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1. Introdução 
 

O presente Inquérito à Experiência dos Estudantes de Primeiro Ciclo de Estudos da 

NOVA foi inserido nas Bases Gerais do Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino da NOVA1, 

como exemplo de um estudo transversal.  

Este estudo aplicou-se aos alunos da NOVA inscritos em ciclos de estudos conducentes 

ao grau de licenciado ou nos três primeiros anos de mestrados integrados, envolvendo por isso 

seis unidades orgânicas (Faculdade de Ciências e Tecnologia, Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas, Nova School of Business and Economics, Faculdade de Ciências Médicas e Instituto 

Superior de Estatística e Gestão de Informação). 

São dois os seus objetivos: 

1. Conhecer o estado atual da satisfação dos alunos de primeiro ciclo da NOVA; 

2. Perceber quais os atributos dessa satisfação que têm maior importância na constituição da 

mesma, sendo por isso identificados como seus “determinantes”. Com esta informação, 

acredita-se que a NOVA poderá atuar sobre esses itens de forma estratégica. 

O presente relatório foca-se, exclusivamente, no primeiro objetivo, apresentando, 

após explicação da metodologia adotada, os resultados descritivos das respostas recolhidas 

organizados de forma agregada, por unidade orgânica e por ano de curso. 

  

                                                           
1
 Aprovadas pelo Conselho da Qualidade do Ensino em 18 de Fevereiro de 2011. 
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2. Metodologia 
 

Para apoiar o desenho do questionário, a definição da população-alvo e da amostra, e 

o tratamento da base de dados, que em seguida se descrevem, foi efetuada uma exaustiva 

revisão de literatura. Por motivos de simplificação do presente relatório, a mesma não é aqui 

apresentada, estando, porém, disponível para consulta no estudo dedicado aos determinantes 

da satisfação dos estudantes de primeiro ciclo da NOVA (2.º objetivo do Inquérito, como 

anteriormente mencionado). 

2.1 O instrumento de medida.  

2.1.1 Desenho do instrumento. 

Com base na revisão de literatura, organizaram-se as perguntas/variáveis em três 

grandes grupos: (a) as relacionadas com o grau de satisfação ou insatisfação com os aspetos 

que se creem ser os determinantes da satisfação global com a unidade orgânica2; (b) as 

referentes à satisfação global com a unidade orgânica; (c) as que concernem à lealdade dos 

estudantes. 

As variáveis foram operacionalizadas através de uma escala semântica bilateral de oito 

pontos, em que os extremos foram adaptados a cada grupo:  

1. Para a medição do grau de satisfação ou insatisfação com os possíveis determinantes da 

satisfação global com a UO usou-se a escala “Muito insatisfeito” a “Muito satisfeito”. 

2. Na análise da satisfação global optou-se por colocar as três questões mais frequentemente 

usadas para este fim (Ryan et al, 1995, citado por Vilares & Coelho, 2005): (a) satisfação 

global com a unidade orgânica numa escala de “muito insatisfeito” a “muito satisfeito”; (b) 

realização de expectativas em relação à unidade orgânica na escala de “muito abaixo das 

expectativas” a “muito acima das expectativas”; (c) comparação da unidade orgânica com 

uma instituição ideal numa escala de “muito longe” a “muito perto”. 

3. Relativamente à lealdade dos alunos, foram feitas questões sobre a sua intenção de 

permanecer estudante da unidade orgânica, bem como sobre a intenção de 

recomendação da universidade, unidade orgânica e curso, neste caso numa escala de 

“nada provável” a “totalmente provável”. 

                                                           
2
 Estas variáveis foram apresentadas no questionário em quatro partes distintas, para maior legibilidade 

daquele: “ensino”, “instalações e equipamentos”, “serviços”, “ligação ao exterior, experiência e desenvolvimento 
pessoal”. 
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Refira-se que as escalas utilizadas, apesar de serem ordinais, foram tratadas como se 

de escalas métricas se tratassem, uma vez que as respostas nos estudos de satisfação 

apresentam, usualmente, uma distribuição modal e aproximada da normal (Hill & Hill, 2009). 

Adicionalmente, foi incluído um grupo com algumas questões consideradas mínimas 

para caracterização da amostra (género, idade, trabalhador-estudante, unidade orgânica, 

curso, ano do curso) e para deteção de possíveis erros de resposta (se é bolseiro dos Serviços 

de Acção Social-SAS e/ou habitante das residências SAS). Foi ainda dada a possibilidade de os 

alunos fazerem comentários adicionais.  

 

2.1.2 Questionário-piloto.  

Querendo verificar a adequação das perguntas e respostas alternativas, foi aplicado, 

no mês de Maio de 2011, um questionário-piloto aos estudantes de 1.º ciclo de estudos das 

unidades orgânicas localizadas no Campus de Campolide, nomeadamente Nova School of 

Business and Economics (Nova SBE), Faculdade de Direito (FD) e Instituto Superior de 

Estatística e Gestão de Informação (ISEGI). Foram obtidos 157 questionários válidos, dos quais 

19 eram de alunos do ISEGI (12,10%) e 138 eram da NOVASBE (87,90%).  

Em resultado deste estudo preliminar, a ordem dos itens dentro dos grupos foi 

alterada para ficar em maior conformidade com o agrupamento natural de variáveis que os 

estudantes indicaram, acreditando-se que, deste modo, se simplifica o preenchimento do 

questionário. Adicionalmente, o quinto grupo viu o seu nome aumentado pela criação de uma 

segunda questão, que agrega os aspetos relacionados com a ligação ao exterior da unidade 

orgânica (empregabilidade e imagem, por exemplo), separando-os dos itens sobre a 

experiência e desenvolvimento pessoal (sensação de segurança e melhoria da capacidade 

escrita, entre outros). Por fim, foi incluída uma questão filtro, apresentada como de 

“confirmação” de que o respondente era um aluno atual de um 1.º ciclo de estudos ou estava 

matriculado num dos três primeiros anos de um mestrado integrado. A mesma foi precedida 

de uma pequena explicação sobre o que é um primeiro ciclo. 

A versão impressa do questionário final aplicado aos estudantes encontra-se no anexo 

I. 
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2.2 Definição da amostra.  

2.2.1 População-alvo. 

A população-alvo consiste nos estudantes inscritos, em 2010/2011, num ciclo de 

estudos conducente ao grau de licenciado na Universidade Nova de Lisboa, incluindo os que se 

encontram nos três primeiros anos dos mestrados integrados.  

Esta população-alvo envolve seis unidades orgânicas (FCT, FCSH, Nova SBE, FCM, FD e 

ISEGI) e foi escolhida por representar 55,90%3 dos alunos da universidade e por ser ainda 

possível influenciar as suas decisões futuras sobre prosseguimento de estudos para 2.os ciclos 

ou pós-graduações. 

