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Introdução 
A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, de ora em diante 
designada por FCT, no âmbito da garantia interna da qualidade, desde 2009/2010 que tem 
vindo a lançar inquérito aos alunos finalistas. Em 2014/2015 voltou a faze-lo. 

O inquérito é feito ao aluno finalista por se considerar que este já tem maturidade e 
experiência que lhe permite fazer uma apreciação mais consistente tanto sobre o ensino, 
como sobre as condições e recursos de apoio. 

É objetivo do inquérito conhecer o grau de satisfação dos estudantes com o curso que 
frequentaram, a sua organização e funcionamento, recursos de apoio, corpo docente, bem 
como com a Faculdade e Universidade, procurando-se através dos resultados melhorar a 
qualidade, especialmente ao nível do ensino e da aprendizagem. 

O inquérito foi lançado em 17 de Junho de 2015 e esteve disponível até ao dia 15 de 
Setembro de 2015. 

A taxa de resposta mais uma vez não é a ideal, mas a reflexão sobre os resultados será uma 
mais-valia para a melhoria da qualidade. 

A análise apresentada é meramente descritiva, sublinhando apenas o que é relevante e 
tendo em conta as contingências que se descrevem na metodologia. 

Metodologia 
O inquérito foi lançado apenas aos alunos finalistas dos cursos de 1.º e de 2.º ciclos de 
estudos. Considerou-se aluno finalista aquele que estava inscrito (Serviços Académicos) no 
último ano de um ciclo de estudos, independentemente de ainda estar a frequentar 
unidades curriculares de anos anteriores ou de concluir o curso no ano em causa. 

Assim, aluno finalista de 2014/2015, é aquele que, neste ano, está inscrito no 3.º ano 
curricular de um curso de 1.º ciclo, no 2.º ano curricular de um curso do 2.º ciclo e nos 3º ou 
5.º anos curriculares dos cursos de mestrado integrado. 

No tratamento dos dados quando se refere o 1.º ciclo estamos a falar de alunos do 3.º ano 
dos cursos de 1.º ciclo e dos cursos com mestrado integrado. Quando se fala em 2.º ciclo, 
estamos a considerar os alunos do 2.º ano dos cursos de 2.º ciclo e os do 5.º ano dos cursos 
de mestrado integrado. 

Nas perguntas abertas procurou-se limitar a respostas a um determinado número de 
carateres para que fossem mais sistematizadas, organizadas e tivessem mais conteúdo. 

O inquérito, tal como em anos anteriores, foi preenchido online com as reservas adequadas 
sobre a confidencialidade. 

O processo iniciou-se com o envio de email, a cada um dos alunos, para o endereço de aluno 
da conta da UAlg, explicando qual o objetivo do inquérito, procedimentos para o preencher, 
indicação do endereço a que se deviam ligar e apelando à sua colaboração. 

A confidencialidade no preenchimento do inquérito online foi garantida.  

No período de preenchimento do inquérito foram enviados aos alunos vários lembretes. 

Do inquérito constam sete (7) grupos de questões, com os seguintes objetivos: 

1 – O curso, a faculdade e a universidade: conhecer a satisfação global que os alunos 
finalistas têm do seu Curso, da Faculdade e da Universidade. 

2 – Curso: satisfação com vários parâmetros que contribuem para a qualidade do curso, 
designadamente sobre a qualidade da formação que recebem, as unidades curriculares, 
contacto com a investigação, internacionalização e ainda a perceção sobre a utilidade das 
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Unidades Curriculares do ponto de vista do mercado de trabalho, para o que se colocou uma 
questão aberta, mas de preenchimento facultativo. 

3 – Funcionamento do Curso: satisfação com o funcionamento do curso, através da avaliação 
de parâmetros relativos a horários, programas das unidades curriculares e sua adequação 
por exemplo às saídas profissionais. 

4 – Docentes: Procurou-se conhecer qual a perceção que os estudantes têm do desempenho 
dos docentes, tanto pelo domínio dos conteúdos programáticos e práticas pedagógicas 
como sobre a sua disponibilidade para com eles. 

 5 – Recursos e Apoios: neste grupo procurou-se conhecer a satisfação dos alunos sobre o 
ambiente escolar e recursos físicos ao seu dispor. 

6 – Futuro: como estamos perante um universo específico – alunos finalistas – procuramos 
saber a sua perspetiva de futuro, assim como mais uma vez a satisfação sobre a qualidade 
da Faculdade/Universidade, indagando se continuariam a estudar e aonde. 

