 

vezes de forma completa, sendo que foi considerada a última resposta (mais recente).  

Assim, foram analisadas 64 (16%) respostas ao questionário de não renovação de 

matrícula.  



 

10 

 

Capítulo IV - Apresentação e discussão de resultados: Indicadores de 

Abandono  

Anulação de Matrícula 

Verifica-se um grande aumento de pedidos de anulação de matrícula nos últimos 

2 anos (cf. Figura 8), aspeto acentuado em termos percentuais no ano letivo 2019/2020. 

Analisando as anulações de matrícula por ciclo de estudos, verifica-se um 

aumento em todos os ciclos de estudo, embora mais acentuado no 1º Ciclo e MI (cf. Figura 

9). 

 

Figura 8. Percentagem global de anulações de matrícula nos últimos 4 anos 

 

Figura 9. Número de anulações de matrícula nos últimos 4 anos por ciclo de estudos 
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No ano letivo 2019/20, foram comunicadas ao OPASE um total de 356 anulações 

de matrícula, sendo que 70 das situações de anulação (57 no 1º Ciclo e MI, 12 no 2º Ciclo 

e 1 no 3º Ciclo) dizem respeito a mudanças de curso dentro da própria instituição, 3 

situações em que os estudantes renovaram a matrícula por lapso (questão dissertação), 

101 situações de mudança de IES (90 no 1º Ciclo e MI e 11 no 2º Ciclo), 4 situações de 

mudança para a Academia Militar, e 3 situações de cancelamento da anulação. 

Deste modo, 175 anulações de matrícula correspondem a abandono académico 

efetivo (cf. Figura 10). Verifica-se que 68 pedidos ocorreram no 1º Ciclo e MI; 84 no 2º 

Ciclo e 23 no 3º Ciclo; cf. Figura 10 (cf. Figura 11). (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. Percentagem global do Abandono Académico nos 3 últimos anos 

 

Ciclo de Estudos Nº Matriculados 19/20 Nº Anulações Matrícula 

1º Ciclo e MI 5153 68 (1,32%) 

2º Ciclo 1380 84 (6,09%) 
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Total 7006 175 (2,50%) 

Figura 11. Número de estudantes inscritos e de abandono por ciclo de estudos 
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Figura 12. Percentagem de Abandono Académico nos 3 últimos anos em cada Ciclo de Estudos 

 

Analisando as anulações de matrícula correspondentes ao abandono académico, 

contata-se que a Escola com maior percentagem de abandono é a ECHS (45%; cf. Figura 

13). 

 

Figura 13. Distribuição do abandono por Escola. 
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Figura 14. 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, verifica-se alguma variabilidade nos motivos. Sendo que no 1º Ciclo e 

Mestrado Integrado os dois principais motivos correspondem a mudanças de IES (41%) 

e curso na UTAD (25%), seguindo–se das questões relacionadas com a não adaptação ao 

curso/universidade (20%; cf. Figura 15). 

 

Figura 15. Motivos do pedido de anulação de matrícula no 1ºCiclo e MI; dados SA 
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profissionais destacaram a questão da incompatibilidade entre a atividade académica e a 

laboral. Por sua vez, em relação à sinalização do motivo “outro” apontaram diversas 

razões entre estas questões laborais, económicas, relativas a creditações, falta de tempo, 

pessoais, e outras não especificadas.  

 

Figura 16. 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 “outro” (25%), questões financeiras (21%) e profissionais (21%; 

cf. Figura 17). 
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Não Renovação de Matrícula 

Não Renovação de Matrícula no 1º Ciclo e MI - Dados SA 

Dos 5032 estudantes inscritos em 2018/19 no 1º Ciclo e MI (Relatório de 

Atividades de 2019), foi comunicado ao OPAPSE um total de 471 estudantes de 1º Ciclo 

e MI que não realizaram a renovação de matrícula no ano letivo de 2019/20 (9,36%). 

Ou seja, estudantes que estavam inscritos em 2018/19, mas que não renovaram a 

matrícula em 2019/20. 

Destes 471 estudantes que não renovaram a matrícula: 4 estudantes não tinham a 

situação regularizada juntos dos SA (propinas em dívida), 60 estudantes estavam a 

frequentar Unidades Curriculares Isoladas devido a prescrição.  

Assim sendo, foram consideradas 411 (8,17%) situações de não renovação de 

matrícula no 1º Ciclo de Estudos e Mestrado Integrado.  

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

estudos, contatou-se que 471 (50,4%) eram estudantes do 1º Ciclo e MI, 355 (38%) do 2º 

Ciclo e 109 (11,7%) do 3º Ciclo. 

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

sua matrícula (n=411), verificou-se a seguinte distribuição por ano: 200 estudantes 

(48,7%) pertenciam ao 1ºano; 99 estudantes (24,1%) pertenciam ao 2º ano; 97 estudantes 

(23,6%) pertenciam ao 3º ano; 6 estudantes (1,5%) no 4º ano; 7 estudantes (1,7%) no 

5ºano e 2 estudantes (0,5%) no 6º ano (cf. Figura 18. Para informações mais detalhadas 

em cada curso das diferentes Escolas, consultar anexo 4). 

 

Figura 18. Ano em que se encontravam os estudantes de 1º Ciclo e de MI que não realizaram a renovação de matrícula 
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No que concerne ao número de estudantes sem renovação de matrícula por Escola, 

verificou-se que a maioria é proveniente da ECHS (29%), sendo a ESS a escola com 

menor número de não renovações (3% cf. Figura 19). 

 

Figura 19. 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, apurou-se que a maioria dos participantes (43%), encontra-se no intervalo de 

idades entre os 17 e os 20 anos, e 18% no intervalo de idades compreendida entre 21 a 24 

anos, sendo possível afirmar que nos encontramos perante o estudante típico do ES (61%). 

Ainda assim, 10% dos participantes tem idade entre os 25 e os 29 anos, sendo que acima 

dos 30 anos a percentagem situa-se nos 24% (cf. Figura 20). 

