
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2020/21 
 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS – GABINETE DE PLANEAMENTO, AVALIAÇÃO E MELHORIA

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

 

 
 



 

DQ 44/00                                            i 

 

 

TÍTULO 

Abandono Académico na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: 2020/21 

 

COORDENAÇÃO 

José Paulo Cravino, Pró-Reitor para a Inovação Pedagógica 

 

EQUIPA TÉCNICA 

Tatiana Ferreira, Gabinete de Planeamento, Avaliação e Melhoria 

 

FOTOGRAFIA 

Sector de Fotografia – UTAD 

 

PROPRIEDADE 

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

 

ANO 

2021 

 

 

  



 

DQ 44/00                                            ii 

ÍNDICE 
 

Lista de Acrónimos _______________________________________________________________________ 1 

Capítulo I – Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE) _________ 2 

Apresentação ____________________________________________________________________________________ 2 

Missão e objetivos ________________________________________________________________________________ 2 

Estratégias de atuação ____________________________________________________________________________ 2 

Capítulo II – Evolução do número de estudantes na UTAD ________________________________________ 5 

Número de estudantes inscritos nos últimos 5 anos na UTAD: _____________________________________________ 5 

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

Capítulo III – Metodologia _________________________________________________________________ 8 

Procedimentos e técnicas de recolha e de análise de dados relativos ao abandono ____________________________ 8 

Capítulo IV - Apresentação e discussão de resultados: Indicadores de Abandono ____________________ 10 

Anulação de Matrícula ____________________________________________________________________________ 10 

Anulação de Matrícula correspondente a abandono académico __________________________________________ 11 

Não Renovação de Matrícula ______________________________________________________________________ 14 

Capítulo V – Apresentação e discussão de resultados do questionário online _______________________ 15 

Anulações de Matrícula ___________________________________________________________________________ 15 

Caracterização dos Participantes _________________________________________________________________ 15 

Preparação para o Ensino Superior _______________________________________________________________ 16 

Motivos de abandono académico ________________________________________________________________ 17 

Procura de ajuda ______________________________________________________________________________ 19 

Após o abandono escolar – Anulação de Matrícula __________________________________________________ 21 

Análise da idade e motivos de abandono do estudante de anulação ____________________________________ 23 

Análise da idade e procura de apoio do estudante de anulação ________________________________________ 24 

Análise do género e motivos de abandono do estudante de anulação ___________________________________ 25 

Análise do género e procura de apoio do estudante de anulação _______________________________________ 26 

Não Renovações de Matrícula _____________________________________________________________________ 27 

Caracterização dos participantes _________________________________________________________________ 27 

Preparação para o Ensino Superior _______________________________________________________________ 28 

Motivos de abandono académico ________________________________________________________________ 28 

Procura de ajuda ______________________________________________________________________________ 30 

Após o abandono escolar – Não Renovação de Matrícula _____________________________________________ 32 

Análise da idade e motivos de abandono do estudante de não renovação ________________________________ 34 

Análise da idade e procura de apoio do estudante de não renovação ___________________________________ 34 

Análise do género e motivos de abandono do estudante de não renovação ______________________________ 35 



 

DQ 44/00                                            iii 

Análise do género e procura de apoio do estudante de não renovação __________________________________ 36 

Capítulo VI – Considerações Finais ____________________________________________________ 37 

Considerações finais sobre as Anulações de Matrícula __________________________________________ 37 

I - Síntese dos resultados do questionário aplicado aos estudantes que anularam a matrícula no ano letivo 2020/21 37 

Considerações finais sobre as Não Renovações de Matrícula _____________________________________ 39 

II - Síntese dos resultados do questionário aplicado aos alunos que não renovaram a matrícula no ano letivo 2019/20

 ______________________________________________________________________________________________ 39 

Em suma: ______________________________________________________________________________ 40 

Anexo 1: Anulações correspondentes a abandono por curso nas Escolas ______________________ 41 

Anexo 2: Não Renovação de Matrícula no 1º Ciclo e MI por Curso nas Escolas _________________ 45 

 

  



 

DQ 44/00                                            iv 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Modelo de ação do OPAPSE. ....................................................................................................................................... 3 

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

Figura 3. Evolução do nº total de estudantes inscritos na UTAD na ECAV, ECHS, ECT, ECVA e ESS. .......................................... 5 

Figura 4. Evolução do número de estudantes inscritos na UTAD por ciclos de estudos. ........................................................... 6 

Figura 5. Evolução do nº de estudantes por Escola no 1º Ciclo e Mestrado Integrado na ECAV, ECHS, ECT, ECVA e ESS. ........ 6 

Figura 6. Evolução do nº de estudantes por Escola no 2º Ciclo na ECAV, ECHS, ECT, ECVA e ESS. ............................................ 7 

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

Figura 8. Evolução do nº de estudantes nos cursos TESP. .......................................................................................................... 7 

Figura 9. Percentagem global de pedidos de anulação de matrícula nos últimos 5 anos. ....................................................... 10 

Figura 10. Número de anulações de matrícula nos últimos 5 anos por ciclo de estudos. ........................................................ 10 

Figura 11. Percentagem global do Abandono Académico nos últimos 4 anos. ........................................................................ 11 

Figura 12. Percentagem de Abandono Académico nos 4 últimos anos em cada Ciclo de Estudos. ......................................... 11 

Figura 13. Distribuição do abandono académico por Escola. ................................................................................................... 12 

Figura 14. Motivos do abandono académico; dados SA. .......................................................................................................... 12 

Figura 15. Motivos do abandono académico no 1ºCiclo e MI; dados SA. ................................................................................ 13 

Figura 16. Motivos do abandono académico no 2º Ciclo; dados SA. ....................................................................................... 13 

Figura 17. Motivos do abandono académico no 3º Ciclo; dados SA. ....................................................................................... 13 

Figura 18. Evolução das não renovações de matrícula no 1º Ciclo e MI, nos últimos 5 anos. ................................................. 14 

Figura 19. Ano em que se encontravam os estudantes de 1º Ciclo e de MI que não renovaram a matrícula. ........................ 14 

Figura 20. Escola em que se encontravam os estudantes de 1º Ciclo e de MI que não renovaram a matrícula. .................... 15 

Figura 21. Idade dos participantes; questionário de anulação de matrícula. ........................................................................... 15 

Figura 22. Distrito de Residência dos participantes; questionário de anulação de matrícula. ................................................. 16 

Figura 23. Opção do curso; participantes do questionário de anulação de matrícula. ............................................................ 16 

Figura 24. Nível de preparação para o ingresso no ES; participantes do questionário de anulação de matrícula. .................. 17 

Figura 25. Motivos para o abandono académico; participantes do questionário de anulação de matrícula. ......................... 17 

Figura 26. Tipos de ajuda procurado; participantes do questionário de anulação de matrícula. ............................................ 19 

Figura 27. Situação atual, participantes do questionário de anulação de matrícula. .............................................................. 21 

Figura 28. Perceção da decisão de mudança de IES; participantes do questionário de anulação de matrícula. ..................... 22 

Figura 29. Fatores que contribuíram para a mudança de IES; participantes do questionário de anulação de matrícula. ....... 22 

Figura 30. Perceção da decisão de mudança para cursos TESP; participantes do questionário de anulação de matrícula. .... 23 

Figura 31. Fatores que contribuíram para cursos TESP; participantes do questionário de anulação de matrícula. ................ 23 

Figura 32. Relação idade – motivos; participantes do questionário de anulação de matrícula. .............................................. 24 

Figura 33. Relação Idade –  procura de ajuda; participantes do questionário de anulação de matrícula. ............................... 25 

Figura 34. Género – motivos de abandono; participantes do questionário de anulação de matrícula. .................................. 26 

Figura 35. Género – procura de apoio; participantes do questionário de anulação de matrícula. .......................................... 26 

Figura 36. Idade dos participantes; questionário de não renovação de matrícula .................................................................. 27 

Figura 37. Distrito/País de residência; participantes do questionário de não renovação de matrícula. .................................. 27 

file:///C:/Users/tatianaf/Documents/WA/Anulações%2020_21/Relatório%20abandono-2020-21-revJPC.docx%23_Toc84585021
file:///C:/Users/tatianaf/Documents/WA/Anulações%2020_21/Relatório%20abandono-2020-21-revJPC.docx%23_Toc84585052
file:///C:/Users/tatianaf/Documents/WA/Anulações%2020_21/Relatório%20abandono-2020-21-revJPC.docx%23_Toc84585053
file:///C:/Users/tatianaf/Documents/WA/Anulações%2020_21/Relatório%20abandono-2020-21-revJPC.docx%23_Toc84585054


 

DQ 44/00                                            v 

Figura 38. Opção do curso; participantes do questionário de não renovação de matrícula. ................................................... 28 

Figura 39. Nível de preparação para o ingresso no ES; participantes do questionário de não renovação de matrícula. ........ 28 

Figura 40. Motivos para o abandono académico; participantes do questionário de não renovação de matrícula. ................ 29 

Figura 41. Tipos de ajuda procurado; participantes do questionário de não renovação de matrícula. ................................... 30 

Figura 42. Situação atual, participantes do questionário de não renovação de matrícula. ..................................................... 32 

Figura 43. Perceção da decisão de mudança de IES; participantes do questionário de não renovação de matrícula. ............ 33 

Figura 44. Fatores que contribuíram para a mudança de IES; participantes do questionário de não renovação de matrícula.