 

2.2.2 Natureza da amostra. 

A logística envolvida num plano de amostragem para o presente estudo implicaria 

tarefas demoradas e envolveria um grupo elevado de colaboradores, como por exemplo: (a) 

formar docentes que aplicassem os questionários, (b) negociar com as direções das unidades 

orgânicas a possibilidade de os docentes disponibilizarem parte do tempo letivo para o 

preenchimento do questionário, (c) garantir que o número exato de casos nos cursos 

selecionados fosse obtido, o que poderia ser complicado visto que as aulas nem sempre são de 

presença obrigatória. 

Nestas circunstâncias, o preenchimento do questionário foi feito online, na plataforma 

da Reitoria da UNL para o efeito4, podendo o estudante aceder à mesma através de qualquer 

local com acesso à internet ao longo de mês e meio (Junho e primeira quinzena de Julho de 

2011). O uso deste sistema de recolha de dados permitiu garantir o anonimato dos estudantes 

e reduzir o erro não amostral associado ao processamento dos dados. 

O endereço eletrónico do questionário foi divulgado através de um email dirigido à 

população-alvo, que lhe foi enviado pelas Direções e Responsáveis pela Qualidade do Ensino 

das mencionadas unidades orgânicas. Durante o período de recolha de dados, foram enviados 

emails recordatórios e feita publicidade ao estudo nas páginas do Facebook das Associações 

de Estudantes. O número de questionários preenchidos naqueles meses constitui a amostra. 

  

                                                           
3
 Dado fornecido pelo Gabinete de Planeamento a 13 Outubro 2011. Este valor refere-se a alunos inscritos em 

ciclos de estudos conducentes ao grau de licenciado e aos inscritos nos três primeiros anos de mestrados 
integrados, em relação ao total de alunos inscritos na NOVA. 

4
 Plataforma desenvolvida pela empresa Lime Survey e disponibilizada em https://questionarios.unl.pt/ 

https://questionarios.unl.pt/
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2.2.3 Dimensão amostral. 

No total, foram preenchidos 2784 questionários. Contudo, para garantir a qualidade da 

base de dados, a mesma foi tratada para eliminar questionários de estudantes que não 

pertenciam à população-alvo5 e que se encontravam incompletos ou incoerentes. 

Encontraram-se 737 (26,47%) questionários com algum tipo de não resposta, tendo 

sido possível recuperar 15, que apenas não tinham preenchido as características 

sociodemográficas. Os restantes foram eliminados por terem mais de metade das questões 

por responder. Os casos recuperados foram tratados através da imputação da mediana 

(variáveis ordinais ou de rácio) ou moda (variáveis nominais).  

Procedeu-se em seguida ao estudo dos casos extremos, recorrendo-se à análise do 

Diagrama de Extremos e Quartis e do número de desvios-padrão face à média (para detetar 

outliers univariados) e da Distância de Mahalanobis (para os multivariados), de acordo com a 

metodologia proposta por Marôco (2010). Foram deste modo excluídos 114 casos extremos, 

reduzindo a amostra final a 1832 questionários (17,14% da população-alvo). A distribuição 

pelas diferentes unidades orgânicas é apresentada no quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1. Distribuição da amostra final pelas unidades orgânicas 

Unidade 
orgânica 

População-alvo Amostra % da 
população-
alvo da UO N % n % 

FCT 4765 44,58 867 47,33 18,20 
FCSH 2920 27,32 484 26,42 16,58 
Nova SBE 1410 13,19 218 11,90 15,46 
FCM 831 7,78 115 6,28 13,84 
FD 463 4,33 86 4,69 18,57 
ISEGI 299 2,80 62 3,38 20,74 

Total 10688 100 1832 100 17,14 
Fonte: Os dados relativos à população-alvo foram disponibilizados pelo Gabinete de Planeamento (16 Agosto 2011). 

 

2.2.4 Representatividade da amostra. 

Não tendo sido selecionada por métodos de amostragem aleatórios, não se poderá 

afirmar que a amostra é representativa da população-alvo. Não obstante, é possível comparar 

as características sociodemográficas da amostra recolhida com as existentes na população-

                                                           
5
 Foram detetados 116 questionários nesta situação, através dos comentários feitos pelos alunos (em que 

indicavam estar num mestrado, por exemplo), combinada com a indicação de se encontrarem no 4.º ano do 
primeiro ciclo, o que só pode acontecer na Faculdade de Direito. 
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alvo (figura 2.1), excetuando as referentes ao número de alunos bolseiros dos Serviços de 

Acção Social ou que vivam numa sua residência, bem como ao número de trabalhadores-

estudantes e o seu regime de trabalho, por não existirem valores recolhidos para a população-

alvo. 

 

  

  

 

 

Figura 2.1. Comparação de características sociodemográficas dos elementos da 

amostra e dos da população-alvo6. 

 

Como se pode verificar na figura 2.1, as características sociodemográficas dos 

estudantes que escolheram participar no estudo são semelhantes às da população-alvo7. As 

exceções são a variável “sexo”, onde há uma inversão de proporções, e a “ano de curso”, em 

que o número de alunos por ano na população-alvo vai diminuindo, enquanto que na amostra 

                                                           
6
 A idade foi recolhida enquanto variável de rácio. Contudo, devido à sua forte concentração nos valores entre 

18 e 22 anos e para melhor comparação visual, optou-se por criar duas categorias: “20 anos ou menos” e “mais de 
20 anos”, estabelecidas com base na mediana. 

7
 O quadro de suporte aos gráficos encontra-se no anexo III. 
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os anos estão equilibradamente representados (retirando desta análise o 4.º ano, apenas 

existente na FD).  

2.3 Tratamento da base de dados.  

Por o questionário ter sido auto ministrado através da internet, foi possível tornar 

obrigatória a resposta às questões. Contudo, nos grupos “instalações e equipamentos”, 

“serviços” e “ligação ao exterior, experiência e desenvolvimento pessoal” foi dada a 

possibilidade de resposta “não tenho experiência” e “não se aplica”. Estas duas opções são 

consideradas um tipo de não resposta, pelo que a sua percentagem foi analisada, tendo-se 

obtido os resultados do quadro 2.2: 

 
Quadro 2.2. Taxa de não resposta em variáveis 

% não resposta [0-5] ]5-10] ]10-15] ]15-20] >20 

Total de 38 questões | N 18 3 0 2 15 

 
Seguindo as “regras do polegar” de Hair, Black, Babin, & Anderson (2010), foram 

tratadas as variáveis com menos de 10% de não respostas, eliminadas as com mais de 15% de 

respostas em falta e analisadas com cuidado as que apresentam taxas entre 10% e 15%8. Os 

casos foram tratados com recurso à média do respetivo curso, devido às diferentes dimensões 

dos mesmos dentro da própria unidade orgânica.  