 

Figura 20. Idade dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

 

Por sua vez, no que diz respeito ao distrito de residência, contata-se que a maioria 

dos estudantes que participaram no inquérito é deslocada (71%), residindo na sua maioria 

em distritos da região norte do país, sendo apenas 21% residente no distrito de Vila Real 

(cf. Figura 21). 
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Figura 21. Distrito de Residência dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

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, verifica-se estar perante um grupo 

que maioritariamente (62%) partilha a residência com os pais (o que mais uma vez poderá 

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

 

Figura 22. Partilha de residência dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

Em termos de número de irmãos, a maioria dos participantes (47%) tem 1 irmão, 

20% dos têm 2 irmãos e 19% é filho único (cf. Figura 23). 
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Figura 23. Número de irmãos dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

Há 42% 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 

Analisando o nível de escolaridade dos progenitores dos participantes (cf. Figura 

25), apurou-se que a percentagem com nível de formação superior é reduzida. No caso 

do Pai, a maioria (23%) tem escolaridade ao nível do Ensino Secundário, Ensino Primário 

(17%) e 2º Ciclo do ensino Básico (16%). No caso da Mãe, a situação apresentada é 

semelhante, sendo que: 21% tem o Ensino Secundário, 17% tem o 2º ciclo do Ensino 

Básico e 15% tem uma Licenciatura. Por sua vez, no caso em que existe outro tutor legal, 

8% tem escolaridade correspondente ao Ensino Secundário; 4% tem uma Licenciatura e 

4% tem o 2º Ciclo do Ensino Básico. 
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Figura 25. Nível de escolaridade dos progenitores dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

Sobre a situação profissional dos progenitores (cf. Figura 26), percebe-se que na 

maioria, quer no caso da mãe (55%), quer do pai (54%) ou do tutor legal (18%), estes se 

encontram ativos a tempo inteiro. Ainda assim, 6% dos pais encontra-se em situação de 

desemprego, sendo que no caso das mães essa percentagem se situa nos 13% e a do tutor 

legal nos 2%.  
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Verifica-se ainda que 7% dos pais estão a trabalhar no estrangeiro, assim como 

6% no caso das mães e 1% dos tutores legais. Por sua vez, 1% dos pais encontra-se com 

situações de trabalho em tempo parcial, estando nesta situação 3% das mães e 1% dos 

tutores legais. Por sua vez, em situação de baixa médica encontram-se 2% das mães e 1% 

dos tutores legais. Na situação de reformado, a percentagem, no caso do pai é de 3%, no 

caso da mãe de 13%, e no caso do tutor legal de 2%. 

Relativamente à influência do meio familiar na promoção de hábitos de estudo 

adequados, observou-se que os hábitos de estudo promovidos pela família são: 

disponibilização de recursos materiais (86%), promoção da estabilidade durante a 

frequência dos estudos (83%), aconselhamento para a participação em formações sobre 

técnicas de estudo (73%), e aconselhamento sobre técnicas de estudo (69%; cf. Figura 

27). 
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Figura 26. Situação Profissional dos progenitores dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

86%

83%

69%

73%

Dá os materiais necessários e adequados para o estudo
(fotocópias, livros, locais de estudo, etc)

Promove condições estáveis para o estudo (tempo,
estabilidade emocional, etc)

Dá conselhos e recomendações sobre técnicas de estudo.

Dá conselhos e apoia a participação em formações sobre
técnicas de estudo.
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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, perguntou-se aos participantes se estes tinham interrompido os seus 

estudos. Apurou-se que a maioria, (80%), 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; questionário de anulação de matrícula 

 

Motivações de ingresso no ES e na UTAD 

Analisando as motivações dos participantes para ingressar no ES, concluiu-se que 

a maioria refere a obtenção de um grau académico (66%) e de competências que permitem 

o acesso a uma profissão aliciante/ bem remunerada (66%), seguidas do prazer em estudar 

e em aprender (43%; cf. Figura 29).                .

 

Figura 29. Motivos para o ingresso no ES dos participantes; questionário de anulação de matrícula 
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Por sua vez, como principais razões que motivam a escolha da UTAD (cf. Figura 

30), os participantes salientam a localização geográfica (proximidade com a 

residência; 43%), a boa reputação académica (prestígio; 37%) e a recomendação de 

amigos (28%).  

Figura 30. Motivos para a escolha da UTAD dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

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

percebe-se que a maioria dos participantes refere ter ingressado no curso de 1º Opção 

(76%; cf. Figura 31).  

 

Figura 31. Opção de entrada no curso dos participantes; questionário de anulação de matrícula 
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No que diz respeito à média final com que ingressaram na UTAD, a maioria refere 

ter ingressado com uma nota entre os 12,5 e 17,4 valores (74%; cf. Figura 32). 

 

Figura 32. Média de ingresso no ES dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

 

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

no momento de ingresso no ES, a maioria avaliou o seu nível de preparação como bom 

(44%) ou adequado (34%; cf. Figura 33). 

 

Figura 33. Perceção do nível de preparação para o ingresso no ES dos participantes; questionário de anulação de matrícula 
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Percurso na UTAD 

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

financeiramente dos seus pais (66%) e de si mesmos (43%; cf. Figura 34) para suportar 

as despesas de frequência no ES. 

 

Figura 34. Dependência financeira dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

Quando questionados acerca do local onde residiram durante o seu percurso 

académico, 33% dos participantes referiu viver na sua residência habitual (casa), e 25% 

em quarto individual alugado (cf. Figura 35).   

 

Figura 35. Local de residência durante percurso na UTAD; questionário de anulação de matrícula 
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Quando questionados se durante o seu percurso académico tiveram recursos 

económicos suficientes para o seu sustento, 36% dos estudantes afirma que não (cf. Figura 

36). 

 

Figura 36. Recursos económicos suficientes na UTAD; questionário de anulação de matrícula 

 

De referir ainda que 77% dos participantes indicaram não ter obtido qualquer tipo 

de ajuda (cf. Figura 37). 