 .................................................................................................................................................................................................. 33 

Figura 45. Relação idade – motivos; participantes do questionário de não renovação de matrícula. ..................................... 34 

Figura 46. Relação Idade –  procura de ajuda; participantes do questionário de não renovação de matrícula. ..................... 35 

Figura 47. Género – motivos de abandono; participantes do questionário de não renovação de matrícula. ......................... 36 

Figura 48. Género – procura de apoio; participantes do questionário de não renovação de matrícula. ................................ 36 

 

ÍNDICE DE TABELAS 
 

Tabela 1. Número de estudantes inscritos e de abandono por ciclo de estudos. .................................................................... 11 

Tabela 2 Anulações correspondentes a abandono na ECT.. ..................................................................................................... 41 

Tabela 3. Anulações correspondentes a abandono na ECHS. .................................................................................................. 42 

Tabela 4. Anulações correspondentes a abandono na ECVA ................................................................................................... 43 

Tabela 5. Anulações correspondentes a abandono na ECAV. .................................................................................................. 44 

Tabela 6. Anulações correspondentes a abandono na ESS. ..................................................................................................... 44 

Tabela 7. Não renovações na ECT. ............................................................................................................................................ 45 

Tabela 8. Não renovações na ECHS. ......................................................................................................................................... 45 

Tabela 10. Não renovações na ECAV. ....................................................................................................................................... 46 

Tabela 9. Não renovações na ECVA. ......................................................................................................................................... 46 

Tabela 11. Não renovações na ESS. .......................................................................................................................................... 46 

 

file:///C:/Users/tatianaf/Documents/WA/Anulações%2020_21/Relatório%20abandono-2020-21-revJPC.docx%23_Toc84585065
file:///C:/Users/tatianaf/Documents/WA/Anulações%2020_21/Relatório%20abandono-2020-21-revJPC.docx%23_Toc84585066


 

 

DQ 44/00                                            1 

 

LISTA DE 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 

TESP - Cursos Técnicos Superiores Profissionais 

 

 

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 

 

  



 

DQ 44/00                                            2 

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:  

 Monitorizar o abandono académico;  

 Acompanhar os estudantes;  

 Mobilizar docentes e funcionários;  

 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 encaminhamento direcionado e 

adequado face ao(s) problema(s) do estudante para outros mecanismos de apoio disponíveis. O OPAPSE 
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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.  

 

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.  

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 do OPAPSE. 
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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|Mentoria, 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 2021 (disponível em: https://www.utad.pt/wp-

content/uploads/2021/06/Relato%CC%81rio-de-Atividades-UTAD-2020-_web.pdf), verifica-se um 

crescimento do número total de estudantes nos últimos 5 anos (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 estes têm sofrido algumas oscilações. Em termos da 

evolução do número de estudante por Escola no último ano, assistimos a um aumento do número dos 

estudantes em quase todas as Escolas, excetuando-se a ECAV (cf. Figura 3). No que diz respeito ao 

número de estudantes por ciclo de estudos, no caso das licenciaturas, doutoramentos e cursos TESP o 

número de inscritos tem vindo a aumentar, no entanto no caso dos mestrados tem-se assistido a um 

ligeiro decréscimo (cf. Figura 4). 

 

Figura 3. Evolução do nº total de estudantes inscritos na UTAD na ECAV, ECHS, ECT, ECVA e ESS. 
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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 8). 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 teve um 

pequeno decréscimo (cf. Figura 5) 

 

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 2019/20, assistiu-se a uma diminuição dos 

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

 

Analisando o número de estudantes inscritos no 3º Ciclo (cf. Figura 7), pudemos verificar que quando 

comparado com o ano letivo anterior, a ECHS, a ECT e a ECAV tiveram um aumento do número de 

estudantes neste ciclo, enquanto a ECVA teve um pequeno decréscimo.  

 

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

Por último, analisando o número de estudantes inscritos nos cursos TESP (cf. Figura 7), verificamos que 

estes tem vindo a aumentar ao longo dos anos.   

 

Figura 8. Evolução do nº de estudantes nos cursos TESP.  
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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 2021). 

É utilizado o conceito de anulação de matrícula quando nos referimos aos estudantes que anularam a 

matrícula no ano letivo de 2020/21, e o conceito de não renovação de matrícula em referência aos 

estudantes que não renovaram a matrícula no ano letivo de 2020/21, embora estivessem inscritos no 

ano letivo de 2019/20. 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 2020/21, 

assegurando o anonimato e a confidencialidade ao participante. 

Este questionário é constituído por 23 questões que exploram a procura de apoios, motivos de 

abandono, situação atual do estudante, fatores que contribuíram para a mudança de IES (quando 

aplicável) e preparação para o Ensino Superior, tendo sido aplicado entre outubro de 2020 e julho de 

2021. O questionário baseou-se inicialmente no “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”. Foi sendo sucessivamente adaptado em função das necessidades de informação. 

Apesar das modificações realizadas, este relatório continua a incluir questões que foram aplicadas nos 

questionários dos estudos anteriores de forma a comparar e padronizar os dados recolhidos nos 

diferentes períodos. 

Foi enviado e-mail individualizado para todos os estudantes do 1º Ciclo e MI, 2º Ciclo, 3º Ciclo de Estudos 

e TESP identificados na situação de abandono académico por anulação de matrícula no ano letivo de 

2020/21, num total de 249 estudantes (97 estudantes do 1º Ciclo e Mestrado Integrado; 113 estudantes 

do 2ºCiclo, 34 estudantes do 3º Ciclo e 5 estudantes dos TESP). Esta recolha originou 103 respostas 

completas, no entanto não foram consideradas 4 respostas porque se tratavam de estudantes que se 

encontram na UTAD no mesmo curso e 3 de estudantes que se encontram na UTAD num curso diferente 

do iniciado. Assim, foram analisadas 95 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 357 estudantes de 1º Ciclo de Estudos e de MI que não terão renovado a matrícula em 
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2020/21. Após envio do questionário, foram obtidas 80 respostas, no entanto não foram consideradas 

24 respostas: 13 por se tratarem de mudanças de curso na UTAD, 11 por se tratarem de estudantes que 

se encontram matriculados no curso na UTAD. Assim, foram analisadas 56 (16%) respostas ao 

questionário de não renovação de matrícula. 

 

 

Nota: Após a data de referência (31 de março), existiram 4 situações de abandono no final do ano letivo 

(abril/maio). Estas não foram contempladas na atual análise, no entanto as razões reportadas dizem 

respeito à não adaptação (n=2), uma situação de lapso na renovação de matrícula, uma vez que o prazo 

para entrega das dissertações havia sido prolongado e uma referente a razões de saúde. 

 

Chegaram ainda ao OPAPSE 21 situações de pedido de anulação de matrícula para o próximo ano letivo 

(2021/22), sendo os seguintes os motivos apontados: mudança de curso e/ou instituição (n=12); 

profissionais (n=3); visto (n=2); financeiros; financeiros e familiares; não adaptação e pessoais.  
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CAPÍTULO IV - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS: 
INDICADORES DE ABANDONO  

Anulação de Matrícula 

Verifica-se uma diminuição dos pedidos de anulação de matrícula face ao ano de 2019/20 (cf. Figura 9), 

e consequente diminuição em termos percentuais face ao nº total de estudantes. Esta situação poderá 

ter alguma influência da situação pandémica, embora não nos seja possível perceber em que medida 

(se por os estudantes que realizaram a sua matrícula tinham um percurso académico mais definido, ou 

se o facto de o ensino ter decorrido em parte à distância pode ter facilitado a permanência dos 

estudantes no Ensino Superior). 