2.4. Influência das características sociodemográficas. 

Os resultados do questionário aplicado serão apresentados agregadamente, como se a 

universidade fosse constituída pelas seis unidades orgânicas supramencionadas, e por ano do 

curso. Para avaliar se ambos influenciam significativamente o grau de satisfação dos 

estudantes com os diferentes aspetos estudados, procedeu-se a uma MANOVA não-

paramétrica (Maroco, 2010), uma vez que, segundo o teste M de Box, o pressuposto de 

homogeneidade de covariâncias não era válido (p-value <0,001). Posteriormente, realizou-se 

um teste de Kruskal-Wallis, seguido das comparações múltiplas de médias das ordens 

(Maroco, 2010). Considerou-se um nível de significância (α) de 0,05. 

Concluiu-se que as diferenças de médias entre os anos do curso são estatisticamente 

significativas ao nível de significância considerado, o que indica que as diferenças entre anos 

de curso não resultam da amostra recolhida, sendo antes um reflexo da população analisada. 

                                                           
8
 Mais informações no anexo II. 
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3. Resultados 
 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos para a universidade (como se a 

mesma fosse composta por apenas seis UO) e por ano do curso9.  

Recorda-se que a escala utilizada é semântica de 8 pontos, adjetivada nos extremos, 

onde os pontos 1 a 4 correspondem a pontuações negativas e os de 5 a 8 a avaliações 

positivas. Uma vez que as respostas são apresentadas através de médias, como se de uma 

escala contínua se tratasse, identifica-se o valor 4.5, que corresponde ao centro do intervalo 

de resposta, como ponto de viragem entre a insatisfação e a satisfação. 

Os quadros que originam os gráficos, que em seguida se apresentam, constam do 

anexo IV10. 

3.1 Satisfação global. 

As três questões incluídas na figura 3.1 são as habitualmente utilizadas para medir a 

satisfação (Vilares & Coelho, 2005). Constata-se que as médias são todas positivas, apesar de 

os valores não serem elevados. 

 

 

Figura 3.1. Médias (desvio-padrão) de respostas às perguntas sobre satisfação global  
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 
Escala Q8: 1- muito abaixo das expectativas; 8: muito acima das expectativas 
Escala Q11: 1- muito longe; 8: muito perto 

  

                                                           
9
 Com a exceção da licenciatura em Direito que tem a duração de 4 anos, os ciclos de estudos conducentes ao 

grau de licenciado têm a duração de 180 ECTS, que correspondem a 3 anos, pelo que os gráficos refletem esta 
realidade. 

10 
Este anexo encontra-se disponível para consulta junto do Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino. 
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Organizando os dados por ano do curso, verifica-se que a satisfação com a unidade 

orgânica diminui à medida que os estudantes estão há mais tempo na mesma (figura 3.2)11. A 

maior quebra dá-se entre o primeiro e o segundo ano do curso, nomeadamente na 

comparação entre a instituição e uma ideal, em que tudo seria perfeito (Q11), com uma 

diminuição da média de 11,38% (de 5,49 para 4,89, quadro 3.1). Tal poderá estar relacionado 

com as elevadas expectativas em relação ao ensino superior que os alunos poderão ter no 

primeiro ano, em virtude do desconhecimento que têm deste nível de ensino (Hill, 1995). 

 

 

Figura 3.2. Médias, por ano de curso, de respostas às perguntas sobre satisfação global 
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 
Escala Q8: 1- muito abaixo das expectativas; 8: muito acima das expectativas 
Escala Q11: 1- muito longe; 8: muito perto 

 

Quadro 3.1. Variação da satisfação global com a UO entre anos de curso 

Δ entre anos 2.º vs. 1.º 3.º vs. 2.º 3.º vs. 1.º 

Q1 -9,18% -1,82% -10,83% 

Q8 -6,53% -1,57% -8,00% 

Q11 -11,38% -3,01% -14,04% 

 

  

                                                           
11

 Note-se que este estudo não é longitudinal, isto é, os mesmos estudantes não foram inquiridos em diferentes 
anos do curso. A figura 3.2 reflete as opiniões dos estudantes inscritos, em 2010/11, em diferentes anos dos ciclos 
de estudos. 
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3.2 Lealdade. 

As variáveis de medida da lealdade (figura 3.3) são as que registam médias mais 

elevadas, havendo 37,7% de alunos a declararem que muito provavelmente (máximo da 

escala) recomendariam a universidade (Q10A) e 44,2% a indicarem que muito provavelmente 

se voltariam a candidatar à sua unidade orgânica (Q10D). 

 
Figura 3.3. Médias (desvio-padrão) de respostas às perguntas sobre lealdade  

Escala Q1: 1- nada provável; 8: totalmente provável 

 

De forma semelhante ao verificado com a satisfação global, também os indicadores de 

lealdade diminuem com a continuação do aluno na unidade orgânica (figura 3.4). Não 

obstante, os valores mantêm-se relativamente elevados (iguais ou superiores a 6 num total de 

8), verificando-se, de igual modo, quebras superiores entre os dois primeiros anos (quadro 

3.2). 

 
Figura 3.4. Médias, por ano de curso, de respostas às perguntas sobre lealdade  
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Escala Q1: 1- nada provável; 8: totalmente provável 

 

Quadro 3.2. Variação da lealdade entre anos de curso 

Δ entre anos 2.º vs. 1.º 3.º vs. 2.º 3.º vs. 1.º 

Q10A -6,20% -1,74% -7,83% 

Q10B -7,66% -2,02% -9,52% 

Q10C -8,52% -3,09% -11,34% 

Q10D -8,17% -3,80% -11,66% 

 

3.3 Ensino. 

Foi solicitado aos estudantes que indicassem o seu grau de satisfação ou insatisfação 

com os aspetos do ensino do seu curso constantes da figura 3.5. A listagem foi elaborada com 

base na literatura consultada. 

Todos os itens têm média positiva, estando os alunos mais satisfeitos com a qualidade 

do ensino (Q2A: 6,00) e menos com a oferta de unidades curriculares opcionais (Q2H: 4,90). 

Para esta média mais baixa contribuiu a insatisfação dos estudantes de uma das unidades 

orgânicas, com 47% dos alunos a declararem-se muito insatisfeitos com a oferta de disciplinas 

opcionais. Esta pontuação é compreensível uma vez que o questionário foi aplicado em 

2010/11, antes da reforma curricular, não existindo na altura qualquer unidade curricular 

opcional12. 

 
Figura 3.5. Médias (desvio-padrão) de respostas às perguntas sobre satisfação com o ensino  

Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 

                                                           
12

 De acordo com o plano de estudos submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) 
em Março de 2010. 
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Na análise da satisfação com o ensino por ano do curso (figura 3.6) constata-se a 

relação negativa entre estas variáveis, nomeadamente entre o primeiro e o segundo ano. O 

item com maior queda global é a satisfação com a oferta de unidades curriculares (Q2H: 

11,39%), seguida da satisfação com o plano de estudos existente (Q2F: 10,68%). 

Interessantemente, a média de satisfação com a capacidade de transmissão de conhecimentos 

(Q2D) aumenta ligeiramente (0,21%) entre o segundo e o terceiro ano (quadro 3.3). 