7 – Observações e sugestões: neste espaço os alunos podem acrescentar alguma opinião ou 
sugestão que possa contribuir para melhoria e até compreender os resultados de algumas 
das questões fechadas. 

Quando a taxa de resposta, por curso, foi inferior a 10%, os resultados não são trabalhados 
nem aqui apresentados. 

Nos cálculos aplicados aos resultados do inquérito são usadas apenas medidas de 
concentração, como a média e a mediana. As médias são médias ponderadas para cada um 
dos parâmetros e em cada um dos cursos e a média aritmética das médias ponderadas 
quando apresentamos resultados agregados por curso, por exemplo. Os resultados mais 
detalhados e por curso, são apresentados em anexo.  

Para as questões abertas, sempre que possível, são apresentadas as frequências absolutas, 
desde que maiores ou iguais a três e por ordem decrescente, sendo apresentado o 
correspondente número de ordem. 

Por último, procurou-se comparar, sempre que possível, os resultados (médios e agregados) 
deste ano com os dos anos anteriores.  

Neste ano de 2014/2015 é de destacar o facto de ter havido um único finalista de Geomática 
a responder ao inquérito, mas ainda assim, e porque representa 14% das respostas, este 
curso será objeto de análise. 

A escala utilizada no inquérito foi a seguinte: 

Muito Bom Bom Médio Fraco Muito Fraco Não Sabe/Não aplicável 

5 4 3 2 1 ---- 

O inquérito utilizado encontra-se em anexo (Anexo I). 

Nos mestrados integrados os estudantes do 3.º ano estão separados dos do 5.º ano, sendo 
que os primeiros estão considerados no 1.º ciclo e os segundos no 2.º. 

Os mestrados integrados em Eng. do Ambiente, Eng. Biológica e Eng. Eletrónica e 
Telecomunicações em 2014/2015 não abriram vagas para o 1.º ciclo, mas como continuam 
a funcionar foram considerados tanto para o 1.º ciclo como para o 2.º. 
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Taxa de Respostas 

Em 2014/2015 estavam inscritos no último ano dos cursos de 1.º ciclo, mestrados integrados 
(MI) e 2.º ciclo, um total de 583 alunos, sendo 318 do 1.º e 265 do 2.º ciclo. Responderam 
ao inquérito 123 (71 do 1.º ciclo e 52 do 2.º ciclo), o que corresponde a uma taxa de respostas 
global de 21%. Se calcularmos a taxa de resposta subtraindo o número de alunos inscritos 
nos cursos em que nenhum respondeu a taxa sobe para 22%. 

Os cursos em que não se verificou qualquer resposta são de 2.º ciclo, aliás à semelhança de 
anos anteriores. 

Todos os cursos com uma taxa de resposta superior ou igual a 10% serão considerados para 
trabalho, sendo que aqueles que não obtiveram qualquer resposta ou obtiveram resultados 
inferiores a 10% não são considerados para a análise. Em 2014/2015, dos cursos com 
respostas, aquele que obteve uma taxa de resposta inferior a 10% foi apenas o 1.º ciclo de 
Ciências Farmacêuticas. 

Como já foi referido, há já seis anos que a FCT tem vindo a lançar o inquérito aos finalistas e 
globalmente a taxa de resposta nos primeiros três anos cresceu, o que se deveu às taxas de 
resposta no 1.º ciclo. De 2013/2014 para 2014/2015 verifica-se que no 1.º ciclo há um 
decréscimo de cerca de 2 pontos percentuais e no 2.º ciclo um crescimento de 3 pontos. 

 
Figura 1 – Taxa resposta por ciclo de estudos e global, entre 2009/2010 e 2014/2015 

Em relação ao ano anterior o crescimento em 2014/2015 verifica-se apenas no 2.º ciclo em 
cerca de 17% já que no 1.º ciclo se verificou um decréscimo de 7%. 

  

Figura 2 – Taxa Resposta cursos do 1º ciclo e cursos do 2.º ciclo – 2014/2015 
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Se observado o comportamento nos cursos de 1.º ciclo constatamos que foram os finalistas 
de Eng. Eletrónica e Telecomunicações que mais responderam ao inquérito e os de 
Agronomia aqueles que menos o fizeram. Só 5% dos finalistas do 1.º ciclo de Ciências 
Farmacêuticas respondeu, pelo que este curso não atingiu o valor mínimo para ser 
considerado na análise. 