Analisando as anulações de matrícula por ciclo de estudos, verifica-se um decréscimo do nº de pedidos 

de anulação no 1º Ciclo e MI, sendo que nos restantes houve um ligeiro aumento (cf. Figura 10). 

 

Figura 9. Percentagem global de pedidos de anulação de matrícula nos últimos 5 anos. 

 

Figura 10. Número de anulações de matrícula nos últimos 5 anos por ciclo de estudos. 
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Anulação de Matrícula correspondente a abandono académico 

No ano letivo 2020/21, foram comunicados ao OPASE um total de 249 pedidos de anulação de matrícula, 

sendo que 10 das situações de anulação (1 no 1º Ciclo e MI, 8 no 2º Ciclo e 1 no 3º Ciclo) dizem respeito 

a mudanças de curso dentro da própria instituição, 4 situações em que os estudantes renovaram a 

matrícula por lapso (questão dissertação), 37 situações de mudança de IES (25 no 1º Ciclo e MI, 10 no 

2º Ciclo e 3 no 3º Ciclo) e 2 situações de cancelamento da anulação. 

Deste modo, 174 anulações de matrícula correspondem a abandono académico efetivo (cf. Tabela 1), 

correspondendo a uma taxa de 2,39% (cf. Figura 11). Verifica-se que 69 pedidos ocorreram no 1º Ciclo 

e MI; 79 no 2º Ciclo, 23 no 3º Ciclo e 3 nos TESP. (No anexo 1 encontra-se de forma detalhada a 

informação do abandono em cada Escola e curso, nos diferentes ciclos de estudo). 

 

Figura 11. Percentagem global do Abandono Académico nos últimos 4 anos. 

 

Ciclo de Estudos Nº Matriculados 19/20 Nº Anulações Matrícula 

1º Ciclo e MI 5490 69 (1,26%) 

2º Ciclo 1278 79 (6,18%) 

3º Ciclo 456 23 (5,04%) 

Cursos TESP 71 3 (4,23%) 

Total 7295 174 (2,39%) 

Tabela 1. Número de estudantes inscritos e de abandono por ciclo de estudos. 

 

 

Figura 12. Percentagem de Abandono Académico nos 4 últimos anos em cada Ciclo de Estudos. 
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Analisando as anulações de matrícula correspondentes ao abandono académico, contata-se que a 

Escola com maior percentagem de abandono é a ECHS (44%; cf. Figura 13). 

 

Figura 13. Distribuição do abandono académico por Escola. 

 

De acordo com os dados dos SA, os motivos indicados pelos estudantes que abandonaram o ES (n=174; 

cf. Figura 14) prendem-se maioritariamente com a não adaptação (25%), “outro” (24%) e devido a 

razoes financeiras (23%).  Nas situações que os estudantes referiram “outro” muitos não identificaram 

o motivo, no entanto os que o fizeram identificaram como razões a situação pandémica, estágio 

profissional, mudança de IES, questões familiares e profissionais, impossibilidade de assistir a aulas 

presencialmente, entre outros. 

 

Figura 14. Motivos do abandono académico; dados SA. 
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Figura 15. Motivos do abandono académico no 1ºCiclo e MI; dados SA. 

 

Por sua vez, no 2º Ciclo os motivos mais frequentes foram: outros (26%), financeiros (21%) e 

profissionais (18%; cf. Figura 16). Em relação às questões profissionais destacaram a questão da 

incompatibilidade entre a atividade académica e a laboral. Por sua vez, em relação à sinalização do 

motivo “outro” apontam as razoes familiares, profissionais e relacionadas com o COVID. 

 

 

Figura 16. Motivos do abandono académico no 2º Ciclo; dados SA. 

 

Por último, os motivos conducentes à anulação de matrícula no 3º Ciclo não foram especificados pelos 

estudantes, contudo os estudantes que fizeram esta identificação reportaram as razões 

pessoais/familiares como a maior influência na decisão de abandono (cf. Figura 17). 

 

Figura 17. Motivos do abandono académico no 3º Ciclo; dados SA. 

 

16%

1%

1%

6%

9%

22%

44%

Outro

Não especificado

Pessoais/Familiares

Saúde

Profissionais

Financeiros

Não adaptação

26%

1%

4%

6%

9%

15%

18%

21%

Outro

Visto

Não especificado

Saúde

Pessoais/Familiares

Não adaptação

Profissionais

Financeiros

13%

4%

4%

9%

13%

30%

39%

Outro

Financeiros

Visto

Não adaptação

Saúde

Pessoais/Familiares

Não especificado



 

DQ 44/00                                            14 

Não Renovação de Matrícula 

Dos 5153 estudantes inscritos em 2019/20 no 1º Ciclo e MI, foram comunicados ao OPAPSE um total de 

357 estudantes de 1º Ciclo e MI que não realizaram a renovação de matrícula no ano letivo de 2020/21 

(6,93%). Ou seja, estudantes que estavam inscritos em 2019/20, mas que não renovaram a matrícula 

em 2020/21. Analisando os dados dos estudantes sem renovação de matrícula (n=651) por Ciclo de 

estudos, contatou-se que 357 (55%) eram estudantes do 1º Ciclo e MI, 204 (31%) do 2º Ciclo, 85 (13%) 

do 3º Ciclo e 5 de TESP (1%). 

Considerando as não renovações de matrícula no 1º Ciclo e MI mais recentes, verifica-se que a taxa é a 

mais baixa dos últimos anos, aproximando-se aos valores do ano letivo 2017/18 (cf. Figura 18). 

 

Figura 18. Evolução das não renovações de matrícula no 1º Ciclo e MI, nos últimos 5 anos. 

Relativamente aos estudantes de 1º Ciclo e MI que não realizaram a renovação da sua matrícula (n=357), 

verificou-se a seguinte distribuição por ano: 181 estudantes (50,7%) pertenciam ao 1º ano; 78 

estudantes (21,8%) pertenciam ao 2º ano; 92 estudantes (25,8%) pertenciam ao 3º ano; 3 estudantes 

(0,8%) no 4º ano; 1 estudantes (0,3%) no 5ºano e 2 estudantes (0,6%) no 6º ano (cf. Figura 19. Para 

informações mais detalhadas em cada curso das diferentes Escolas, consultar Anexo 2). 

 

Figura 19. Ano em que se encontravam os estudantes de 1º Ciclo e de MI que não renovaram a 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 ECT (30%), sendo a ESS a escola com menor número de não renovações (1% 

cf. Figura 20). 

 

Figura 20. Escola em que se encontravam os estudantes de 1º Ciclo e de MI que não renovaram a matrícula. 

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 (n=95), apurou-

se que a maioria dos participantes encontra-se no intervalo de idades entre os 17 e os 20 anos (38%), e 

17% no intervalo de idades compreendida entre 21 a 24 anos, sendo possível afirmar que nos 

encontramos perante o estudante típico do ES (55%). Ainda assim, 12% dos participantes tem idade 

entre os 25 e os 29 anos, sendo que acima dos 30 anos a percentagem situa-se nos 32% (cf. Figura 21). 

 

Figura 21. Idade dos participantes; questionário de anulação de matrícula. 
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país, sendo apenas 16% residente no distrito de Vila Real (cf. Figura 22). Os estudantes que referiram 

outro, residem no Brasil e em Angola. 

 

Figura 22. Distrito de Residência dos participantes; questionário de anulação de matrícula. 

Preparação para o Ensino Superior 

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

maioria ingressou no curso de 1ª opção (69%). 17% dos estudantes escolheu a UTAD como 2ª opção, 

5% como 3º opção, $% escolheu a UTAD como 4ª e 5ª opção e 1% escolheu a UTAD na 6ª opção (cf. 

Figura 23). 

 

 

Figura 23. Opção do curso; participantes do questionário de anulação de matrícula. 

 

Em relação ao nível de preparação académica que os estudantes sentem possuir no momento de 
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Figura 24. Nível de preparação para o ingresso no ES; participantes do questionário de anulação de matrícula. 

 

Motivos de abandono académico 

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 doa abandono, sendo várias as razões que contribuem 

para esta decisão. À semelhança de anos anteriores, os mais destacados foram: “outro” (31%), a 

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

(ambos com 24%; cf. Figura 25). 