 

 

Figura 3.6. Médias, por ano do curso, de respostas às perguntas sobre satisfação com o ensino  
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 

Quadro 3.3. Variação da satisfação com o ensino entre anos do curso 

Δ entre 
anos 

2.º vs. 
1.º 

3.º vs. 
2.º 

3.º vs. 
1.º 

Δ entre 
anos 

2.º vs. 
1.º 

3.º vs. 
2.º 

3.º vs. 
1.º 

Q2A -7,98% 1,47% -6,63% Q2F -8,78% -2,09% -10,68% 

Q2B -5,49% -0,91% -6,35% Q2G -6,50% -2,15% -8,51% 

Q2C -6,42% -0,77% -7,14% Q2H -9,79% -1,77% -11,39% 

Q2D -6,14% 0,21% -5,94% Q2I -4,39% -5,15% -9,32% 

Q2E -7,03% -0,85% -7,82% Q2J -8,94% -0,29% -9,21% 
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3.4 Instalações e equipamentos. 

As instalações e equipamentos também apresentam médias amostrais elevadas, com 

realce para a localização da UO (Q3H: 6,15), os espaços envolventes (Q3P: 6,01) e a limpeza 

geral (Q3J: 5,96). Os espaços de estudos e as instalações sanitárias são as variáveis que têm a 

menor média (Q3N: 5,03 e Q3F: 5,04, respetivamente) (figura 3.7).  

 

 

Figura 3.7. Médias (desvio-padrão) de respostas às perguntas sobre satisfação com as 

instalações e equipamentos  
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 

Contrariamente à tendência, a localização com a unidade orgânica (Q3H) é um item 

cuja satisfação aumentou com o ano de curso (1,94%). Os restantes itens apresentam quebras 

elevadas, com destaque para a satisfação com os espaços de estudo (Q3N) que apresenta uma 

quebra de quase 20% (de 5,69 para 4,57) (quadro 3.4). 
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Figura 3.8. Médias, por ano do curso, de respostas às perguntas sobre satisfação com as 

instalações e equipamentos  
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 

Quadro 3.4. Variação da satisfação com as instalações e equipamentos entre anos de curso 

Δ entre 
anos 

2.º vs. 
1.º 

3.º vs. 
2.º 

3.º vs. 
1.º 

Δ entre 
anos 

2.º vs. 
1.º 

3.º vs. 
2.º 

3.º vs. 
1.º 

Q3C -6,92% -5,05% -11,61% Q3K -8,61% -6,73% -14,76% 

Q3D -10,15% -4,81% -14,47% Q3M -9,91% -7,34% -16,53% 

Q3E -10,81% -5,33% -15,57% Q3N -13,56% -7,21% -19,79% 

Q3F -12,02% -2,99% -14,65% Q3O -6,20% -3,18% -9,18% 

Q3G -5,44% -1,56% -6,91% Q3P -5,21% -2,44% -7,53% 

Q3H -0,79% 2,76% 1,94% Q3S -8,96% -3,35% -12,01% 

Q3J -8,11% -4,52% -12,26%     

 

3.5 Serviços.  

Apesar de se ter questionado separadamente sobre qual a satisfação global com os 

serviços e com os sites, ambos constam da figura 3.9 por o site ser um meio importante de 

acesso aos serviços por parte dos alunos.  

No que àqueles respeita, inquiriu-se sobre a satisfação com o site da UO, cujas 

respostas se apresenta (Q5A), assim como sobre a satisfação com o site da universidade (Q5B), 

que obteve cerca de 17% de não respostas. De acordo com a metodologia adotada, optou-se 

por não tratar esta variável, razão pela qual não se apresentam os seus resultados13. Por fim, 

                                                           
13

 Conforme indicado na metodologia (secção 2.3) adotada no estudo. 
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pediu-se que os alunos indicassem a sua satisfação global com os sites (Q5C). Nestas 

circunstâncias, verifica-se que estes obtêm a maior média de satisfação global (Q5A: 6,02). 

Relativamente aos serviços, os alunos foram questionados sobre um total de 14 

elementos, mas apenas se apresentam os resultados de três deles, porque os restantes 

tiveram taxas de “não se aplica/não tenho experiência” entre 16,19% e 90,60%. Assim sendo, o 

serviço prestado nos bares reúnem a maior média de satisfação (Q4E: 5,63), estando os 

serviços académicos no ponto oposto, mas com pouca diferença (Q4I: 5,47). 

 

 

Figura 3.9. Médias (desvio-padrão) de respostas às perguntas sobre satisfação com os serviços 

e sites 
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 
Analisando os resultados por ano de curso (figura 3.10), observam-se quebras ao longo 

do tempo, sendo constante nos serviços. Nos sites, a diminuição da satisfação ocorre entre o 

primeiro e o segundo ano, mantendo-se estável entre o segundo e o terceiro (quadro 3.5). 
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Figura 3.10. Médias, por ano do curso, de respostas às perguntas sobre satisfação com os 

serviços e sites 
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 

Quadro 3.5. Variação da satisfação com as instalações e equipamentos entre anos de curso 

Δ entre 
anos 

2.º vs. 
1.º 

3.º vs. 
2.º 

3.º vs. 
1.º 

Δ entre 
anos 

2.º vs. 
1.º 

3.º vs. 
2.º 

3.º vs. 
1.º 

Q4E -5,53% -4,80% -10,06% Q4O -6,59% -3,81% -10,16% 

Q4H -6,48% -6,73% -12,78% Q5A -5,84% 0,38% -5,49% 

Q4I -6,74% -7,02% -13,28% Q5C -5,89% -0,01% -5,90% 

 

3.6 Ligação ao exterior, experiência e desenvolvimento pessoal. 

O último grupo de itens analisado compreende dois subgrupos: (a) ligação ao exterior; 

(b) experiência e desenvolvimento pessoal.  

No primeiro, incluem-se os itens que se reportam ao exterior da unidade orgânica – 

empregabilidade (Q6A), empreendedorismo (Q6B), imagem e reputação da instituição (Q6C), 

atividades extracurriculares (Q6D). No segundo, agruparam-se os aspetos relacionados com as 

competências transversais (soft skills) – comunicação escrita (Q7A), comunicação oral (Q7B), 

liderança (Q7C) e trabalho em equipa (Q7D) - e com as sensações de segurança (Q7E) e de 

pertença (Q7F) dos estudantes. 

Começando pela análise da satisfação com os itens relacionados com a ligação ao 

exterior da unidade orgânica (figura 3.11), verifica-se que a satisfação com as atividades 

extracurriculares (Q6D: 4,89) é a mais baixa do grupo, sendo a imagem e reputação da UO 

fonte de satisfação (Q6C), com uma média de 6,37. 
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Figura 3.11. Médias (desvio-padrão) de respostas às perguntas sobre a satisfação com a 

ligação ao exterior da unidade orgânica 
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 
Organizando as respostas por ano de curso (figura 3.12) e como esperado, há uma 

quebra nas médias de satisfação com a permanência dos estudantes na unidade orgânica. Não 

obstante, a satisfação com a imagem e reputação da instituição (Q6C) aumenta ligeiramente 

(0,16%) entre os alunos do 2.º e 3.º anos (quadro 3.6). A maior quebra dá-se com a satisfação 

com a empregabilidade (Q6A), mas a que se aproxima mais do ponto de viragem é a referente 

às atividades extracurriculares (Q6D: 5,28 para 4,36). 