Sobre o 2.º ciclo, o número de cursos envolvidos cresceu em relação a anos anteriores, 
destacando-se a entrada pela primeira vez de Biodiversidade e Conservação Marinha, de 
Gestão da Qualidade e Marketing Agro-Alimentar1 e de Energias Renováveis e Gestão de 
Energia. 

Foi precisamente nos dois primeiros cursos que se verificou a maior taxa de resposta (67%). 

 

I – PERCEÇÃO GLOBAL DO CURSO, FACULDADE E UNIVERSIDADE 

Em todos os anos estudados e quer para o 1.º quer para o 2.º ciclo a satisfação é maior com 
o CURSO do que com a FACULDADE ou com a UNIVERSIDADE. Em 2014/2015 para o 1.º ciclo 
a satisfação com o CURSO é igual àquela que tem para com a UNIVERSIDADE. 

Em 2014/2015 face ao ano anterior, apenas decresceu o nível de satisfação dos finalistas do 
2.º ciclo em relação à UNIVERSIDADE o que contraria o que se passa com o CURSO ou com a 
FACULDADE onde se verificou o maior crescimento e também com finalistas deste ciclo de 
estudos (21%). Aliás foi também com a FACULDADE que mais cresceu o nível de satisfação 
dos finalistas do 1.º ciclo (12%). 

A satisfação do 2.º ciclo, excetuando com a UNIVERSIDADE, é maior que a do 1.º. 

 
Figura 3 – Satisfação global com o Curso, a Faculdade e a Universidade, entre 2009/2010 e 2014/2015 – 1.º 

e 2.º ciclos 

É claro que esta perceção é diferente de curso para curso. 

O comportamento da satisfação dos estudantes do 1.º ciclo com o CURSO, com a 
FACULDADE e com a UNIVERSIDADE, e considerando o nível de satisfação Médio (=3) como 
referência, é a que se pode ver no gráfico abaixo. 

                                                           
1 . Este curso é em parceria com a Universidade de Évora, mas desde 2013/2014 que só abriu vagas na 
Universidade do Algarve. 
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Figura 4 – Satisfação global com Curso, Faculdade e Universidade entre 2009/2010 e 2014/2015 –1.º ciclo 

No que diz respeito ao 2.º ciclo, é de sublinhar que em 2014/2015, o número de cursos que 
participou, em relação ao ano anterior, cresceu de 7 para 13, sendo que 3 deles participaram 
pela primeira vez. 

 
Figura 5 - – Satisfação global com Curso, Faculdade e Universidade entre 2009/2010 e 2014/2015 –2.º ciclo 
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Na figura acima, podem ser vistos os resultados globais para CURSO, FACULDADE e 
UNIVERSIDADE por cada um dos cursos de 2.º ciclo. 

Sobre a avaliação global do CURSO, da FACULDADE ou da UNIVERSIDADE, também foram 
colocadas duas questões de resposta livre, em que se solicitava ao aluno que se manifestasse 
sobre o que mais e menos lhe agradou no percurso académico. Os resultados estão 
representados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – O que mais e menos agradou no percurso académico 

Como podemos observar na Tabela 1 a perceção dos estudantes dos dois ciclos de estudos 
é diferente, naquilo que mais lhes agradou, pois para os finalistas do 1.º ciclo foram os 
Professores e para os do 2.º ciclo os Conhecimentos Adquiridos. 

Já no que diz respeito ao que menos agradou durante o percurso académico os estudantes 
dos cursos dos dois ciclos têm a mesma opinião. 

No 2.º ciclo, em 2014/2015, os Professores deram o lugar a Conhecimentos Adquiridos no 
que mais agradou. 

Para confirmar a apreciação dos finalistas sobre o curso foi ainda perguntado se o curso 
correspondia às suas expetativas e se o recomendavam a um amigo e o resultado é o 
seguinte: 

 
Figura 6 – Expetativas curso – 1.º e 2.º ciclos entre 2009/2010 e 2014/2015 
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Globalmente para o número de finalistas do 1.º ciclo que recomenda o curso a um amigo é 
maior do que aqueles que consideraram que o curso correspondia às suas expectativas. Isto 
também acontece com os finalistas, exceto em 2011/2012 e em 2014/2015, em que verifica 
o contrário. 