 

Figura 25. Motivos para o abandono académico; participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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desemprego atual e ausência da obtenção da creditação dupla (mestrado e pós graduação).”, “Não me 

identifico com este curso, não é o que idealizo para o meu futuro.”, “Está a estudar no estrangeiro (Reino 

Unido).”, “Encontrei emprego”, “O facto de viver na ilha da Madeira”, “Burocracia e maus serviços 

prestados pela Embaixada Portuguesa em Cabo Verde.” e “Logística”. 

 

Os estudantes tinham ainda a possibilidade de explicar de forma mais detalhada os motivos do 

abandono, caso o desejassem, sendo que os que o fizeram expuseram: 

 “Mudei para uma faculdade mais perto” 

 “Devido a problemas financeiros e a grade de disciplinas abarcarem aulas durante o período matutino e 

vespertino, tornando a possibilidade de conseguir um emprego muito difícil e consequentemente fundos 

para me manter em Portugal.” 

 “As avaliações práticas do mestrado de educação coincidiam com o meu horário laboral” 

 “A minha mãe faleceu a 6 meses atrás, e comecei o tratamento para ansiedade generalizada a 1 mês e 

meio e tentei ir ...pelo menos tentei e tive uma recaída e queria congelar a matricula mesmo com atestado 

medico negaram.” 

 “Esse curso e faculdade foram a minha primeira opção pois era o meu curso de eleição, mais cómodo e 

perto de casa.” 

 “Infelizmente entre o período de candidatura e a matrícula fiquei desempregada e, ao conseguir um novo 

trabalho fiquei impossibilitada de frequentar as aulas no sábado.” 

 “A minha vida profissional tornou-se incompatível com a frequência do curso.” 

 “O deslocamento, a falta de condições econômicas para arcar com todos os custos” 

 “Estava no curso por estar e não por querer. Não era a área para qual queria devotar 3 anos da minha 

vida.” 

 “Cheguei à conclusão que a área da saúde não é para mim, portanto decidi optar por outro curso também 

relacionado com a área da biologia” 

 “Fui aprovado na Universidade de Aveiro em um curso mais relacionado a minha área de atuação 

profissional” 

 “Não atribuição de bolsa da FCT” 

 “A demora à resposta de pedido de creditação apresentado, para conclusão dos estudos.” 

 “tenho dificuldade em transferir os valores de Angola para Portugal, e por outro lado a taxa de cambio 

no meu país e muito alta e não me facilita o pagamento do valor da mensalidade, embora tenha 

concorrido para uma bolsa e até ao momento não tem resultado e a medida que o tempo passa os valores 

vão aumentando em função do atraso do pagamento das mensalidades.” 

 “Ao início pensava -se que o curso ia ser em grande parte à distância, e apenas tinha uma disciplina no 

moodle” 
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 “Sou Militar.” 

 “Declaro que pretendo anular a matrícula no presente ano letivo por me encontrar psicologicamente 

frágil, dadas várias ocorrências no seio da minha família que me abalaram, entre as quais se destacam o 

aparecimento de doenças oncológicas e autoimunes, pai e mãe, respetivamente.” 

 “Falta de disponibilidade; o Doutoramento em DeST, também não correspondeu com as minhas 

expectativas.” 

 “Doença oncológica prolongada” 

 “Devido à pandemia tornou-se difícil a adaptação à vida académica” 

 “Não consegui levar as minhas papeladas a tempo devido aos maus métodos utilizados pela Embaixada 

Portuguesa em Cabo Verde.” 

 

Procura de ajuda 

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

procurado qualquer apoio. Dos estudantes que procuraram ajuda, a maioria foi junto de bolsas de 

estudos externas à instituição (29%) ou unto de familiares (26%; cf. Figura 26).   

 

Figura 26. Tipos de ajuda procurado; participantes do questionário de anulação de matrícula. 

 

Entre os motivos referidos pelos estudantes para não terem procurado ajuda, destacam-se: “A minha 
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trabalhadora, mas questões profissionais inesperadas e recentes impediram a continuação dos estudos.”, “Porque 

não era esse o caso”; “Desmotivado”; “Está a estudar no estrangeiro (Reino Unido).”; “Não abandonei por 

questões económicas”; “Suspendi temporariamente a matrícula por razões de saúde”; “Encontrei emprego”; 

“Depois de ter estado confinado com Covid-19, deu perfeitamente para organizar ideias, sobretudo as prioridades 

na vida, tendo concluído que o Doutoramento onde estava inscrito, de facto não é prioritário atendendo que me 

inscrevi apenas pela realização pessoal.”, ser aceite noutra instituição (n=3) e o facto de considerar não 

precisar de ajuda (n=4).  

 

Questionados sobre que outros apoios consideram uteis/necessários de modo a evitar situações de 

abandono, a maioria dos estudantes considerou que os oferecidos são os suficientes, no entanto outros 

apontaram os seguintes:  

 Apoio económico como mais bolsas, outros apoios financeiros/monetários, referindo aqui a 

instabilidade provocada pela pandemia (n=7); 

 Serviços da UTAD (n=5; “Apoio dos Serviços Académicos”; “Um melhor apoio por parte dos serviços”; 

“SERVIÇO DE APOIO POR PARTE DA UTAD”; “Rapidez dos SA”; “Melhoria geral dos serviços académicos e 

do portal do estudante. Deviam ser mais céleres a responder às mensagens e o portal do estudante devia 

ser mais simple, como o da Universidade do Minho.”); 

 Mais apoios para os estudantes estrangeiros como nas bolsas e alojamento (n=3); 

 Apoio de estudantes de anos mais avançados (n=3; “Acho que o apoio de alguém que já tenho 

frequentado o curso e que possa disponibilizar informação para que não tomem decisões precipitadas.”; 

“Guia tutelar de forma a acompanhar os alunos no 1 ano”; “Acompanhamento mais próximo dos alunos 

com desfasamento de idades.”) 

 Apoio ao nível do alojamento e este ser mais acessível para os alunos deslocados (n=2); 

 Mais apoios do estado e segurança social (n=2);  

 Apoio em termos de saúde física (ex. atestado médico; n=1) e apoio psicológico (n= 2; 

“Profissionais de apoio psicológico”; “Apoios relacionados com a motivação de cada estudante”);  

 Redução ou isenção de propinas (n=2); 

 Foram ainda referidas outras situações/necessidades de apoio: “no meu caso foi por falta de apoio 

para ficar com as crianças o que a situação do covid19 piorou”; “Bolsas externas.  Apoio nos horários de 

trabalho. Menos carga horária.”; “Valorização dos Estatutos previstos pela Utad (Estatuto Trabalhador-

Estudante)”; “No meu caso, em concreto, a exigência exigida para a realização dos trabalhos, ocupa muito 

tempo para pesquisa, estudo, construção de trabalhos, assimilar conhecimento, execução e apresentação 

dos trabalhos.”;  “No meu caso, foi o tempo e por eu ainda estar no Brasil”; “Alteração de prazos de 

entrega.”; “dificuldade em língua”; “Transporte”; “Haver opção de suspensão de matrícula e não de 
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anulação. Por vezes são situações temporárias e a única solução é a anulação”; “Apoio no tratamento do 

pedido de creditação com decisão e resposta em tempo útil.”; “Mais apoio aquando da escolha de curso 

e consequentemente mais tolerância”; “Mais organização no que toca aos cursos”; “Apoio nas avaliações 

das U.C.'s de forma a conciliar os estudos e o trabalho”; “Maior facilidade de transferência para outros 

cursos”; “Apoio familiar”; “Contacto mais frequente com o aluno sobre a situação em que se encontra” e  

“Sou Cabo-verdiano e não consegui levar as papeladas para a embaixada portuguesa em Cabo Verde a 

tempo, devido aos métodos utilizados pela mesma embaixada. Por isso não consegui nem obter o visto 

para prosseguir os estudos.” 

Após o abandono escolar – Anulação de Matrícula 

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

questionário, verifica-se que 38% se encontra no mercado de trabalho, 15% encontra-se sem qualquer 

tipo de ocupação (nem estudo, nem trabalho), e 15% Encontro-me matriculado numa outra instituição 

de Ensino Superior, mas num curso diferente do iniciado na UTAD (cf. Figura 27). 