 

 
Figura 3.12. Médias, por ano do curso, de respostas às perguntas sobre satisfação com a 

ligação ao exterior da unidade orgânica 
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 
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Quadro 3.6. Variação da satisfação com a ligação ao exterior da unidade orgânica 

 entre anos de curso 

Δ entre anos 2.º vs. 1.º 3.º vs. 2.º 3.º vs. 1.º 

Q6A -10,96% -3,78% -14,33% 

Q6B -10,41% -3,77% -13,79% 

Q6C -6,88% 0,19% -6,70% 

Q6D -10,05% -1,98% -11,83% 

Q6E -9,56% -1,36% -10,79% 

 

Por fim, a satisfação média com a experiência e desenvolvimento pessoal (figura 3.13) 

oscila entre 5,33 e 5,96, nomeadamente, na melhoria da capacidade escrita (Q7A) e na 

sensação de pertença (Q7F), respetivamente. 

 

 

Figura 3.13. Médias (desvio-padrão) de respostas às perguntas sobre a satisfação com a 

experiência e desenvolvimento pessoal 
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 

Como seria expectável, entre o primeiro e o segundo ano, as médias de satisfação 

diminuíram (figura 3.14). Porém, entre o segundo e o terceiro, voltaram a subir, 

nomeadamente as respeitantes às competências transversais (Q7A a Q7D). Entre estas, 

destaque-se a melhoria da capacidade de comunicação oral (Q7B) com um aumento de 6,15% 

e a de comunicação escrita (Q7A) com 5,48%. Estes dois itens conseguiram, inclusivamente, 

apresentar um aumento de satisfação entre o primeiro e o terceiro ano do curso (quadro 3.7). 
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Talvez devido ao grau de exigência dos alunos e das consequentes expectativas, a 

satisfação com a melhoria das capacidades de liderança (Q7C) e de trabalho em equipa (Q7D), 

diminuem entre o primeiro e o último ano do curso. Também a satisfação com a sensação de 

segurança (Q7E) e com a sensação de pertença (sente-se bem-vindo) (Q7G) diminuem com o 

passar dos anos o que, neste último caso, pode estar associado à atenção e apoio 

disponibilizado aos caloiros e que não se repete nos restantes anos. 

 

 

Figura 3.14. Médias, por ano do curso, de respostas às perguntas sobre satisfação com a 

experiência e desenvolvimento pessoal 
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 

Quadro 3.7. Variação da satisfação com a experiência e desenvolvimento pessoal 

 entre anos de curso 

Δ entre 
anos 

2.º vs. 
1.º 

3.º vs. 
2.º 

3.º vs. 
1.º 

Δ entre 
anos 

2.º vs. 
1.º 

3.º vs. 
2.º 

3.º vs. 
1.º 

Q7A -4,70% 5,48% 0,52% Q7E -7,06% -0,62% -7,64% 

Q7B -4,95% 6,15% 0,89% Q7F -6,92% -2,07% -8,85% 

Q7C -7,41% 4,91% -2,87% Q7G -6,26% 1,74% -4,62% 

Q7D -5,15% 2,32% -2,96%     
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4. Conclusão 
 

Sumarizando a satisfação global declarada com os diferentes aspetos da experiência 

dos estudantes de primeiro ciclo de estudos da NOVA (figura 4.1), verifica-se que os alunos 

estão satisfeitos, apesar de não muito (médias próximas de 5,50, num total de 8 pontos). De 

todos os itens em análise, comparativamente, o melhor pontuado foi os sites (Q5C: 6,02) e o 

pior os relacionados com a ligação ao exterior da UO (Q6E: 5,64). 

 

 

Figura 4.1. Médias (desvio-padrão) de respostas às perguntas sobre a satisfação global  

com os diferentes itens em análise 
Escala Q1: 1- muito insatisfeito; 8: muito satisfeito 

 

Em resultado da satisfação sentida, os alunos revelam-se leais, não hesitando em 

recomendar a universidade, sua unidade orgânica e curso a outras pessoas, e não se 

arrependendo de se terem candidato à instituição que frequentam. 

À medida que os anos passam e o aluno aprofunda a sua experiência com a unidade 

orgânica, o seu nível de satisfação diminuiu em todos os campos, exceto nos relacionados com 

a melhoria das capacidades de comunicação escrita e oral, como seria aliás espectável. Esta 

situação pode ser justificada pelo aumento do grau de exigência dos estudantes, bem como 

pelo ajustamento das expectativas existentes, principalmente nos alunos de primeiro ano. 

Numa análise individual dos aspetos que se acredita comporem a satisfação global, os 

alunos estão satisfeitos com o ensino da sua unidade orgânica, nomeadamente com a 

qualidade do mesmo, mas pouco com a oferta de unidades curriculares opcionais e com a 

comunicação de progressos por parte dos docentes. Estes indicadores poderão ser melhorados 
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através de modificações aos planos de estudos e alteração dos métodos de avaliação, mais 

concretamente através da adoção de estratégias de avaliação contínua. Refira-se, no entanto, 

que a baixa satisfação com as unidades curriculares de opção pode estar muito influenciada 

pela inexistência destas disciplinas numa das unidades orgânicas, aquando da aplicação do 

questionário. 

No que aos equipamentos e instalações respeita, os espaços envolventes e a 

localização da unidade orgânica são elementos de satisfação, em oposição às instalações 

sanitárias e aos espaços de estudo. Crê-se que, em virtude das obras previstas para uma das 

unidades orgânicas e as que atualmente decorrem numa outra, estes itens venham a ser 

melhor pontuados em aplicações futuras do inquérito. 

Talvez por o questionário ser igual para todas as UO ou por os alunos simplesmente 

não usarem os serviços disponibilizados pelas unidades orgânicas, apenas puderam ser 

analisadas as respostas dadas a 4 dos 16 itens presentes no questionário. Daqueles, destaca-se 

o site da UO como elemento de maior satisfação, em contraponto com os Serviços 

Académicos. Para melhor compreensão da menor pontuação deste serviço, seria talvez 

conveniente aplicar um questionário específico à sua análise, usando os resultados daí 

decorrentes na sua melhoria. 

Nos elementos que compõem o grupo intitulado “ligação ao exterior da unidade 

orgânica”, a imagem e reputação da instituição destaca-se como provocando muita satisfação, 

o que se acredita estar relacionado com a boa classificação da Universidade nos vários 

rankings internacionais14. Em oposição, as atividades extracurriculares são aquelas que 

apresentam, neste conjunto, a menor avaliação de satisfação média. Para a sua melhoria, 

sugere-se uma maior dinamização das associações de estudantes, que poderão organizar 

aquelas atividades, normalmente apreciadas na avaliação dos currículos por parte dos 

empregadores. 