 

Figura 37. Tipos de apoios obtidos pelos participantes; questionário de anulação de matrícula 
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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), a generalidade dos estudantes avaliou de forma positiva, 

sendo que na maioria dos tópicos avaliados, os participantes indicaram estar satisfeitos, 

excetuando “Apoio/iniciativas ao estudo (acompanhamento)”, “Preparação para o 

mercado de trabalho” e “Avaliação das Aprendizagens”, itens onde a maioria dos 

participantes se mostrou indiferente. 

Observando o grau de satisfação relativamente às relações estabelecidas dentro da 

instituição (cf. Figura 39), percebe-se que os participantes avaliam de forma ligeiramente 

mais positiva as relações entre pares (Muito boa: 28%; Normal: 43%), do que as relações 

com os docentes (Normal: 56%). 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. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Orientação relativa ao plano e programa de estudos.

Coordenação entre as unidades curriculares.

Conteúdos das unidades curriculares.

Qualidade dos professores (conhecimento, estratégias...).

Atenção dedicada pelos docentes aos estudantes.

Qualidade dos materiais educativos.

Avaliação das aprendizagens.

Nível de exigência académica.

Qualidade global do ensino.

Preparação para o mercado de trabalho.

Apoio/iniciativas ao estudo (acompanhamento).

Muito insatisfeito. Insatisfeito. Indiferente. Satisfeito. Muito satisfeito.

Figura 38. Grau de satisfação com o curso; participantes do questionário de anulação de matrícula 
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Figura 39.Avaliação das relações sociais e de integração dos participantes; questionário de anulação de matrícula 

Já a avaliação de aspetos relacionados com a gestão da instituição (cf. Figura 40), 

os estudantes demonstram satisfação relativamente à gestão desta, excetuando “nível de 

participação dos estudantes nas decisões de gestão”, item em que a maioria dos 

participantes se mostra indiferente.  
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Figura 40. Grau de satisfação com a gestão da instituição; participantes do questionário de anulação de matrícula 
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Processo de abandono escolar: Motivos  

Ao analisar os motivos apontados para o abandono da instituição, verifica-se que, 

em regra, não existe o predomínio direto de um só motivo como causa do abandono, 

sendo várias as razões que contribuem para esta decisão. À semelhança de anos anteriores, 

os mais destacados foram: “outro”, “o curso não correspondeu às minhas expectativas”, 

“problemas pessoais e familiares”, “incompatibilidade da vida académica com a vida 

profissional”, “dificuldades económicas” e “dificuldades de adaptação na vida 

académica” (cf. Figura 41). 

 

Procura de ajuda 

No que concerne às ajudas que os estudantes terão procurado, a maioria (37%) 

afirma ter procurado o apoio de familiares, no entanto 26% dos estudantes refere não ter 

procurado nenhum tipo de ajuda (cf. Figura 42). Algumas das razões apontadas para a 

não procura de ajuda foram:  

“Não tinha como ser ajudado”; “Porque a desistência teve motivos relacionados 

com a minha saúde.”; “Não necessitei”; “Tenciono re-ingressar para o próximo ano 

letivo.”; “Candidatei-me à 3ºfase e entrei na Universidade do Minho, exatamente no 

mesmo curso, simplesmente por ficar mais perto e porque assim são menos despesas”; 
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Figura 41. Motivos para o abandono académico dos participantes; questionário de anulação de matrícula 
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“O motivo pelo qual realizei a anulação da matrícula foi por me encontrar de baixa médica 

por gravidez de risco e não me ter sido dada outra solução nos Serviços Académicos, 

como por exemplo realizar a disciplina que tenho para fazer no final da baixa sem prejuízo 

dos prazos que teria inicialmente para a realizar dessa mesma disciplina.”; “Porque 

concorri à segunda fase noutra Universidade”; “O cancelamento da matrícula ocorreu 

devido a um problema de saúde, sendo que no próximo a o letivo irei retomar o 

mestrado.”; “Abandonei os estudos por questões profissionais”; “Não senti necessidade”; 

“Porque desisti devido a problemas de saúde”; “Porque o motivo que me levou a 

abandonar a instituição, foi a designação do curso e as Unidades Curriculares designarem-

se uma coisa e na prática apenas ser abordado um tema. Desportos Colectivos não é nem 

nunca será só futebol”; “O motivo que me orientou nesta decisão, é externo à UTAD. Eu 

decidi abandonar a UTAD, porque a vida em Vila Real não me preenche enquanto e 

pessoa e por essa razão é difícil manter-me motivada.”; “Não precisei de procurar ajuda 

porque o que fiz foi mudar de universidade para ficar mais perto de casa.”; “mudei de 

curso”; “Incompatibilidade com o trabalho”; “Não tinha informações”; “Decisão 

individual, que se prende com problemas pessoais”; “Decisão particular.”; “Eu seria 

financiado pela instituição que trabalho no Brasil. Como eles negaram o auxílio, não terei 

como estudar na UTAD.” e “Entrei noutra instituição de ensino superior na segunda fase”. 
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Figura 42. Mecanismos de apoio procurados pelos participantes; questionário de anulação de matrícula 
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Após o abandono académico – Anulação de Matrícula 

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 (13%) encontra-se numa outra 

instituição de Ensino Superior, num curso diferente do frequentado na UTAD, sendo que 

a maioria dos participantes das outras faixas etárias 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: 60% considera que a decisão afetou o seu futuro de forma positiva, 

26% afirma não saber, 9% afirma que a decisão não afetou o seu futuro, e 9% refere que 

afetou o seu futuro negativamente (cf. Figura 44). 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

17-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50 ou mais Não especificado

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

Encontro-me no mercado de trabalho.

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 à procura de trabalho.

Outro

Encontro-me matriculado noutro tipo de Cursos e/ou Formações Profissionais, por exemplo: Curso Técnico Superior Profissional.