 

Figura 27. Situação atual, participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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de casa.”; “Não sei precisar.”; “Fiquei mais perto de casa e ajudo financeiramente os meus pais”; “A mudança 

deveu-se ao facto de ambicionar diversificar o currículo, a mudança de instituição aos olhos de empresas 

empregadoras são um fator importante. Contudo, não sei se afetará de forma positiva ou não esta mudança, mas 

espero que sim”; “Só vou saber no futuro”; “Afetou o meu futuro positivamente, porque estou no curso que 

realmente quero”; “Tive a oportunidade de realizar um curso com maior afinidade da minha área profissional, 

sendo uma mais valia no desenvolvimento de competências a serem aplicadas na minha rotina profissional.” e 

“[…] optei por anular a matrícula do Doutoramento para me poder dedicar a tempo inteiro ao curso de 

Solicitadoria.”.   

 

 

Figura 28. Perceção da decisão de mudança de IES; participantes do questionário de anulação de matrícula. 

 

 

Relativamente aos fatores que tiveram influência na mudança de IES, verifica-se que a perceção de 

melhores perspetivas para o futuro frequentando o curso noutra instituição foi a razão mais importante 

na decisão dos estudantes como se pode verificar na Figura 29.  

 

Figura 29. Fatores que contribuíram para a mudança de IES; participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Dos estudantes que referem ter mudado para outro tipo de Cursos e/ou Formações Profissionais, por 

exemplo: Curso Técnico Superior Profissional (n=3), 67% considera que esta decisão afetou o seu futuro 

de forma positiva (cf. Figura 30), referindo que “Na medida em que vou tirar um curso que me desperta mais 

interesse”.  

 

Figura 30. Perceção da decisão de mudança para cursos TESP; participantes do questionário de anulação de matrícula. 

 

Relativamente aos fatores que tiveram influência na mudança para outro tipo de Cursos e/ou 

Formações Profissionais, por exemplo: Curso Técnico Superior Profissional a maioria dos estudantes não 

revela uma influência significativa dos fatores abordados, como se pode ver na Figura 31.  

 

Figura 31. Fatores que contribuíram para cursos TESP; participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Analisando a relação motivos de abandono e idade dos estudantes que responderam ao questionário 
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Assim, os participantes entre os 17-20 e entre os 21-34 anos apontam, na sua maioria, como causa de 

abandono “outro” (14% e 7% respetivamente). Os participantes com mais de 25 apontam geralmente 

as razões profissionais e os problemas pessoais e familiares (cf. Figura 32). 

 

Análise da idade e procura de apoio do estudante de anulação 

A maioria dos participantes da faixa etária dos 17 aos 20 anos que procuraram apoio fizeram-no junto 

das bolsas externas à instituição (16%) e na faixa etária dos 21 aos 24 anos a maior procura foi na bolsa 

de estudos da instituição (5%). De notar que há um número significativo de estudantes que diz não ter 

procurado ajuda (cf. Figura 33). 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

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

Dificuldades económicas Problemas pessoais e familiares

Ingresso no mercado de trabalho Dificuldades no processo de aprendizagem (Insucesso escolar)

Dificuldades na relação com os colegas Dificuldades na relação com os docentes do curso

O curso não correspondeu às expectativas O curso não prepara para o mercado de trabalho

Dificuldades de adaptação na vida académica social Dificuldades de adaptação na vida na cidade de Vila Real

Os serviços disponíveis na UTAD, não deram resposta ao(s) problema(s) Problemas de saúde

Incompatibilidade da vida académica com a vida profissional Outro

Figura 32. Relação idade – motivos; participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Análise do género e motivos de abandono do estudante de anulação  

Analisando a relação motivos de abandono com o género, podemos verificar algumas diferenças entre 

género em relação aos motivos. Nomeadamente face aos problemas familiares, onde parece ter sido o 

motivo que exerceu mais influência na decisão de abandono do género feminino e no género masculino 

as dificuldades económicas e o facto de o curso não ter correspondido às expetativas (cf. Figura 34). 
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Figura 33. Relação Idade –  procura de ajuda; participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Análise do género e procura de apoio do estudante de anulação  

No que concerne na procura de apoio a diferença mais notória entre género verifica-se nos Serviços de 

Apoio da UTAD /SA; SAS; Psicologia; PE; OPAPSE; Tutoria e Mentoria), onde se verifica maior procura do 

género masculino (cf. Figura 35).  

 

Figura 35. Género – procura de apoio; participantes do questionário de anulação de matrícula. 
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Figura 34. Género – motivos de abandono; 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 21 e os 24 anos, sendo que 20% encontra-se entre os 17-20 

anos. Acima dos 40 anos a percentagem situa-se nos 14% (cf. Figura 36). 

 

Figura 36. Idade dos participantes; questionário de não renovação de matrícula 

 

Constata-se que 41% dos participantes deste questionário residem no distrito de Vila Real e 23% no 

distrito do Porto. Verificando-se que a maioria dos estudantes (54%) são deslocados (cf. Figura 37). 

 

Figura 37. Distrito/País de residência; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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Preparação para o Ensino Superior 

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

maioria ingressou no curso de 1ª opção (69%). 20% dos estudantes escolheu a UTAD como 2ª opção, 

9% como 3º opção e 2% escolheu a UTAD na 6ª opção (cf. Figura 38). 

 

Figura 38. Opção do curso; 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 (52%) considerou deter um nível preparação adequado, 

e 23% referiu ter uma boa preparação académica (cf. Figura 39). 

 

Figura 39. Nível de preparação para o ingresso no ES; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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razões, não existindo um predomínio direto de um só motivo. Os mais referidos foram: “dificuldades 

económicas” (38%), “problemas pessoais e familiares” (30%), “ingresso no mercado de trabalho” (27%), 

e “o curso não correspondeu às expetativas” (25%). 

 

Figura 40. Motivos para o abandono académico; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

Os estudantes que referiram o motivo “outro”, apontaram a mudança para outra instituição (n=5), 

“Devido ao covid”, “Fora os anteriormente referidos, não me terá sido possível devido a estar ingressado 

num mestrado na cidade de Coimbra. Mas tenciono retomar aos estudos.”, “Decisão voluntária de 

interrupção dos estudos”, “Falta de qualidade de ensino e de gestão dos problemas”, “Bloqueio mental 

com uma extrema sensação de angustia”, “A dificuldade de me deslocar para a UTAD visto ter que 

percorrer 150 km diariamente, sendo-me difícil financeiramente e desgastante fisicamente” e “Bolsa”. 

 

Os estudantes tinham ainda a possibilidade de explicar de forma mais detalhada os motivos do 

abandono, caso o desejassem, sendo que os que o fizeram expuseram: 

 “Certos problemas abalaram a minha saúde mental. Alguns ligados diretamente à UTAD e outros 

pessoais” 

 “Ir para Universidade da cidade onde resido” 

 “Julgo que o curso não é tão completo na UTAD, quanto é na Universidade em que me encontro agora.” 

 “Devido ao covid e as aulas serem online, interrompi os estudos este ano” 

 “Não se trata de abandono, mas de interrupção temporária e voluntária.” 

 “Não tenho capacidade de pagar as propinas” 

 “Não tenho facilidade em conciliar horários” 
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 “Devido à deslocação permanente, aquando a frequência no ensino superior, o principal obstáculo foram 

fundos monetários.” 

 “Pretendo fazer uma breve pausa relativamente aos estudos” 

 “Devido a ter de trabalhar para me sustentar, os estudos começaram a ficar para segundo plano.” 

 “A carga laboral é elevada, o estatuto trabalhador-estudante dá uma ajuda, mas não é assim tão benéfico 

para quem se encontra nesta situação. Como deixar de trabalhar não é opção, visto ser a minha única 

fonte de sustento, infelizmente, a obtenção de grau académico fica cada dia mais longe.” 

 “Eu era estudante e trabalhava para pagar propina e minhas despesas Devido a pandemia fiquei sem 

trabalho sem. Ter como pagar” 

 “muita carga horária a nível profissional, o que leva a um cansaço mental e físico muito grande, e apoio 

á minha família” 

 “Não poderia efetuar outra matricula” 

 

Procura de ajuda 

Quando questionados acerca do tipo de ajuda que procuraram, verificou-se que 41% dos estudantes 

não procurou qualquer tipo de apoio, enquanto que 27% afirma ter procurado apoio de bolsas externas 

e 25% de bolsas internas à instituição (cf. Figura 41). Os estudantes que referiram outro destacaram 

“87% de incapacidade” e serem trabalhadores.  