Em 2014/2015, no 1.º ciclo só os finalistas de Ciências do Mar consideraram que o curso 
correspondeu 100% às suas expectativas. Já para os finalistas de Eng Biológica verificou-se 
precisamente o inverso, isto é, para 100% o curso não correspondeu às suas expetativas. 
Sobre os que recomendam o curso a um amigo, 100% dos finalistas de Agronomia, 
Arquitetura Paisagista, Biotecnologia e Ciências do Mar recomendam o curso a um amigo. 
Os que menos recomendam o curso a um amigo são Eng. Biológica (100%) logo seguido de 
Eng. Eletrónica e Telecomunicações (75%). 

Para os finalistas dos cursos de 2.º ciclo, em 2014/2015, a maioria dos seus cursos 
correspondeu em 100% às suas expetativas. Só não aconteceu assim para os cursos de 
Aquacultura e Pescas, Energias Renováveis e Gestão de Energia, Eng. Biológica e Engenharia 
do Ambiente. Também na maioria dos cursos os finalistas recomendariam o seu curso em 
100% aos seus amigos. Isto só não acontece com os finalistas de Ciências Farmacêuticas, 
Energias Renováveis e Gestão de Energia, Eng. Biológica, Eng. do Ambiente e Eng. Eletrónica 
e Telecomunicações. 

 

II – PERCEÇÃO SOBRE O CURSO  

Para conhecer a perceção que os estudantes têm do seu próprio curso, foram escolhidos 
vários parâmetros que permitem avaliar e concluir quais os principais determinantes dessa 
perceção. 

Como os parâmetros se têm mantido ao longo dos anos, apresenta-se agora a evolução do 
seu comportamento2 (Fig. 10). 

 
Figura 7 – Curso - 1.º e 2.º ciclos 

Globalmente e em média pode-se dizer que a satisfação relativamente a estes parâmetros 
tem crescido mais no 2.º ciclo que no 1.º. 

Veja-se agora a evolução por curso, através da perceção dos parâmetros que constam na 
figura anterior. 

                                                           
2. O valor de cada um dos parâmetros, foi encontrado, calculando a média relativa dos níveis de satisfação para 
o conjunto dos cursos do universo considerado e depois aplicada a taxa de crescimento entre 2009/2010 e 
2014/2015. 
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Figura 8 – Evolução da satisfação por curso, em resultado da perceção sobre os parâmetros de avaliação do 
curso - 1.º e 2.º ciclos  

Os resultados são bem claros nas respetivas figuras. 

Sobre os parâmetros globalmente mais fortes e mais fracos vejamos a tabela seguinte. 

 
Tabela 2 – Curso-Parâmetros mais Fortes e mais Fracos 

A evolução dos parâmetros em cada curso pode ser vista no Anexo II. 

Foi ainda solicitado aos alunos que escolhessem as duas unidades curriculares dos seus 
cursos mais importantes do ponto de vista da empregabilidade. Aquelas que receberam mais 
respostas constam na tabela seguinte. Apenas foram consideradas as unidades curriculares 
com frequência maior ou igual a 3. No caso de empate foram todas consideradas. 

Como se pode ver há cursos em que não foi possível ter o número de frequências suficiente 
para que a unidade curricular fosse considerada, tanto mais que esta questão é de resposta 
facultativa. 

1.º ciclo 2.º ciclo 1.º ciclo 2.º ciclo

2009/2010 Interesse Curso Interesse Curso

Aluno escolhe perfil 

curricular; Condições 

intercâmbio Contacto Investigação

2010/2010 Interesse Curso Interesse Curso Contacto Investigação Contacto Investigação

2011/2012 Interesse Curso Interesse Curso Contacto Investigação Contacto Investigação

2012/2013 Interesse Curso

Qualidade Formação; 

Interesse Curso; 

Competências Adquiridas Condições intercâmbio Contacto Investigação

2013/2014 Interesse Curso

Interesse Curso; 

Competências Adquiridas

Contacto Investigação; 

Aluno escolhe perfil 

curricular Contacto Investigação

2014/2015 Interesse Curso Nível Exigência

Condições intercâmbio, 

Contacto Investigação Condições intercâmbio

Anos letivos

Parâmetros Mais Fortes Parâmetros Mais Fracos
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Tabela 3 – As Uc’s mais importantes do ponto de vista da empregabilidade em 2010/2011 e 2014/2015– 1.º 

e 2.º ciclos 

A seleção em Arquitetura Paisagista 1.º ciclo é indiscutível, o mesmo acontecendo com 
Biologia Marinha 1.º ciclo. 