Figura 43. Relação idade – situação atual dos participantes; questionário de anulação de matrícula 
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Figura 44. Avaliação do impacto da decisão de mudar de IES ou de nível de ensino; 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), 84% dos inquiridos afirma que esta foi acertada, 9% 

que era inevitável e 7% que esta era evitável.  

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

explica: “Caso o curso tivesse mais potencial, teria ficado.” Os participantes que referem 

que a sua decisão era inevitável referem “Preferia estar na UTAD, mas como não tive 

média, tive mesmo de optar por outra” e “Como referido anteriormente, o único motivo 

que me levou a sair da UTAD foi o meu sucesso desportivo. Tirando isso, nada me faria 

abandonar esta instituição.” Por sua vez, um dos participantes que vê a sua decisão como 

acertada destaca “O facto de ter mudado para perseguir o sonho de ser médica veterinária 

cursando enfermagem veterinária pareceu-me acertado, no entanto, a nova instituição em 

nada se compara à UTAD; universidade na qual ainda quero muito formar-me.”  

 

Figura 45. Perceção da decisão da mudança de IES ou nível de ensino; 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, percebe-se que, no intervalo de idades dos 17 aos 20 anos, são referidos 

“outros” motivos (19%); por sua vez, no intervalo de idades entre os 21 aos 24 anos o 

motivo mais referido foi o facto de o “curso não ter correspondido às expetativas” (7%); 

nos restantes grupos etários destaca-se o a incompatibilidade da vida académica com a 

vida profissional e os problemas pessoais e familiares (cf. Figura 46). 
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Figura 46. Relação idade - motivos dos participantes; 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 (27%) encontra-se no intervalo de idades entre os 21 e os 24 anos, sendo 

que 20% encontra-se entre os 17-20 anos; e 20% entre os 25-29 anos. Acima dos 40 anos 

a percentagem situa-se nos 27% (cf. Figura 47). 

 

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

Constata-se que 14% dos participantes deste questionário residem no distrito do 

Porto e 44% no distrito de Vila Real. Verificando-se que a maioria dos estudantes (48%) 

são deslocados (cf. Figura 48). 

 

Figura 48. Distrito/País de residência; participantes do questionário de não renovação de matrícula 
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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, verifica-se que a maioria dos 

estudantes (45%), partilha a residência com os pais, sendo que os restantes se encontram 

com o cônjuge ou companheiro (31%); sozinho (11%); com amigos (5%); com outros 

familiares (2%) ou com outra situação (6%; cf. Figura 49). 

 

Figura 49. Contexto familiar; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

Quanto ao número de irmãos, 53% dos inquiridos tem 1 irmão, sendo 9% os que 

são filhos únicos (cf. Figura 50). 

 

Figura 50. Nº de irmãos; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

Quando questionados se têm ou já tiveram irmãos a frequentar o ES, 45% afirma 

que sim (cf. Figura 51). 
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Figura 51. Irmãos a frequentar/ já frequentaram o ES; participantes ao questionário de não renovação de matrícula 

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

52), apurou-se que a percentagem dos progenitores com nível de formação académica 

superior é bastante reduzida. No caso do Pai, 23% detém o Ensino Primário, 19% o 

Ensino Secundário e 19% o 2ºCiclo do Ensino Básico. No caso da Mãe, 20% frequentou 

o 3ºCiclo do Ensino Básico, 19% o 2ºCiclo do Ensino Básico, 17% Ensino Secundário e 

17% o Ensino Primário. Por sua vez, dos inquiridos com tutor, 6% possui o ensino 2º 

Ciclo do ensino básico, 5% Ensino Secundário e 5% Licenciatura.  

 

Figura 52. Escolaridade dos progenitores; participantes do questionário de não renovação de matrícula 
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No que concerne à situação profissional dos progenitores (cf. Figura 53), percebe-

se que a maioria se encontra ativa a tempo inteiro (no caso do Pai 42%, da Mãe 42% e do 

Tutor 13%).  

 

Relativamente à influência do meio familiar na promoção de hábitos de estudos 

adequados, observa-se que os hábitos de estudos mais promovidos pela família são: 

promoção de estabilidade durante a frequência dos estudos (77%) e os materiais 

necessários e adequados para o estudo (70%; cf. Figura 54). 

 

Figura 54. Técnicas de estudo promovidas pela família; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

70%

77%

50%

56%

Dá os materiais necessários e adequados para o estudo
(fotocópias, livros, locais de estudo, etc)

Promove condições estáveis para o estudo (tempo,
estabilidade emocional, etc)

Dá conselhos e recomendações sobre técnicas de
estudo.

Dá conselhos e apoia a participação em formações sobre
técnicas de estudo.

22%
25%

3%

42%

5%
2% 2%

14%
19%

0%

42%

14%
8%

3%

80%

3% 2%

13%

2% 0% 2%

Não se aplica. Reformado. Ativo (mas a
trabalhar no
estrangeiro).

Ativo a tempo
inteiro.

Desempregado. Ativo a tempo
parcial (part-time).

Baixa médica.

Pai Mãe Tutor

Figura 53. Situação profissional dos progenitores; 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, perguntou-se os participantes do inquérito se interromperam os 

estudos entre os dois níveis de ensino. A maioria, 78%, respondeu que não interrompeu 

os seus estudos antes de ingressar no ES (cf. Figura 55). 

 

Figura 55. Interrupção dos estudos antes do ES; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

 

Motivações de ingresso no ES e na UTAD 

Outro indicador que interessa analisar diz respeito às motivações dos participantes 

para ingressar no ES. Com base nas respostas, percebe-se a maioria dos estudantes 

ingressou no ensino universitário para obter um grau académico (70%) e para obter 

competências que permitam o acesso a uma profissional aliciante/bem remunerada (59%; 

cf. Figura 56). 

 

Figura 56. Motivações para o ingresso no ES; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

Sim 22%

Não 78%

70%

59%

3%

2%

38%

14%

3%

3%

Obtenção de um grau académico.

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

Pressão familiar.

Tradição familiar.

Prazer em estudar e em aprender.