Por fim, dos itens relacionados com a experiência e desenvolvimento pessoal do 

estudante, destaca-se a sensação de pertença. Este resultado está em consonância com a 

satisfação global declarada e os indicadores elevados de lealdade, uma vez que um estudante 

integrado sente-se satisfeito e, consequentemente, recomenda a instituição. Como fator a 

melhorar, os alunos indicam a capacidade de comunicação escrita, o que está por certo 

relacionado com o destaque dado à capacidade de comunicação oral numa das unidades 

orgânicas. 

                                                           
14

 De acordo com notícia divulgada em www.unl.pt, «Em 2011 a NOVA posicionou-se entre as 400 melhores 
universidades do mundo no ranking do Times Higher Education Supplement (THES)». 

http://www.unl.pt/
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Nestas circunstâncias, parece ser possível afirmar que os estudantes de primeiro ciclo 

da NOVA, em 2010/2011, estavam satisfeitos com a sua instituição, havendo, como esperado, 

alguns aspetos a melhorar. Para acompanhamento deste indicador de satisfação, relevante 

nos rankings internacionais realizados, na atração de novos estudantes, na prossecução dos 

estudos na instituição pelos alunos atuais, na avaliação da qualidade dos ciclos de estudos, 

entre outras aplicações, sugere-se a continuação da aplicação deste questionário anualmente. 
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Anexo I – Questionário aplicado 
 

Inquérito à Experiência dos Estudantes de Primeiro Ciclo de 

Estudos 

Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino na Universidade Nova de Lisboa 

 

Introdução 

Sendo parte de um estudo académico e estando inserido nas actividades do Gabinete de Apoio 

à Qualidade do Ensino na UNL e no Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino na 

Universidade Nova de Lisboa (UNL), este inquérito pretende recolher informação sobre a sua 

experiência enquanto estudante do ensino superior.  

Os resultados obtidos servirão para identificar os aspectos a melhorar na instituição, bem 

como as boas práticas existentes. Pretende-se, deste modo, contribuir para a melhoria das 

condições que influenciam o ensino, o desenvolvimento pessoal e a qualidade da experiência 

que os estudantes têm na instituição. 

O questionário é composto por 13 perguntas principais e um grupo de caracterização do 

respondente, sendo o tempo médio de resposta estimado em 7 minutos. 

A sua participação é para nós muito importante e apreciada. Os dados fornecidos serão 

trabalhados de forma agregada, garantindo o anonimato dos mesmos.  

Adicionalmente, esclarecemos que não há respostas certas ou erradas, pretendendo-se 

apenas conhecer a sua opinião sobre os temas. 

Ao longo do questionário utilizaremos dois conceitos, que passamos a explicitar: 

 Unidade orgânica - faculdade ou instituto da UNL frequentado pelo aluno de 1.º ciclo 

(FCT, FCSH, NOVA SBE, FCM, FD, ISEGI); 

 Unidade curricular - componente do plano de estudos também conhecida por 

“disciplina”. 

As respostas são solicitadas em escalas de 8 pontos, em que os valores 1 a 4 representam 

níveis negativos e os valores 5 a 8 níveis positivos. 

Confirmação 

Este questionário é dirigido aos estudantes da NOVA que, actualmente, frequentam um curso 

de 1.º ciclo, comummente conhecido como “licenciatura”, ou que estão matriculados num dos 

3 primeiros anos de um mestrado integrado (para alunos da FCT ou da FCM).  

Assim sendo, é aluno actual de um 1.º ciclo de estudos ou está matriculado num dos 3 

primeiros anos de um mestrado integrado? Caso não cumpra este requisito, clique em “não” e 

feche o questionário. Agradecemos a sua atenção e colaboração. 

Sim  Não  
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Parte I: Satisfação global 

1. Considerando a sua experiência universitária na sua unidade orgânica, nomeadamente ao 

nível do ensino, instalações, equipamentos, serviços, ligação ao exterior, experiência e 

desenvolvimento pessoal, indique o seu grau de satisfação ou insatisfação global com a 

sua unidade orgânica: Escolha uma opção de resposta na escala apresentada, em que 1=”Muito 

insatisfeito”, 8=”Muito satisfeito” e onde os valores entre 1 e 4 representam níveis de insatisfação e 

os valores entre 5 e 8 representam níveis de satisfação. 

 
Muito 

Insatisfeito 
      

Muito 
Satisfeito 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(a) Unidade orgânica          

 

 

Parte II: Ensino 

2. Indique o seu grau de satisfação ou insatisfação com os seguintes aspectos relacionados 

com o ensino no seu curso. Para cada alínea, escolha uma opção de resposta na escala 

apresentada, em que 1=”Muito insatisfeito”, 8=”Muito satisfeito” e onde os valores entre 1 e 4 

representam níveis de insatisfação e os valores entre 5 e 8 representam níveis de satisfação. 

 
Muito 

Insatisfeito 
      

Muito 
Satisfeito 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(a) Qualidade do ensino          

(b) Interacção com os docentes          

(c) Comunicação de progressos por parte dos docentes          

(d) Capacidade de transmissão de conhecimentos          

(e) Volume de trabalho exigido          

(f) Plano de estudos existente          

(g) Relevância das unidades curriculares          

(h) Oferta de unidades curriculares opcionais          

(i) Dimensão das turmas          

(j) Satisfação Global com o Ensino          
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Parte III: Instalações e equipamentos 

3. Indique o seu grau de satisfação ou insatisfação com os seguintes aspectos relacionados 

com as instalações e equipamentos da sua unidade orgânica. Para cada alínea, escolha uma 

opção de resposta na escala apresentada, em que 1=”Muito insatisfeito”, 8=”Muito satisfeito” e 

onde os valores entre 1 e 4 representam níveis de insatisfação e os valores entre 5 e 8 representam 

níveis de satisfação. Caso nunca tenha usado a instalação ou equipamento, escolha “não tenho 

experiência”. Caso a sua unidade orgânica não tenha a instalação ou equipamento, escolha “não se 

aplica”. 

 
Muito 

Insatisfeito 
      

Muito 
Satisfeit
o 

Não tenho 
experiência 

Não se 
aplica 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(a) Residências de estudantes            
(b) Cantinas            
(c) Bares            
(d) Edifícios            
(e) Salas de aula            
(f) Instalações sanitárias            
(g) Acessibilidade dos edifícios            
(h) Localização da unidade orgânica            
(i) Parque de estacionamento            
(j) Limpeza geral            
(k) Recursos informáticos            
(l) Livraria            

(m) Espaço de biblioteca            
(n) Espaços de estudo            
(o) Espaços de lazer            
(p) Espaços envolventes            
(q) Laboratórios            
(r) Instalações desportivas            
(s) Satisfação Global com Instalações 

e Equipamentos 
        

 
  

 

Parte IV: Serviços 

4. Indique o seu grau de satisfação ou insatisfação com os seguintes aspectos relacionados 

com os serviços prestados pela sua unidade orgânica. Para cada alínea, escolha uma opção de 

resposta na escala apresentada, em que 1=”Muito insatisfeito”, 8=”Muito satisfeito” e onde os 

valores entre 1 e 4 representam níveis de insatisfação e os valores entre 5 e 8 representam níveis 

de satisfação. Caso nunca tenha utilizado o serviço, escolha “não tenho experiência”. Caso a sua 

unidade orgânica não tenha o serviço, escolha “não se aplica”. 