Em 2014/2015 a novidade é no 2.º ciclo, o curso de Eng. do Ambiente entrar pela primeira 
vez com uma disciplina. 

 

III – PERCEÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CURSO  

O comportamento dos vários parâmetros que contribuem para a satisfação com o 
funcionamento do curso, ao longo destes seis anos, é o constante do gráfico abaixo. 

 
Figura 9 – Funcionamento curso - 1.º e 2.º ciclos 

Globalmente, os estudantes dos cursos de 2.º ciclo estão mais satisfeitos que os do 1.º. 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Arq Paisagista
Ordenamento do 

Terri tório

Projectos  de 

Arqui tectura  Pai sa gis ta

Projectos  de Arqui tectura  

Pa isa gi s ta

Projetos de Arquitetura 

Pa isagi s ta

Projetos  de Arqui tetura  

Pai sagis ta

Genética  Molecular

Microbiologia

Biotecnologia  e 

Engenha ria  Genética

Projecto Tecnico-Científico

Pescas  e Aquacultura Pescas  e Aqua cul tura Pescas  e Aqua cul tura Pesca s  e Aqua cul tura

Ocea nogra fia  Quimica Ocea nografia  Quimica Ecossi s tema s Marinhos Projeto

Biotecnologia Biologia  Molecular

Controlo de Qua l idade

Intel igência  Arti ficia l

Laboratório de 

Engenharia  de Software
Desenvolvimento de 

Apl i cações  Web

Desenvolvimento de 

Apl icações  Web

Desenvolvimento de 

Apl i cações  Web Bases  de da dos

Farmacotera pia Fa rmacotera pia Farmá cia  Práti ca

Farmacologia Fa rmacologia Farma coterapia
Engenharia  de 

Bioprocessos

Projeto de Engenharia  

Biológica

Eng. do Ambiente Empreendedorismo

Geomática
Sis tema s de Informação 

Geográfi ca

Si s temas  de 

Informa ção Geográfica
--- --- ---

Cursos

---

---

Fa rmacologia

---

Biologia

Biologia Marinha

Ciências Farmacêuticas

Genética  Molecula r

---

---

---

Ciências Farmacêuticas

Biotecnologia

---

Fa rmacologia Fa rmacologia

---

---

---

---

---

---

Progra mação Orientada 

a  Objectos

Eng. Biológica

Eng. Biológica

Labora tório de 

Engenharia  de Softwa re

Fa rmacotera pia

--- --- ---

Uc's mais importantes/Empregabilidade

1.º ciclo

Genética Molecular

2.º ciclo

Eng. Informática

---

Programaçã o Orientada  

a  Objectos
Engenharia  de Softwa re

Controlo de Qual idade
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A evolução da perceção dos finalistas dos cursos de 1.º ciclo e de 2.º ciclo, sobre o 
funcionamento do curso3, consta nas figuras abaixo: 

Figura 10 – Evolução da satisfação por curso, em resultado da perceção dos parâmetros sobre 
funcionamento curso - 1.º e 2.º ciclos 

Independentemente dos cursos, os parâmetros mais e menos fortes ao longo destes seis 
anos foram os constantes na tabela abaixo. 

 
Tabela 4 – Parâmetros Mais Fortes e Mais Fracos sobre Funcionamentos dos cursos - 1.º e 2.º ciclos 

 

IV – PERCEÇÃO SOBRE DOCENTES  
Como se pode ver abaixo apenas o parâmetro “Pontualidade” para os finalistas do 1.º ciclo 
decresceu ao longo deste período, o mesmo acontecendo com a “Assiduidade” para os 
finalistas dos cursos de 2.º ciclo. No entanto em média a satisfação dos finalistas do 1.º ciclo 
o desempenho dos docentes manteve-se acima do valor médio (3) sem chegar a Bom (3,7) 
e para os finalistas do 2.º ciclo a satisfação é um pouco maior mantendo-se no quase Bom 
(3,8). 

O nível de satisfação médio tanto para os finalistas dos cursos de 1.º ciclo como de 2.º ciclo 
manteve-se em relação ao ano anterior. 

                                                           
3 A satisfação com o Funcionamento do curso resulta da perceção sobre cada um dos parâmetros que se 
mostram na figura anterior. Os cálculos foram feitos como referido na nota 2, página 10. 