Estabelecer novas amizades.

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

Outro



 

39 

 

Já os motivos apontados para a escolha da UTAD, estes prendem-se 

maioritariamente com a localização geográfica (proximidade da residência: 55%), pela 

boa reputação académica (22%) e por ser a melhor para o curso (20%; cf. Figura 57). 

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

percebemos que a maioria ingressou no curso de 1ª opção (77%). 6% dos estudantes 

escolheu a UTAD como 2ª opção, 11% como 3º opção e 6 % escolheu a UTAD na 4ª 

opção (cf. Figura 58). 

 

Figura 58. Opção do curso; participantes do questionário de não renovação de matrícula 
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Figura 57. Motivos escolha da UTAD; participantes do questionário de não renovação de matrícula 



 

40 

 

Quanto à média de ingresso na UTAD, a maioria afirma ter ingressado com uma 

média situada entre os 12,5 e os 14,4 valores (39%) e os 14,5 e os 17,4 valores (38%; cf. 

Figura 59). 

 

Figura 59. Nota de ingresso; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

 

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

no momento de ingresso no ES, uma percentagem considerável (49%) considerou deter 

um nível preparação adequado, e 39% referiu ter uma boa preparação académica (cf. 

Figura 60). 

 

Figura 60. Nível de preparação para o ingresso no ES; participantes do questionário de não renovação de matrícula 
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Percurso na UTAD 

Durante o percurso na UTAD, 61% dos participantes refere ter dependido dos pais 

para suportar as despesas (financeiras) e de si mesmo (56%; cf. Figura 61). 

 

Figura 61. Dependência financeira; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

Quando questionados sobre o local onde residiram durante o seu percurso 

académico, cerca de 33% dos inquiridos refere a casa habitual, sendo que os restantes 

referem quarto individual alugado (30%) e em casa alugada (20%; cf. Figura 62). 

 

Figura 62. Residência durante o percurso na UTAD; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

Constatou-se 61% 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 (39%; 

cf. Figura 63). 
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Figura 63. Recursos económicos suficientes; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

Observou-se ainda que 59% dos participantes não teve qualquer tipo de apoios, 

36% foram apoiados através da bolsa de estudo, 3% através de outros apoios, 2% através 

de empréstimos/créditos e 2% através de trabalho na instituição (cf. Figura 64). 

 

Figura 64. Tipos de apoio obtidos; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

Quando questionados sobre o grau de satisfação em relação a aspetos do curso (cf. 

Figura 65), no geral a avaliação é positiva, com a maioria dos inquiridos “satisfeito” nas 

dimensões avaliadas.  
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Figura 65. Grau de satisfação com o curso; 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 académica, a maioria assinalou como sendo 

“normal” ou “boa”, sendo que os participantes avaliam de forma mais positiva as relações 

entre os pares quando comparadas com as relações com os docentes (cf. Figura 66).  

 

Figura 66. Avaliação das relações sociais e de integração; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Orientação relativa ao plano e programa de estudos.

Coordenação entre as unidades curriculares.

Conteúdos das unidades curriculares.

Qualidade dos professores (conhecimento,
estratégias...).

Atenção dedicada pelos docentes aos estudantes.

Qualidade dos materiais educativos.

Avaliação das aprendizagens.

Nível de exigência académica.

Qualidade global do ensino.

Preparação para o mercado de trabalho.

Apoio/iniciativas ao estudo (acompanhamento).

Muito insatisfeito. Insatisfeito. Indiferente. Satisfeito. Muito satisfeito.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Professores.

Colegas.

No meio social.

No meio académico.

Muito má. Má. Boa. Normal. Muito boa.



 

44 

 

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

estudantes considera-se satisfeita, à exceção da dimensão “nível de participação dos 

estudantes nas decisões de gestão”, item em relação ao qual a maioria se mostra 

indiferente (cf. Figura 67). 

 

Figura 67. Satisfação com a instituição; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

 

Motivos de abandono académico 

Foram analisados os motivos de abandono dos participantes do inquérito de 

não renovação de matrícula e, à semelhança dos anos anteriores, verificou-se que estes 

acontecem por diversas razões, não existindo um predomínio direto de um só motivo. Os 

mais referidos foram: “dificuldades económicas” (30%), “incompatibilidade da vida 

académica com a vida profissional” (25%) e “outros” (22%; cf. Figura 68). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Apoio na integração e adaptação do estudante.

Informação disponível relativamente a regulamento
e normas.

Nível de participação dos estudantes nas decisões de
gestão.

Ambiente social.

Condições de segurança.

Espaços físicos disponíveis para atividades.

Qualidade dos serviços da instituição.

Qualidade global da gestão da instituição.

Muito insatisfeito. Insatisfeito. Indiferente. Satisfeito. Muito satisfeito.



 

45 

 

 

Figura 68. Motivos para o abandono académico; participantes do questionário de não renovação de matrícula 

 

Procura de ajuda 

Quando questionados acerca do tipo de ajuda que procuraram, confirmou-se que 

34% dos participantes não procurou qualquer tipo de apoio, enquanto que 34% afirma ter 

procurado o apoio de familiares, e apenas 27% procurou ajuda junto de algum serviço 

de apoio da UTAD (cf. Figura 69). 