 
Muito 

Insatisfeito 
      

Muito 
Satisfeit
o 

Não tenho 
experiência 

Não se 
aplica 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(a) Relações internacionais            
(b) Inserção profissional             
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Muito 

Insatisfeito 
      

Muito 
Satisfeit
o 

Não tenho 
experiência 

Não se 
aplica 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(c) Orientação de novos estudantes            
(d) Tesouraria            
(e) Bares            
(f) Serviços informáticos            
(g) Associação de estudantes            
(h) Bibliotecas            
(i) Serviços Académicos            
(j) Órgãos de gestão (Direcção, CC, CP)            
(k) Acção Social            
(l) Residências de estudantes            

(m) Serviços de saúde            
(n) Actividades extracurriculares            
(o) Satisfação Global com os Serviços            

 

5. Indique o seu grau de satisfação ou insatisfação com os seguintes sites. Para cada alínea, 

escolha uma opção de resposta na escala apresentada, em que 1=”Muito insatisfeito”, 8=”Muito 

satisfeito” e onde os valores entre 1 e 4 representam níveis de insatisfação e os valores entre 5 e 8 

representam níveis de satisfação. Caso nunca tenha utilizado o serviço, escolha “não tenho 

experiência”. Caso a sua unidade orgânica não tenha o serviço, escolha “não se aplica”. 

 
Muito 

Insatisfeito 
      

Muito 
Satisfeit
o 

Não tenho 
experiência 

Não se 
aplica 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(a) Site da unidade orgânica            
(b) Site da universidade (www.unl.pt)            
(c) Satisfação Global com os Sites            

 

Parte V: Ligação ao exterior, experiência e desenvolvimento pessoal 

6. Indique o seu grau de satisfação ou insatisfação com a oferta dos seguintes aspectos 

relacionados com a ligação ao exterior da sua unidade orgânica. Para cada alínea, escolha 

uma opção de resposta na escala apresentada, em que 1=”Muito insatisfeito”, 8=”Muito satisfeito” 

e onde os valores entre 1 e 4 representam níveis de insatisfação e os valores entre 5 e 8 

representam níveis de satisfação.  

 
Muito 

Insatisfeito 
      

Muito 
Satisfeito 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(a) Empregabilidade           

(b) Empreendedorismo          

(c) Imagem e reputação da instituição          

(d) Actividades extracurriculares          

(e) 
Satisfação Global com a Ligação ao Exterior 
da sua unidade orgânica 
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7. Indique o seu grau de satisfação ou insatisfação com a oferta dos seguintes aspectos 

relacionados com a sua experiência e desenvolvimento pessoal na sua unidade orgânica. 

Para cada alínea, escolha uma opção de resposta na escala apresentada, em que 1=”Muito 

insatisfeito”, 8=”Muito satisfeito” e onde os valores entre 1 e 4 representam níveis de insatisfação e 

os valores entre 5 e 8 representam níveis de satisfação.  

 
Muito 

Insatisfeito 
      

Muito 
Satisfeito 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(a) 
Melhoria da capacidade de comunicação 
escrita  

         

(b) 
Melhoria da capacidade de comunicação 
oral  

         

(c) Melhoria das capacidades de liderança          

(d) 
Melhoria da capacidade de trabalho em 
equipa 

         

(e) Sensação de segurança          

(f) Sensação de pertença (sente-se bem-vindo)          

(g) 
Satisfação Global com a Experiência e 
Desenvolvimento Pessoal 

         

 

Parte VI: Percepções globais 

8. Considerando a sua experiência com os diferentes aspectos do ambiente de aprendizagem 

já referidos (ensino, instalações, equipamentos, serviços, ligação ao exterior, experiência e 

desenvolvimento pessoal), como situa a sua unidade orgânica em relação às suas 

expectativas antes de frequentar o ensino superior: Escolha uma opção de resposta na escala 

apresentada, em que 1=”Muito abaixo das expectativas”, 8=“Muito acima das expectativas” e onde 

os valores entre 1 e 4 representam níveis abaixo das expectativas e os valores entre 5 e 8 

representam níveis acima das expectativas. 

 
Muito abaixo  

das expectativas 
      

Muito acima 
das 
expectativas 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(a) Unidade orgânica          

 

9. Considerando a sua experiência enquanto estudante da sua unidade orgânica, responda às 

seguintes questões: 

  Sim Não 
Ainda não 
me decidi 

(a) Pretende continuar os seus estudos através de um mestrado 
ou pós-graduação? 

   

(b) Se respondeu “sim”, pretende realizar esse mestrado ou pós-
graduação na sua unidade orgânica? 
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10. Considerando a sua experiência com os diferentes aspectos do ambiente de aprendizagem 

já referidos (ensino, instalações, equipamentos, serviços, ligação ao exterior, experiência e 

desenvolvimento pessoal), indique-nos com que probabilidade: Para cada alínea, escolha 

uma opção de resposta na escala apresentada, em que 1=”nada provável”, 8=”totalmente 

provável” e onde os valores entre 1 e 4 representam níveis negativos e os valores entre 5 e 8 

representam níveis positivos. 

 
Nada  

provável 
      

Totalment
e 
provável 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

(a) Recomendaria a universidade a outras pessoas          

(b) 
Recomendaria a sua unidade orgânica a outras 
pessoas 

         

(c) Recomendaria o seu curso a outras pessoas          

(d) Voltaria a candidatar-se à sua unidade orgânica          

 

11. Imagine uma universidade ideal, em que tudo é perfeito em termos de ensino, instalações, 

equipamentos, serviços, ligação ao exterior, experiência e desenvolvimento pessoal dos 

estudantes. Como situa a sua unidade orgânica em relação a este ideal? Escolha uma opção 

de resposta na escala apresentada, em que 1=”Muito longe”, 8=“Muito perto” e onde os valores 

entre 1 e 4 representam níveis de distância do ideal e os valores entre 5 e 8 representam níveis de 

proximidade do ideal. 

Muito longe       Muito perto 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 □ □ □ □ □ □ □ □  

 

Parte VII: Caracterização dos respondentes 

12. Para efeitos de caracterização do grupo de respondentes, agradecemos que preste as 

informações solicitadas em seguida. Garantimos, uma vez mais, o anonimato dos dados. 

(a) Por favor, indique o seu sexo. Feminino  Masculino  

(b) Qual a sua idade? Indique o número em anos.   

(c) É bolseiro dos Serviços de Acção Social? Sim  Não  

(d) Vive ou alguma vez viveu numa residência da UNL? Sim  Não  

(e) É trabalhador-estudante? Sim  Não  

(f) Se respondeu “sim” na alínea (e), indique em que regime 
trabalha. 