1.º ciclo 2.º ciclo 1.º ciclo 2.º ciclo

2009/2010 Carga Horária Global

Carga Horária 

Global

Horários Adeq Necessid 

Alunos

Horários Adeq Necessid 

Alunos

2010/2010

Carga Horária 

Global;Prog 

Atualizados

Carga Horária 

Global

Horários Adeq Necessid 

Alunos Prog Adeq ECTS UC's

2011/2012

Carga Horária Global; 

Prog Claros e 

Objetivos; Prog 

Carga Horária 

Global

Horários Adeq Necessid 

Alunos; Tempo Disponível 

para Estudar

Tempo Disponível para 

Estudar

2012/2013 Carga Horária Global

Tempo Disponív 

Estudar

Horários Adeq Necessid 

Alunos; Prog Adeq ECT's 

das UC's; Tempo 

Disponível para Estudar

Programas Adeq ECT's das 

UC's

2013/2014

Prog Claros e 

Objetivos

Carga Horária 

Global

Horarios Adeq 

Necessidades Alunos

Prog Atualizados; Tempo 

Disponível para Estudar

2014/2015 Carga Hor Global

Carga Horária 

Global Prog Adeq ECTS das UC's

Horários Adeq Necess 

Alunos; Prog Atualizados, 

Prog Adeq Saídas Prof

Anos letivos

Parâmetros Mais Fortes Parâmetros Mais Fracos
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Esta satisfação resulta da perceção que os estudantes têm sobre os parâmetros relativos ao 
desempenho docente, como podemos ver em baixo. 

 
Figura 11 – Evolução desempenho docentes – 1.º e 2.º ciclos  

Vejamos agora a evolução destes parâmetros, agregados por curso. As figuras falam por si. 

 

  
Figura 12 – Evolução da satisfação por curso, em resultado da perceção dos parâmetros sobre desempenho 

docente - 1.º e 2.º ciclos  

Sobre os parâmetros mais fortes e mais fracos neste capítulo, sem dúvida que a 
“Assiduidade” dos docentes é o parâmetro mais forte ao longo deste período e nos dois 
ciclos de estudos ainda que neste último ano o nível de satisfação tivesse decrescido também 
em ambos os ciclos de estudos. Já o “Estímulo à auto-aprendizagem e à descoberta” e a 
“Clareza na exposição das matérias” são os mais fracos para os dois ciclos de estudos. 

 
Tabela 5 – Parâmetros Mais Fortes e Mais Fracos sobre desempenho Docentes- 1.º e 2.º ciclos 

1.º ciclo 2.º ciclo 1.º ciclo 2.º ciclo

2009/2010 Assiduidade Assiduidade

Estímulo auto-aprendiz e 

descoberta

Estímulo auto-aprendiz e 

descoberta

2010/2010 Assiduidade Assiduidade Clareza expos matérias Clareza expos matérias

2011/2012 Assiduidade Assiduidade

Estímulo auto-aprendiz e 

descoberta; Clareza expos 

matérias

Estímulo auto-aprendiz e 

descoberta; Clareza expos 

matérias

2012/2013 Assiduidade Assiduidade

Estímulo auto-aprendiz e 

descoberta; Clareza expos 

Estímulo auto-aprendiz e 

descoberta

2013/2014 Assiduidade

Assiduidade; 

Pontualidade

Estímulo auto-aprendiz e 

descoberta Clareza exposição matérias

2014/2015 Assiduidade

Disponib atend. 

Alunos; Assiduidade; 

Pontualidade

Estímulo auto-aprendiz e 

descoberta

Estímulo auto-aprendiz e 

descoberta; Clareza exposição 

matérias

Parâmetros Mais Fracos
Anos letivos

Parâmetros Mais Fortes
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V- PERCEÇÃO SOBRE OS RECURSOS E APOIOS  
Em média a satisfação dos estudantes do 1.º ciclo cresceu (5,5%) em relação aos “Recursos 
e Apoios” sendo que, com os finalistas dos cursos de 2.º ciclo, aconteceu o mesmo (17%). 

No caso do 1.º ciclo os dois parâmetros que continuam a diminuir são “Alojamento” (7,5%) 
e “Acessibilidade aos Meios informáticos” (4,5%), ainda assim este ano o primeiro melhorou 
em relação ao ano anterior. 