 

Figura 69. Tipos de ajuda procurado; participantes do questionário de não renovação de matrícula 
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Entre os motivos referidos pelos estudantes para não terem procurado ajuda, 

destacam-se: “Informei me via internet”; “Não senti a necessidade de pedir apoio”; 

“Dificuldade no término dos estudos.”; “Oportunidade de emprego.”; “O problema não 

podia ser resolvido pela UTAD”; “Iniciei o meu percurso profissional e, faltando apenas 

a dissertação, decidi não acabar o mestrado.”; “Houve uma conjugação de factores 

pessoais que me impossibilitaram a frequência do ano lectivo e realização da renovação 

da matricula.”; “Não procurei ajuda uma vez que era a minha decisão suspender os 

estudos por motivos de cansaço psicológico/emocional.”; “Porque não adianta se os 

professores não mudam.”; “It is the final year of the course so I do not need to continue”; 

“prescrevi.”; “Eu terminei a licenciatura e como não  decidi  o mestrado que ia fazer não  

renovei a matrícula.”; “Não precisava de apoio”; “Falta de aproveitamento, e perda de 

estatuto de trabalhador estudante.”; “Não procurei ajuda porque o motivo para a não 

renovação da matrícula foi não ter compatibilidade de horário com o meu trabalho”; 

“Questões familiares.”; “A minha principal dificuldade foi conciliar”; “Tentei concorrer 

à bolsa de estudos nos serviços da utad, mas sem qualquer sucesso a não ser que entrasse 

em processo judicial com os meus próprios pais, sim não faz o menor sentido eu sei, mas 

daí não ter meios para continuar a estudar.”; “Porque comecei por receber uma bolsa de 

Pós-Doutoramento e seguidamente arranjei trabalho na área.”; “Tendo em vista que o 

curso que escolhi para reingressar no ensino superior não correspondeu minimamente às 

minhas expectativas, decidi que não iria continuar”; “É uma decisão consciente, pois sou 

eu quem arca com todos os custos”; “Por motivos pessoais este ano ainda não poderei 

concluir o curso” e “Pedi transferência de universidade, para uma exterior. Continuo a 

estudar”.  
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Após o abandono escolar – Não Renovação de Matrícula 

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

respondeu ao questionário, verifica-se que 44% se encontra no mercado de trabalho, 17% 

optou por sair da UTAD e ingressar numa outra IES. De referir que apenas 6% se 

encontrava sem ocupação e 20% estava à procura de trabalho (cf. Figura 70). 

Figura 70. Situação atual, participantes do questionário de não renovação de matrícula 

 

Análise do perfil e motivos de abandono do estudante de não renovação 

Analisando a relação motivos de abandono e idade dos estudantes que 

responderam ao questionário de não renovação de matrícula, percebe-se que os principais 

motivos de abandono variam consoante a faixa etária. 
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Assim, os participantes entre os 17-20 anos apontam, na sua maioria, como causa 

de abandono o facto de o curso não ter correspondido às suas expetativas (9%) e “outro” 

(9%). Os participantes entre os 21-24 anos apontam como principal motivo as razões 

económicas (8%) e na faixa etária dos 25-29 anos destaca-se o ingresso no mercado de 

trabalho (9%). Entre os 30 e os 49 anos, as principais razões apontadas são a 

incompatibilidade da vida académica com a vida profissional e as dificuldades 

económicas (cf. Figura 71). 

 

Figura 71. Relação idade – motivos; participantes do questionário de não renovação de matrícula 
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A maioria dos participantes do questionário de não renovação de matrícula, na 

faixa etária dos 17 aos 20 anos, encontra-se noutra IES, num curso diferente do iniciado 

na UTAD, estando a maioria dos participantes entre os 21 aos 24 anos à procura de 

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

Figura 72). 
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Figura 72. Relação Idade – situação atual; participantes do questionário de não renovação de matrícula 
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Capítulo VI – Considerações Finais 

Considerações finais sobre as Anulações de Matrícula 

De um total de 356 anulações de matrícula reportadas, confirma-se que 175 

correspondem a abandono académico. 

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

ano letivo 2019/20, a percentagem de abandono é mais elevada no 2º Ciclo de estudos 

(6,09%). 

Ciclo de Estudos Nº Matriculados 18/19 Nº Anulações Matrícula 

1º Ciclo e MI 5153 68 (1,32%) 

2º Ciclo 1380 84 (6,09%) 

3º Ciclo 427 23 (5,39%) 

Total 7006 175 (2,50%) 

 

I - Síntese dos resultados do questionário aplicado aos estudantes que anularam a 

matrícula no ano letivo 2019/20 

 Perfil dos estudantes 

- A maioria dos estudantes (43%) situa-se na faixa etária entre os 17 e os 20 anos; 

- A maioria dos estudantes é deslocada (71%), sendo apenas 21% de Vila Real; 

- A maioria partilhava residência com os pais (62%), dependendo financeiramente 

destes (66%). 

 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 os motivos prendem-se com questões de mudança de 

IES, de curso na instituição e a não adaptação ao curso/universidade; 

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

situações não se especificou. Nas situações em que os alunos apresentaram 
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explicações os motivos foram: questões laborais, económicas, relativas a 

creditações, falta de tempo e pessoais; 

 No 3º Ciclo o motivo mais mencionado foi o “outro”, seguido de razões 

financeiras e razões profissionais. 

- Por sua vez, os motivos referidos pelos estudantes no questionário prendem-se: 

 o curso não ter correspondido às suas expectativas, problemas pessoais e 

familiares e a incompatibilidade entre a vida académica e profissional, e 

“outro”; 

- Ao analisar a relação entre os motivos com a idade dos estudantes, percebe-se 

que: 

 No intervalo de idades entre os 17 e os 20 anos, os motivos são: o curso 

não correspondeu às expectativas, dificuldades de adaptação à vida 

académica e “outro”; 

 No intervalo de idades entre os 21 e os 24 anos, destaca-se: o curso não 

correspondeu às expectativas;  

 Por fim, com 25 ou mais anos, os motivos principais são: a 

incompatibilidade da vida académica com a vida profissional e “outros”. 

 Principais motivos identificados para escolher frequentar o ES e a UTAD: 

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

remunerada, obter um grau académico e 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 76% dos inquiridos 

refere ter entrado na 1ª opção. 

 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)”; “Preparação para o mercado de trabalho”; e “Avaliação das 

Aprendizagens”, itens nos quais a maioria dos participantes se mostrou indiferente. 