Full-time  Part-time  

(g) Qual a unidade orgânica que frequenta? Seleccione uma das opções de entre as listadas. 

(h) Qual o curso que frequenta? Seleccione uma das opções de entre as listadas. As opções de 

resposta estão organizadas alfabeticamente e por unidade orgânica. 
(i) Em que ano está matriculado no curso que frequenta? 1.º ano  2.º ano  3.º ano  4.º 

ano  
Esta questão refere-se ao ano do curso e não ao n.º de inscrições ou matrículas. Refira-se que os 
1.

os
 ciclos de estudos estão organizados em 3 anos lectivos, excepto o em Direito que tem uma 

duração prevista de 4 anos. Os 1.
os

 ciclos de estudos incluídos nos mestrados integrados 
correspondem aos primeiros 3 anos do curso. 
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Comentários adicionais  

Caso queira fazer algum comentário adicional, utilize, por favor, o espaço abaixo. 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua participação.  

Caso queira receber os resultados deste estudo, indique, por favor, o seu email. Garantimos, 

uma vez mais, a confidencialidade dos seus dados. 

Email:  

Muito obrigada pela sua participação. O seu contributo é importante para nós. 
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Anexo II – Tratamento da base de dados 
 

1. Variáveis com menos de 5% de não respostas – estes casos foram tratados com recurso à 

média do respetivo curso, devido às diferentes dimensões dos mesmos dentro da própria 

UO.  

 

Quadro II.1 – Variáveis com menos de 5% de não respostas 

N.º da questão Assunto % de não resposta 

Q3C Bares 2,62 

Q3D Edifícios 0,26 

Q3E Salas de aula 0,15 

Q3F Instalações sanitárias 0,26 

QG Acessibilidade dos edifícios 1,39 

Q3H Localização da unidade orgânica 3,13 

Q3J Limpeza geral 0,67 

Q3K Recursos informáticos 1,70 

Q3M Espaço de biblioteca 2,52 

Q3N Espaços de estudos 1,39 

Q3O Espaços de lazer 4,21 

Q3P Espaços envolventes 1,95 

Q3S Satisfação global com edifícios e instalações 0,82 

Q4E Bares (serviços) 3,85 

Q4H Biblioteca (serviços) 3,49 

Q4I Serviços Académicos 4,93 

Q4O Satisfação global com serviços 1,34 

Q5C Satisfação global com sites 1,28 

 

2. Variáveis com 5% a 10% de não respostas – sendo compreensível que os estudantes não 

tenham experiência no uso da Cantina ou dos Serviços Informáticos, é estranho que não 

tenham experiência no uso do Site da UO, uma vez que as unidades orgânicas utilizam 

estas plataformas como locais de divulgação de informação aos alunos ou, pelo menos, de 

acesso a sites internos. Assim sendo, decidiu-se recuperar apenas esta variável através da 

imputação da média do curso. 

 

Quadro II.2 – Variáveis com entre 5% e 10% de não respostas 

N.º da questão Assunto % de não resposta 

Q3B Cantinas 6,89 

Q4F Serviços informáticos 6,47 

Q5A Site da UO 6,99 
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3. Variáveis com 15% a 20% de não respostas – por ser compreensível que os alunos não 

tenham acesso/contacto com estas variáveis, as mesmas foram eliminadas da base de 

dados. Esta decisão é corroborada por Hair, Black, Babin, & Anderson (2010).  

 

Quadro II.3 – Variáveis com 15% a 20% de não respostas 

N.º da questão Assunto % de não resposta 

Q4G Associação de estudantes 16,19 

Q5B Site da universidade 17,21 

 

4. Variáveis com mais de 20% de não respostas – por ser compreensível que os alunos não 

tenham acesso/contacto com estas variáveis, as mesmas foram eliminadas da base de 

dados. Esta decisão é corroborada por Hair, Black, Babin, & Anderson (2010). 

 

Quadro II.4 – Variáveis com mais de 20% de não respostas 

N.º Variável 
% não 

resposta 
Comentário 

Q3A Residências (instalações) 92,39 
90,60% dos alunos não vive ou viveu 
numa residência da UNL 

Q3I Parque de estacionamento 44,91 - 

Q3L Livraria 26,16 - 

Q3Q Laboratórios 43,94 
Das seis UO, apenas a FCT tem 
laboratórios. 

Q3R Instalações desportivas 61,36 - 

Q4A Relações internacionais  61,05 65,4% dos alunos está no 1.º ou 2.º 
ano. Q4B Inserção profissional 63,10 

Q4C 
Orientação de novos 
estudantes 

20,91 
Apenas 31,80% dos alunos está no 1.º 
ano 

Q4D Tesouraria 23,74 - 

Q4J Órgãos de gestão 30,16 - 

Q4K Acção Social 50,62 84,90% dos alunos não é bolseiro SAS 

Q4L Residências (serviços) 90,60 
90,60% dos alunos não vive ou viveu 
numa residência da UNL 

Q4M Serviços de saúde 83,86 - 

Q4N Atividades extracurriculares 58,94 - 

Q9B 
Continuação dos estudos na 
UO 

27,80 
Esta % corresponde aos alunos que 
não vão continuar os estudos ou que 
ainda não se decidiram. 
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Anexo III – Comparação de características sociodemográficas 
 

 

Características Sociodemográficas 
Amostra População-Alvo 

n % N % 

Dimensão 1832 100 10688 100 

Sexo 
Feminino 991 54,09 4855 45,42 

Masculino 841 45,91 5833 54,58 

Idade 
(agrupada pela mediana) 

<=20 979 53,44 5887 55,08 

>20 853 46,56 4801 44,92 

Mínimo 17 17 ou menos 

Máximo 76 50 ou mais 

Bolseiro dos SAS 
Sim  274 14,96 Não há dados 

discriminados por 
ciclo. Não 1558 85,04 

Residência 
Sim  45 2,46 Não há dados 

discriminados por 
ciclo. 

Não 1787 97,54 

Trabalhador-Estudante 
Sim  322 17,58 

Não há dados. 
Não 1510 82,42 

Regime de Trabalho 

Full-time 142 7,75 

Não há dados. Part-time 180 9,83 

Não se aplica 1510 82,42 

Unidade orgânica 

FCT 867 47,33 4765 44,58 

FCSH 484 26,42 2920 27,32 

NOVA SBE 218 11,90 1410 13,19 

FCM 115 6,28 831 7,78 

FD 86 4,69 463 4,33 

ISEGI 62 3,38 299 2,80 

Tipo de curso 

1.º ciclo 1235 67,41 6979 65,30 

Mestrado 
Integrado 

597 32,59 3709 34,70 

Ano de matrícula 

1.º ano 601 32,81 4652 43,53 

2.º ano 604 32,97 3192 29,87 

3.º ano 599 32,70 2765 25,87 

4.º ano 28 1,53 79 0,74 
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