 
Figura 13 – Recursos e Apoios – 1.º e 2.º ciclos 

O comportamento por curso: 

  

Figura 14 – Evolução da satisfação por curso, em resultado da perceção sobre os recursos e apoios - 1.º e 2.º 
ciclos  

Os parâmetros mais fortes tanto para o 1.º ciclo como para o 2.º são quase todos os mesmos 
ao longo do período em causa. 

Já os parâmetros mais fracos são comuns aos dois ciclos de estudos em todos os anos, ainda 
que seja de referir que o “Alojamento” nos dois últimos anos ganhou destaque. 
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Tabela 6 – Parâmetros Mais Fortes e Mais Fracos sobre Recursos e Apoios- 1.º e 2.º ciclos 

VI – FUTURO 
Em média os finalistas dos cursos de 2.º ciclo têm uma perspetiva de emprego mais 
satisfatória que os do 1.º. Veja-se o gráfico abaixo que também tem que ser lido tendo em 
conta que para o 1.º ciclo esta informação é mais sustentada que para o 2.º já que neste 
ciclo o número de cursos com resultados oscila muito de ano para ano. 

 
Figura 15 – Evolução da perspetiva de emprego por curso de 1.º e de 2.º ciclo 

Em 2014/2015, no 1.º ciclo, os finalistas de Engenharia Informática são os mais otimistas 
relativamente à perspetiva de emprego, aliás como aconteceu no ano anterior, no entanto 
em termos de evolução verificou-se um decréscimo (9,1%) face a 2009/2010. Já os finalistas 
de Biologia e Bioquímica são os menos otimistas e relativamente à evolução neste último 
curso verificou-se um decréscimo de 19%. 

  

Figura 16 – Continuação dos estudos por curso de 1.º e de 2.º ciclo 

1.º ciclo 2.º ciclo 1.º ciclo 2.º ciclo

2009/2010 Biblioteca Amb Escolar Amb Escolar Tempos livres

2010/2010 Biblioteca Amb Escolar Amb Escolar

Tempos livres; 

Alojamento

2011/2012 Biblioteca Amb Escolar Amb Escolar

Tempos livres; 

Alojamento

2012/2013 Amb Escolar Amb Escolar Amb Escolar

Tempos livres; 

Alojamento

2013/2014

Amb Escolar; 

Biblioteca

Amb Escolar; 

Biblioteca

Amb Escolar; 

Biblioteca Alojamento

2014/2015 Biblioteca Amb Escolar Amb Escolar Alojamento

Anos letivos

Parâmetros Mais Fortes Parâmetros Mais Fracos
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No 2.º ciclo em 2014/2015, os finalistas de Eng. Eletrónica e Telecomunicações são os mais 
otimistas em relação às perspetivas de emprego. No entanto os de Gestão e Qualidade do 
Marketing Alimentar são os menos otimistas. Os finalistas de Arquitetura Paisagista são 
aqueles cuja perspetiva de emprego mais cresceu (37,5%), e os de Engenharia Biológica 
aqueles onde se verificou maior decréscimo na perspetiva de emprego (- 4,9%). 

 

  

Figura 17 – Onde continuam estudos - 1.º e 2.º ciclos - 

O número de alunos do 1.º ciclo que pensa continuar a estudar na UAlg tem vindo a diminuir 
desde 2012/2013. Aqueles que querem continuar a estudar em instituição diferente da UAlg 
são muito menos agora do que 2009/2010 (48%). É de sublinhar também que o número de 
finalistas que não responde tem vindo a crescer (4%) bem como o número daqueles que não 
sabe se continua a estudar (24%). 

Sobre os finalistas do 2.º ciclo, na sua maioria (63,5%) não respondeu e 13,5% não sabe se 
continua a estudar. Dos que sabem o que fazer a maioria continua a estudar na UAlg. No que 
se refere à continuação dos estudos em 2014/2015 há a destacar o comportamento de 
Arquitetura Paisagista e o surgimento, pela primeira vez, dos finalistas de Gestão da 
Qualidade e Marketing Agro-Alimentar, em que 100% quer continuar a estudar. 

Também se pediu aos estudantes finalistas que indicassem o setor de atividade económica 
onde pensavam arranjar emprego e as respostas, como é óbvio, diferem de curso para curso. 

No 1.º ciclo, as respostas transversais a mais cursos foram para “ATIVIDADES DE 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DE DESENVOLVIMENTO” e para “AGRICULTURA, PRODUÇÃO 
ANIMAL, CAÇA E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RELACIONADOS” ambas com 17% das 
respostas. 