 Após Anulação de Matrícula: 

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

encontra-se noutra IES; 
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- A partir dos 24 anos, a maioria dos participantes encontrava-se no mercado de 

trabalho; 

 Dados a destacar: 

- 31% dos inquiridos optou por sair da UTAD e ingressar numa outra IES; 

- 43% dos inquiridos encontram-se no mercado de trabalho; 

- 36% dos estudantes considera que não teve recursos económicos suficientes 

durante a sua permanência na UTAD; 

- 26% dos estudantes refere não ter procurado qualquer tipo de apoio. 

Dos estudantes que procuraram ajuda: 

- 37% procuraram apoio junto dos familiares; 

- 29% afirma ter recorrido a algum serviço de apoio da UTAD. 
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Considerações finais sobre as Não Renovações de Matrícula 

Um outro indicador que aponta para a possibilidade de se estar perante uma 

situação de abandono académico é o número de estudantes que não renovaram a matrícula 

e que não concluíram a sua formação. Este indicador fornece 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 verifica-se que 471 (9,36%) estudantes anteriormente inscritos 

(2018/19) não renovaram a matrícula no ano letivo 2019/20; chama-se à atenção que 60 

destes estavam a frequentar Unidades Curriculares Isoladas, por terem prescrito. 

- Foram assim consideradas 411 não renovações de matrícula no 1ºCiclo e MI das 

quais 48,6% pertenciam ao 1ºano; 

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

de estudo. 

II - Síntese dos resultados do questionário aplicado aos alunos que não renovaram 

a matrícula no ano letivo 2018/19: 

  Perfil dos estudantes 

- A maioria dos participantes (27%), encontra-se entre os 21 e os 24 anos; 

- A maioria dos estudantes reside no distrito de Vila Real (44%). Porém, uma 

elevada percentagem dos estudantes (48%) é deslocada;  

- Em termos de residência, 45% vive com os pais dependendo financeiramente 

destes (61%).  

 Motivos para ingressar no ES e UTAD 

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

obtenção de um grau académico (70%), a obtenção de competências que permitam 

o acesso a uma profissão aliciante/bem remunerada (59%) e o prazer em estudar 

e em aprender (38%). 

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

geográfica (proximidade com a residência)”, sendo que 77% diz ter entrado no 

curso de 1º opção. 

 Principais motivos que levaram os estudantes a não renovar a matrícula:  
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- “Dificuldades económicas” e “incompatibilidade da vida académica com a vida 

profissional”.  

 Satisfação dos estudantes em relação à gestão da instituição: 

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

exceção da dimensão “nível de participação dos estudantes nas decisões de gestão”, item 

cuja resposta mais comum foi indiferente; 

 Dados a destacar:   

- Uma grande parte dos estudantes de não renovação de matrícula ingressou no 

mercado de trabalho (44%);  

- 39% dos estudantes considera que não teve recursos económicos suficientes; 

- 58% dos estudantes indicam que não obtiveram qualquer tipo de apoios;  

- 34% dos estudantes refere não ter procurado qualquer tipo de apoio enquanto 

27% afirma ter procurado ajuda junto de algum serviço de apoio da UTAD.
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ANEXOS 
 

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 143 0 

Turismo 137 3 

Animação Sociocultural e 

Comunitária 
71 1 

Psicologia 222 1 

Línguas e Relações Empresariais 153 7 

Educação Básica 64 1 

Gestão 167 4 

Ciências da Comunicação 192 2 

Serviço Social 212 3 

Línguas Literaturas e Culturas 102 4 

Teatro e Artes Performativas 67 4 

Total 1530 34 (2,22%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
V

A
 

Ciências do Desporto 343 6 

Ciência Alimentar 18 0 

Bioengenharia 111 3 

Genética e Biotecnologia 197 1 

Ciência da Nutrição 74 2 

Reabilitação Psicomotora  117 0 

Biologia  105 1 

Bioquímica 189 2 

Ciências do Ambiente  47 2 

Biologia e Geologia  29 0 

Engenharia do Ambiente  1 0 

Total 1231 18 (1,46%) 
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Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
T 

 
Mestrado integrado em Engª. 

Eletrotécnica e de Computadores 
153 0 

Comunicação e Multimédia 193 2 

Engª. Informática 365 3 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 
26 0 

Engª. Biomédica 69 0 

Engª. Civil 45 0 

Engª. Energias Renováveis  3 0 

Engª. Mecânica 111 0 

Mestrado Integrado em Engª e 

Gestão Industrial. 
34 0 

Engª. De Reabilitação e 

Acessibilidades Humanas 
2 0 

Total 848 5 (0,59%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
A

V
 

Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária 
561 3 

Enologia 168 2 

Engenharia Zootécnica 91 0 

Engª. Agronómica 100 0 

Engª. Florestal 32 0 

Arquitetura Paisagista 21 0 

Total 412 5 (1,21%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

ES
S 

Enfermagem 392 6 

Total 392 6 (1,53%) 
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Anexo 2: Abandono no 2º Ciclo por escola 

Escola Cursos 

Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 
E

C
H

S
 

Ciências da Comunicação 53 0 

Ciências da Cultura 31 3 

Ciências da Educação 36 4 

Ciências Económicas e 

Empresariais 
49 1 

Ensino de Educação Pré-escolar e 

Ensino do 1ºCiclo do Ensino 

Básico 

23 0 

Ensino de Informática 10 1 

Ensino do 1ºCiclo do Ensino 

Básico e de Matemática e Ciências 

Naturais no 2ºCiclo do Ensino 

Básico 

5 0 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e de Português e HGP no 2º 

Ciclo do Ensino Básico 

11 0 

Gestão 81 5 

Gestão dos Serviços de Saúde 55 6 

Psicologia 98 2 

Serviço Social 70 8 

Total 522 30 (5,75%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

E
C

T
 

Multimédia 15 1 

Engª. Informática 59 3 

Engª. Biomédica 11 0 

Engª. Civil 25 0 

Engª. Energias Renováveis  3 0 
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Engª. Mecânica 30 0 