 

Figura 41. Tipos de ajuda procurado; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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tenho o intuito de pertencer à comunidade escolar. Ainda que este ano não me tenha sido possível.”, 

“Decisão voluntária de interrupção dos estudos”, “A desistência do curso não se deveu a falta de apoios 

financeiros”, “Não abandonei apenas mudei de instituição”, “Através de mudança par instituição/curso, 

encontro me atualmente a frequentar outro curso noutra instituição”, “não é por falta de apoio”, 

“Porque o meu abandone teve como principais problemas o trabalho e familiares”, “Não abandonei a 

utad, foi obrigado a suspender os estudos, devido a ter Prescrito!”, “Mudei de faculdade” e “Na altura 

não tinha dinheiro nem estava psicologicamente preparado para um ano letivo semelhante ao 2020 com 

o início da pandemia”.   

 

Questionados sobre que outros apoios consideram uteis/necessários de modo a evitar situações de 

abandono, os estudantes referiram os seguintes:  

 “No meu caso o único motivo que me levou a abandonar foi a falta de vontade em continuar a estudar e 

ingressar no mercado de trabalho” 

 “Bolsas escolares melhor analisadas”; “Bolsas de estudo disponíveis a uma maior parte da população”; 

“Bolsas de estudo disponíveis para uma maior parte da população”; “Bolsa de estudo para estudante 

internacional” 

 “Comparticipação/ajuda na alimentação de alunos carenciados. Por mais que a refeição na cantina da 

universidade seja acessível, às vezes não é o suficiente, principalmente para alunos que têm falta de apoio 

familiar e têm de trabalhar para se sustentar.” 

 “Serviços Académicos” 

 “Interrompi devido ao covid” 

 “Propinas mais baixas” e “Redução do valor das propinas”; Propinas mais baixas; “Redução do valor da 

propina ou acordo de pagamento flexível” 

 “Governamentais”; “Em função da incapacidade que tenho, existem normas governamentais que nunca 

foram me foram concedidas” 

 “aulas pós-laboral” 

 “Habitação gratuita”; “Ensino grátis a todos” 

 “Maior proximidade e preocupação por parte dos docentes e da própria instituição” 

 “Psicologia”; “Apoio psicológico”; Apoio psicológico 

 “Ajuda monetária”; “Ajuda financeira”;  

 “Familiares” 

 “Maior facilidade de atendimento para trabalhadores estudantes”; “Trabalhador estudante por conta de 

outrem”; “Apoio na situação de trabalhador estudante”; “Trabalhar e estudar ao mesmo tempo”;  
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 “Intervenção nas entidades patronais, que fazem tudo para não deixar ir às aulas”; “Compreensão da 

parte patronal, pois dificultam muito a vida a quem tenta estudar e trabalhar” 

 “Aulas em horário pós-laboral” 

 “Facilidade de troca de curso, etxcv”; “Vagas para mudança de curso”;  

 “Não restruturação e fecho no mesmo ano de cursos da universidade” 

 “part time” 

 “Melhores apoios ao estudo”; “Curso” 

 “Para alem dos anteriormente referidos não acrescentaria nenhum”; “os apoios existentes são 

suficientes.”; “Não são necessários outros apoios. É necessário, apenas, que os apoios apresentados sejam 

melhor geridos.”; “Considero que existem os apoios necessários” 

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 48% se encontra no mercado de trabalho, 16% encontra-se sem qualquer 

tipo de ocupação (nem estudo, nem trabalho), e 16% optou por sair da UTAD e ingressar numa outra 

IES (cf. Figura 42). 

 

Figura 42. Situação atual, participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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exclusivamente no que diz respeito a deslocações e despesas normais de estudar fora. Em nada acho 

que a Utad fica atrás da Fcup”; “Estou mais feliz agora, pois tenho um ambiente académico mais 

saudável e sinto que o curso possuí um plano de estudos melhor.”; “Ainda não sei se alterará o meu 

futuro a longo prazo! Gostei bastante de estudar na utad e criei grandes amizades e não tenho nada de 

mal a dizer apenas me mudei por comodidade e para estar mais perto da família”; “Agora encontro me 

no curso que sempre quis frequentar, embora preferisse continuar na utad mas pelo número de vagas 

reduzido não consegui continuar a frequentar a utad e tive que optar por outra instituição” e “Mudei 

para uma universidade com mais recursos, com professores mais bem informados e mais dedicados.” 
 

 

Figura 43. Perceção da decisão de mudança de IES; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

 

Relativamente aos fatores que tiveram influência na mudança de IES, verifica-se que a perceção de 

melhores perspetivas para o futuro frequentando o curso noutra instituição e as expetativas 

relacionadas com a escolha do curso/instituição foram os mais importantes na decisão dos estudantes 

como se pode verificar na Figura 44.  

 

Figura 44. Fatores que contribuíram para a mudança de IES; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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Análise da idade 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. 

Assim, os participantes entre os 17-20 anos apontam, na sua maioria, como causa de abandono “outro” 

(7%). Os participantes entre os 21-24 anos apontam como principal motivo os problemas pessoais e 

familiares (18%) e na faixa etária dos 25-29 anos destacam-se as dificuldades económicas (11%). Entre 

os 30 e os 49 anos, a principal razão apontada foi a incompatibilidade da vida académica com a vida 

profissional (cf. Figura 45). 

 

Análise da idade e procura de apoio do estudante de não renovação 

A maioria dos participantes da faixa etária dos 17 aos 20 anos que procuraram apoio fizeram-no junto 

das bolsas externas à instituição (7%) e na faixa etária dos 21 aos 24 anos a maior procura foi na bolsa 
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Figura 45. Relação idade – motivos; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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de estudos da instituição (14%). De notar que há um número significativo de estudantes que diz não ter 

procurado ajuda (cf. Figura 46). 

 

 

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

Analisando a relação motivos de abandono com o género, podemos verificar algumas diferenças entre 

género em relação aos motivos. Nomeadamente face às dificuldades económicas, onde parece ter sido 

o motivo que exerceu mais influência na decisão de abandono do género masculino e no género 

feminino o facto de o curso não ter correspondido às expetativas e os motivos profissionais parecem 

ser o que tiveram uma maior influência (cf. Figura 47). 
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Figura 46. Relação Idade –  procura de ajuda; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 
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Figura 47. Género – motivos de abandono; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

 

Análise do género e procura de apoio do estudante de não renovação  

No que concerne na procura de apoio a diferença mais notória entre género verifica-se nas Bolsas de 

estudo externas à instituição, onde se verifica maior procura do género feminino. Por sua vez, o género 

masculino parece ter recorrido mais ao apoio familiar que o feminino (cf. Figura 48).  

 

Figura 48. Género – procura de apoio; participantes do questionário de não renovação de matrícula. 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Dificuldades económicas

Problemas pessoais e familiares

Ingresso no mercado de trabalho

Dificuldades no processo de aprendizagem (Insucesso…

Dificuldades na relação com os colegas

Dificuldades na relação com os docentes do curso

O curso não correspondeu às expectativas

O curso não prepara para o mercado de trabalho

Dificuldades de adaptação na vida académica social

Dificuldades de adaptação na vida na cidade de Vila Real

Os serviços disponíveis na UTAD, não deram resposta ao(s)…

Problemas de saúde

Incompatibilidade da vida académica com a vida profissional

Outro

Não especificado Masculino Feminino

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Bolsas de estudo externas à instituição

Bolsas de estudo internas na instituição

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

Apoio de familiares

Empréstimos/Créditos

Trabalho na instituição (projetos, colaborações, etc.)

Apoio de Professores

Apoio de Colegas

Não procurei ajuda

Não especificado Masculino Feminino



 

DQ 44/00                                            37 

CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS ANULAÇÕES DE MATRÍCULA 

De um total de 249 anulações de matrícula reportadas, confirma-se que 174 correspondem a 

abandono académico. 

Como se pode constatar na tabela seguinte, em relação ao número de inscritos no ano letivo 2020/21, 

a percentagem de abandono é mais elevada no 2º Ciclo de estudos (6,18%). 

Ciclo de Estudos Nº Matriculados 19/20 Nº Anulações Matrícula 

1º Ciclo e MI 5490 69 (1,26%) 

2º Ciclo 1278 79 (6,18%) 

3º Ciclo 456 23 (5,04%) 

Cursos TESP 71 3 (4,23%) 

Total 7295 174 (2,39%) 

 

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

matrícula no ano letivo 2020/21 

Perfil dos estudantes 

- A maioria dos estudantes (38%) situa-se na faixa etária entre os 17 e os 20 anos; 

- A maioria dos estudantes é deslocada (82%), sendo apenas 16% de Vila Real; 

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 o principal motivo apresentado foi a não adaptação (44%).  

 No 2º Ciclo o motivo mais referido foi “outro” (26%) seguido de razões financeiras 

(21%). 

 No 3º Ciclo a maioria dos estudantes não referiu as causas (39%), os estudantes que 

referiram, apontam razoes pessoais e familiares (30%).  

- Por sua vez, os motivos referidos pelos estudantes no questionário prendem-se: com “outro” 

(por exemplo, a mudança de instituição, preferência por outra área, razões laborais e a questão 

pandémica), incompatibilidade entre a vida académica e profissional e razoes pessoais e familiares. 
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- 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 e os 21 e os 24 anos, destaca-se: o “outro”. Por sua vez os 

participantes com mais de 25 anos apontam geralmente as razões profissionais e os problemas pessoais 

e familiares. 

- Em termos dos motivos de abandono com o género, podemos verificar algumas diferenças 

entre género, nomeadamente face aos problemas familiares, onde parece ter sido o motivo que exerceu 

mais influência na decisão de abandono do género feminino e no género masculino as dificuldades 

económicas e o facto de o curso não ter correspondido às expetativas.  

Dados a destacar: 

- 24% dos inquiridos optou por sair da UTAD e ingressar numa outra IES; 

- 38% dos inquiridos encontram-se no mercado de trabalho; 

- 37% dos estudantes refere não ter procurado qualquer tipo de apoio. 

- Dos estudantes que procuraram ajuda: 

- 29% afirma ter recorrido a bolsas de estudo externas à instituição 

- 26% procurou apoio junto dos familiares; 

- 19% procurou ajuda junto nos Serviços de Apoio da UTAD/SA; SAS; Psicologia; PE; 

OPAPSE; Tutoria e Mentoria. 

 

Questionados sobre que outros apoios consideram úteis/necessários de modo a evitar situações de 

abandono, a maioria dos estudantes considerou que os oferecidos são os suficientes, no entanto outros 

apontaram necessidade de mais apoio económico e mais bolsas, melhoria nos serviços da UTAD, apoios 

a estudantes internacionais e no alojamento.  
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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 357 (6,93%) estudantes anteriormente inscritos (2019/20) não 

renovaram a matrícula no ano letivo 2020/21;  

- 50,7% das não renovações de matrícula no 1ºCiclo e MI ocorreram no 1ºano; 

 

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

matrícula no ano letivo 2020/21 

Perfil dos estudantes 

- A maioria dos participantes (32%), encontra-se entre os 21 e os 24 anos; 

- A maioria dos estudantes reside no distrito de Vila Real (41%). Porém, uma elevada 

percentagem dos estudantes (54%) é deslocada;  

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

- “Dificuldades económicas” (38%) e “problemas pessoais e familiares” (30%).  Entre os 17-20 

anos apontam a razão mais referida é “outro”, entre os 21-24 anos são os problemas pessoais e 

familiares, sendo que na faixa etária dos 25-29 anos destacam-se as dificuldades económicas e entre os 

30 e os 49 anos, a principal razão apontada foi a incompatibilidade da vida académica com a vida 

profissional. 

- Analisando a relação motivos de abandono com o género, podemos verificar algumas 

diferenças entre género, nomeadamente face às dificuldades económicas, onde parece ter sido o 

motivo que exerceu mais influência na decisão de abandono do género masculino, sendo que no género 

feminino o facto de o curso não ter correspondido às expetativas e os motivos profissionais parecem 

ser os que tiveram uma maior influência. 

Dados a destacar: 

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

- 48% dos inquiridos encontram-se no mercado de trabalho; 

- 41% dos estudantes refere não ter procurado qualquer tipo de apoio. 
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- Dos estudantes que procuraram ajuda: 

- 27% afirma ter recorrido a bolsas de estudo externas à instituição 

- 18% procurou apoio juntos dos Serviços de apoio da UTAD/SA; SAS; Psicologia; PE; 

OPAPSE; Tutoria e Mentoria. 

 

Questionados sobre que outros apoios consideram úteis/necessários de modo a evitar situações de 

abandono, os estudantes referiram necessidade de mais apoios económicos, alojamento, apoio 

psicológico, apoio a trabalhadores-estudantes, etc. 

 

EM SUMA:   

As causas de abandono dos estudantes em 2020/21 permanecem essencialmente as mesmas que nos 

anos anteriores (razões pessoais e familiares, dificuldades económicas, motivos profissionais e o facto 

de o curso não ter correspondido às expetativas), sendo que mais de 30% dos estudantes refere não ter 

procurado qualquer tipo de apoio. 

Em termos de outros apoios considerados úteis/necessários, a generalidade dos estudantes reconhece 

que os disponibilizados pela UTAD são os suficientes, no entanto alguns sugerem maior apoio 

económico e mais bolsas, melhoria nos serviços da UTAD, apoios a estudantes internacionais, no 

alojamento e maior apoio aos estudantes-trabalhadores. 

Terminamos destacando a importância do papel do OPAPSE, uma vez que contactando individualmente 

cada estudante, consegue informá-lo sobre os serviços e mecanismos de suporte específicos para a sua 

situação, tentando sempre reverter a intenção de abandono. E, nas situações onde não é possível esta 

reversão, que a decisão de abandono seja deliberada e informada, dando a conhecer ainda a 

possibilidade de pedir reingresso. 

Na análise dos presentes resultados é necessária alguma cautela, pois ainda não é suficientemente clara 

a influência do efeito pandémico no abandono. Embora poucos estudantes o tenham identificado 

diretamente, a pandemia causada pelo SARS-CoV-2 afetou diversas esferas da vida dos estudantes, 

tendo estes, por vezes, que optar por pausar os seus estudos. Também a adoção de um regime de ensino 

presencial e a distância, poderá ter tido algum impacto na decisão de permanência e/ou abandono na 

vida académica dos estudantes. 
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ANEXO 1: ANULAÇÕES CORRESPONDENTES A 

ABANDONO POR CURSO NAS ESCOLAS 

Escola Ciclo Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações de 
matrícula = 

abandono académico 

EC
T 

 

1
º 

C
ic

lo
 

Comunicação e Multimédia 202 1 

Engª. Biomédica 84 0 

Engª. Civil 44 0 

Engª. Energias Renováveis 3 0 

Engª. Informática 432 9 

Engª. Mecânica 127 0 

Mestrado Integrado em Engª e Gestão 
Industrial. 

66 2 

Matemática Aplicada às Ciências de Dados 21 1 

Tecnologias de Informação e Comunicação 15 0 

Mestrado integrado em Engª. Eletrotécnica e de 
Computadores 

158 2 

Mestrado integrado Engenharia e gestão 
Industrial (Preparatórios) 

2 0 

Total 1154 15 (1,21%) 

2
º 

C
ic

lo
 

Bioinformática Aplicada às  Ciências da Vida 5 0 

Engª. Biomédica 18 0 

Engª. Civil 18 3 

Engª. Informática 73 4 

Engª. Mecânica 25 2 

Multimédia 4 0 

Total 143 9 (6,29%) 

3
º 

C
ic

lo
 

Ciência e Tecnologia WEB 39 3 

Ciências Físicas Aplicadas 1 0 

Didática de Ciências e Tecnologia 24 0 

Engª. Eletrotécnica e de Computadores 27 2 

Informática 37 0 

TECHAGRO 1 0 

Total 129 5 (3,88%) 
Tabela 2 Anulações correspondentes a abandono na ECT.. 
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Escola Ciclo Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações de 
matrícula = 

abandono académico 

EC
H

S 

1
º 

C
ic

lo
 

Economia 156 2 

Turismo 159 5 

Animação Sociocultural 27 7 

Animação Cultural e Comunitária 49 0 

Psicologia 234 2 

Línguas e Relações Empresariais 176 2 

Educação Básica 76 0 

Gestão 203 3 

Ciências da Comunicação 207 1 

Serviço Social 211 1 

Línguas Literaturas e Culturas 104 4 

Teatro e Artes Performativas 62 1 

Total 1664 12 (0,72%) 

2
º 

C
ic

lo
 

Ciências da Comunicação 66 4 

Ciências da Cultura 22 4 

Ciências da Educação 41 4 

Ciências Económicas e Empresariais 47 0 

Ensino de Educação Pré-escolar e Ensino do 
1ºCiclo do Ensino Básico 

23 1 

Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico e de 
Matemática e Ciências Naturais no 2ºCiclo do 
Ensino Básico 