Bioinformática Aplicada às  

Ciências da Vida* 
12 0 

Total 155 4 (2,58%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
V

A
 

Biologia Clínica Laboratorial 34 1 

Bioquímica 12 1 

Biotecnologia para as Ciências da 

Saúde 
31 1 

Ciências do Desporto 108 12 

Engenharia Alimentar 36 2 

Engenharia do Ambiente 20 0 

Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário 
75 10 

Genética Molecular Comparativa e 

Tecnológica 
11 1 

Geociências Aplicadas 3 0 

Gerontologia: Atividade física e 

Saúde no Idoso 
21 1 

Gestão dos Recursos Naturais 1 0 

Internacional em Análise da 

Performance Desportiva 
6 0 

Total 358 29 (8,10%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
A

V
 

Arquitetura Paisagista 34 1 

Engenharia Agronómica 47 2 

Engenharia Florestal/Ciências 

Florestais 
26 2 
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Engenharia Zootécnica 48 0 

Enologia e Viticultura 55 6 

Sistemas de Informação 

Geográfica 
15 1 

Gestão Agrária e Agro-Alimentar  1 

Total 257 13 (5,06%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

ES
S 

Enfermagem Comunitária 24 1 

Enfermagem da Pessoa em 

Situação Crítica 

32 2 

Enfermagem de Saúde Familiar 18 3 

Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstetrícia 

14 2 

Total 88 8 (9,09%) 
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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 18 1 

Ciências da Cultura 32 3 

Ciências da Educação 43 4 

Ciências da Linguagem 8 0 

Desenvolvimento, Sociedades e 

Territórios 
48 5 

Estudos Literários 6 1 

Total 155 14 (9,03%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

E
C

T
 

Ciência e Tecnologia WEB 20 1 

Didática de Ciências e Tecnologia 22 1 

Engª. Eletrotécnica e de 

Computadores 
19 1 

Informática 37 1 

TECHAGRO 1 0 

Total 99 4 (4,04%) 

 

Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
V

A
 

Ciências do Desporto 55 2 

Ciências Químicas e Biológicas 18 1 

Genética Molecular Comparativa 7 0 

Geologia 5 0 

Programa Doutoral em Ciência, 

Tecnologia e Gestão do Mar 
11 0 

Total 96 3 (3,13%) 
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Escola Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações 

de matrícula 

EC
A

V
 

Ciência Animal 6 0 

Ciências Agronómicas e Florestais 18 0 

Ciências Veterinárias 28 2 

Cadeias de Produção Agrícola – 

Da Mesa ao Campo 
21 0 

Total 73 2 (2,74%) 
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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 
9 2 3 0 0 0 14 

Licenciatura em Animação Cultural e 

Comunitária 
8 2 2 0 0 0 12 

Licenciatura em Ciências Da 

Comunicação 
4 1 4 0 0 0 9 

Licenciatura em Economia 10 1 0 0 0 0 11 

Licenciatura em Educação Básica 1 1 7 0 0 0 9 

Licenciatura em Gestão 7 2 2 0 0 0 11 

Licenciatura em Línguas, Literaturas e 

Culturas 
7 1 0 0 0 0 8 

Licenciatura em Psicologia 10 1 6 0 0 0 17 

Licenciatura em Serviço Social 6 1 3 0 0 0 10 

Licenciatura em Teatro e Artes 

Performativas 
6 1 0 0 0 0 7 

Licenciatura em Turismo 5 1 4 0 0 0 10 

Total 118 

 

Número de inscritos no ano letivo 2017/18 1499 

% 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 0 1 2 0 0 0 3 

Licenciatura em Engenharia Zootécnica 4 18 4 0 0 0 26 

Licenciatura em Enologia 13 2 6 0 0 0 21 
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Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária 
8 1 3 1 4 2 19 

Licenciatura em Engenharia Agronómica 2 14 3 0 0 0 19 

Total 92 

 

Número de inscritos no ano letivo 2017/18 971 

% de estudantes sem renovação de matrícula 9% 

 

 

Escola Cursos 
Ano Curricular Total 

curso 1 2 3 4 5 6 

E
C

T
 

Licenciatura em Comunicação e 

Multimédia 
5 2 6 0 0 0 13 

Licenciatura em Engenharia Biomédica 2 3 1 0 0 0 6 

Licenciatura em Engenharia Civil 5 2 3 0 0 0 10 

Licenciatura em Engenharia Das Energias 

Renováveis 
0 0 3 0 0 0 3 

Licenciatura em Engenharia Informática 18 3 6 0 0 0 27 

Licenciatura em Engenharia Mecânica 2 4 3 0 0 0 9 

Licenciatura em Tecnologias da 

Informação e Comunicação 
3 3 3 0 0 0 9 

Mestrado Integrado em Engenharia e 

Gestão Industrial (Preparatórios) 
2 4 0 0 0 0 6 

Mestrado Integrado em Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores 
6 2 5 2 3 0 18 

Total 101 

 

Número de inscritos no ano letivo 2017/18 958 

% de estudantes sem renovação de matrícula 11% 
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Escola Cursos 
Ano Curricular Total 

curso 1 2 3 4 5 6 
E

C
V

A
 

Licenciatura em Bioengenharia 5 9 0 0 0 0 14 

Licenciatura em Biologia 1 2 4 0 0 0 7 

Licenciatura em Biologia e Geologia 3 0 0 0 0 0 3 

Licenciatura em Bioquímica 8 3 4 0 0 0 15 

Licenciatura em Ciência Alimentar 0 2 0 0 0 0 2 

Licenciatura em Ciências da Nutrição 3 0 0 0 0 0 3 

Licenciatura em Ciências do Desporto 20 5 6 0 0 0 31 

Licenciatura em Reabilitação 

Psicomotora 

3 1 1 0 0 0 
5 

Licenciatura em Genética e Biotecnologia 5 3 1 0 0 0 9 

Total 89 

 

Número de inscritos no ano letivo 2017/18 1212 

% 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 1 0 3 0 0 11 

Total 11 

 

Número de inscritos no ano letivo 2018/19 392 

% de estudantes sem renovação de matrícula 3% 

 

 