4 0 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de 
Português e HGP no 2º Ciclo do Ensino Básico 

8 0 

Gestão 83 10 

Gestão dos Serviços de Saúde 46 5 

Psicologia 96 1 

Serviço Social 36 7 

Total 472 11 (2,33%) 

3
º 

C
ic

lo
 

Agronegócios e Sustentabilidade 32 2 

Ciências da Cultura 21 0 

Ciências da Educação 47 3 

Ciências da Linguagem 13 1 

Desenvolvimento, Sociedades e Territórios 50 5 

Estudos Literários 7 0 

Total 170 6 (3,53%) 
Tabela 3. Anulações correspondentes a abandono na ECHS. 
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Escola Ciclo Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações de 
matrícula = 

abandono académico 

EC
V

A
 

1
º 

C
ic

lo
 

Bioengenharia 120 1 

Biologia 105 1 

Biologia e Geologia 31 0 

Bioquímica 207 1 

Ciência Alimentar 7 0 

Ciência da Nutrição 111 3 

Ciências do Ambiente 60 1 

Ciências do Desporto 344 8 

Engenharia do Ambiente 1  0 

Genética e Biotecnologia 215 1 

Reabilitação Psicomotora 103 2 

Total 1304 19* (1,46%*) 

2
º 

C
ic

lo
 

Biologia Clínica Laboratorial 37 0 

Bioquímica 3 0 

Biotecnologia para as Ciências da Saúde 31 0 

Ciências do Desporto 98 8 

Engenharia Alimentar 29 1 

Engenharia do Ambiente 23 1 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário 

91 4 

Genética Molecular Comparativa e Tecnológica 10 0 

Geociências Aplicadas 1 0 

Gerontologia: Atividade física e Saúde no Idoso 24 0 

Internacional em Análise da Performance 
Desportiva 

10 2 

Total 357 16 (4,48%) 

3
º 

C
ic

lo
 

Ciências do Desporto 43 5 

Ciências Químicas e Biológicas 18 0 

Genética Molecular Comparativa 8 0 

Geologia 2 0 

Programa Doutoral em Ciência, Tecnologia e 
Gestão do Mar 

4 1 

Total 75 6 (8%) 
Tabela 4. Anulações correspondentes a abandono na ECVA 

*Nota um dos estudantes diz ter anulado a matrícula em Engenharia Florestal  

 

 



 

DQ 44/00                                            44 

Escola Ciclo Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações de 
matrícula = 
abandono 
académico 

EC
A

V
 

1
º 

C
ic

lo
 e

 M
I 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 580 1 

Enologia 162 1 

Engenharia Zootécnica 87 0 

Engª. Agronómica 100 2 

Engª. Florestal 30 0 

Arquitetura Paisagista 12 0 

Total 971 4 (0,41%) 

2
º 

C
ic

lo
 

Arquitetura Paisagista 19 1 

Engenharia Agronómica 60 5 

Engenharia Florestal 30 1 

Engenharia Zootécnica 45 0 

Enologia e Viticultura 66 3 

Sistemas de Informação Geográfica em Ciências 
Agronómicas e Florestais 

22 2 

Total 242 12 (4,96%) 

3
º 

C
ic

lo
 

Ciência Animal 12 0 

Ciências Agronómicas e Florestais 20 0 

Ciências Veterinárias 36 0 

Cadeias de Produção Agrícola – Da Mesa ao 
Campo 

14 0 

Total 82 0 (0%) 
Tabela 5. Anulações correspondentes a abandono na ECAV. 

 

Escola Ciclo Cursos 
Nº de estudantes 

inscritos 

Nº de anulações de 
matrícula = 
abandono 
académico 

ES
S 

TE
SP

 

Gerontologia 15 0 

Secretariado Clínico 20 2 

Termalismo e Bem-Estar 23 1 

Serviço Comunitário 13 0 

Total 71 3 (4,23%) 

1
º 

C
ic

lo
 

Enfermagem 397 2 

Total 397 2 (0,50%) 

2
º 

C
ic

lo
 

Enfermagem Comunitária 32 1 

Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica 27 1 

Enfermagem de Saúde Familiar 7 0 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia 9 1 

Total 75 3 (4%) 
Tabela 6. Anulações correspondentes a abandono na ESS. 
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ANEXO 2: NÃO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA NO 1º 

CICLO E MI POR CURSO NAS ESCOLAS 

Escola Cursos 
Ano Curricular 

Total curso 
1 2 3 4 5 6 

EC
T 

Comunicação e Multimédia 6 5 7 0 0 0 18 

Engenharia Biomédica 2 2 0 0 0 0 4 

Engenharia Civil 3 1 1 0 0 0 5 

Engenharia de Reabilitação e Acessibilidades Humanas 0 0 2 0 0 0 2 

Engenharia e Gestão Industrial 2 0 0 0 0 0 2 

Engenharia Informática 24 5 6 0 0 0 35 

Engenharia Mecânica 6 4 4 0 0 0 14 

Tecnologias da Informação e Comunicação 0 4 2 0 0 0 6 

Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial 
(preparatórios) 

0 
1
4 

0 0 0 0 14 

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores 

7 1 0 0 0 0 8 

Total 108 
 

Número de inscritos no ano letivo 2019/20 1027 

% de estudantes sem renovação de matrícula 10,52% 
Tabela 7. Não renovações na ECT. 

Escola Cursos 
Ano Curricular 

Total curso 
1 2 3 4 5 6 

EC
H

S 

Animação Cultural e Comunitária 5 1 1 0 0 0 7 

Ciências Da Comunicação 5 1 4 0 0 0 10 

Economia 8 3 1 0 0 0 12 

Gestão 4 4 3 0 0 0 11 

Línguas e Relações Empresariais 9 1 4 0 0 0 14 

Línguas, Literaturas e Culturas 6 2 3 0 0 0 11 

Psicologia 4 3 5 0 0 0 12 

Serviço Social 8 2 0 2 0 0 12 

Teatro e Artes Performativas 3 1 2 0 0 0 6 

Turismo 6 1 1 0 0 0 8 

Total 103 
 

Número de inscritos no ano letivo 2019/20 1530 

% de estudantes sem renovação de matrícula 6,73% 
Tabela 8. Não renovações na ECHS. 
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Escola Cursos 
Ano Curricular 

Total curso 
1 2 3 4 5 6 

EC
V

A
 

Bioengenharia 4 3 0 0 0 0 7 

Biologia 10 3 2 0 0 0 15 

Biologia e Geologia 4 0 3 0 0 0 7 

Bioquímica 8 2 2 0 0 0 12 

Ciência Alimentar 0 1 3 0 0 0 4 

Ciências da Nutrição 3 1 0 0 0 0 4 

Ciências do Ambiente 2 0 0 0 0 0 2 

Ciências do Desporto 14 6 1 0 0 0 21 

Genética e Biotecnologia 3 4 5 0 0 0 12 

Reabilitação Psicomotora 3 1 1 0 0 0 5 

Total 89 
 

Número de inscritos no ano letivo 2019/20 1231 

% de estudantes sem renovação de matrícula 7,23% 
Tabela 10. Não renovações na ECVA. 

Escola Cursos 
Ano Curricular 

Total curso 
1 2 3 4 5 6 

ES
S 

Licenciatura em Enfermagem 3 0 0 0 0 0 3 

Total 3 
 

Número de inscritos no ano letivo 2019/20 392 

% de estudantes sem renovação de matrícula 0,77% 

 

TESP - Gerontologia 2 0 0 0 0 0 2 

TESP - Serviço Familiar e Comunitário 3 2 0 0 0 0 5 

Total 7 
 

Número de inscritos no ano letivo 2019/20 50 

% de estudantes sem renovação de matrícula 14,00% 
Tabela 11. Não renovações na ESS. 

Tabela 9. Não renovações na ECAV. 

Escola Cursos 
Ano Curricular 

Total curso 
1 2 3 4 5 6 

EC
A

V
 

Arquitetura Paisagista 1 0 2 0 0 0 3 

Engenharia Agronómica 0 1 4 0 0 0 5 

Engenharia Florestal 0 1 7 0 0 0 8 

Engenharia Zootécnica 2 0 6 0 0 0 8 

Enologia 10 2 3 0 0 0 15 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 6 1 2 1 1 2 13 

Total 52 
 

Número de inscritos no ano letivo 2019/20 973 

% de estudantes sem renovação de matrícula 5,34% 
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