No 2.º ciclo “SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL” é o setor de atividade onde 100% dos 
finalistas de Aquacultura e Pescas pensa trabalhar e “INDÚSTRIAS ALIMENTARES” aquele onde 

43% dos finalistas de Eng. Biológica pensam fazer o mesmo.  

 “ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DE DESENVOLVIMENTO” foi a atividade escolhida por 
50% dos finalistas de Biologia Marinha. 
 

VII - EFICIÊNCIA FORMATIVA  
No inquérito foi pedido aos finalistas que indicassem o ano em que se matricularam no curso. 
Os resultados nem sempre são muito fiáveis, tanto mais que nos mestrados integrados há 
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dúvida se os estudantes separaram os ciclos de estudos. Mesmo assim aqui estão os 
resultados apurados. 

No 1.º ciclo a primeira conclusão é a de que se ganhou eficiência neste período (69%). No 
2.º ciclo ao longo de seis anos foi-se perdendo eficiência, mas 2014/2015 distingue-se 
precisamente pelo crescimento da eficiência formativa. 

 
Figura 18 – Eficiência formativa – N.º anos para concluir curso - 1.º e 2.º ciclos 

 

NOTAS FINAIS 
O objetivo principal do inquérito é introduzir melhorias de forma a garantir a qualidade do 
ensino e aprendizagem posto ao serviço das comunidades e sociedade, isto é, do mercado. 

Nos resultados encontramos pontos fortes e fracos. 

 

1.º ciclo 
Em 2014/2015, há a realçar o facto de que, de entre os doze cursos de 1.º ciclo e MI, sete 
deles têm indicador/es com nível de Bom ou um pouco mais elevado (entre 4 e 4,3). São 
eles: Agronomia (Satisfação global com FCT e UAlg), Arquitetura Paisagista (Avaliação global 
Curso), Biologia (Avaliação global Curso), Biologia Marinha (Satisfação global FCT), 
Biotecnologia (Satisfação global FCT), Ciências do Mar (Satisfação global FCT), Eng. Biológica 
(Satisfação global com FCT e UAlg), sendo de destacar que todos estes indicadores são de 
ordem global ou genérica e que em cinco deles trata-se de satisfação global com a Faculdade 
(FCT). 

Neste ano não há valores abaixo do valor Médio sendo que Engenharia Eletrónica e 
Telecomunicações ficou pouco acima deste valor no que se refere à apreciação que os 
finalistas fazem sobre o curso, os docentes e os recursos de apoio. 

A maioria dos cursos tem a maior satisfação nos fatores de avaliação/satisfação global. 
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 Figura 19 – Indicadores com maior e menor satisfação por ano – cursos 1.º ciclo 

Quanto aos indicadores com menor nível de satisfação, em 2014/2015 encontram-se em 
Engenharia Biológica com a apreciação sobre o desempenho Docente que é um pouco mais 
que Fraco (2,3). Agronomia também tem um nível de satisfação que fica entre o Médio e o 
Fraco (2,5) que é o Funcionamento. 

Em síntese, podemos afirmar que para os finalistas dos cursos de 1.º ciclo, agregados os 
parâmetros por indicadores de qualidade, os pontos mais fortes são as apreciações globais, 
em especial do Curso e que o Funcionamentos do curso é o indicador que merece mais 
atenção, pois é aquele onde a satisfação surge mais vezes e na maioria dos cursos como 
ponto fraco. Merece especial atenção o facto de em 2014/2015 a satisfação com “Curso” ter 
surgido como um dos mais fracos em 50% dos cursos. 

 

2.º ciclo 
Em 2014/2015 participaram pela primeira vez os finalistas de Gestão da Qualidade e 
Marketing Agro-Alimentar, curso onde se verificou o maior nível de satisfação (Muito Bom) 
com os indicadores desempenho “Docentes” e “Recursos” de apoio. 
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Figura 20 – Indicadores com maior e menor satisfação por ano – cursos 2.º ciclo 

De destacar o facto de Eng. Informática ter também no indicador desempenho Docente um 
nível de satisfação próximo de Muito Bom (4,8). 

O indicador mais fraco e mais frequente neste ano foi a “Avaliação global da UAlg” que no 
caso de Geomática chega mesmo ao nível Fraco. Em 2013/2014 o indicador com estas 
caraterísticas era a “Avaliação Global da FCT”. 

Energias Renováveis e Gestão de Energia obteve também o nível de satisfação Fraco para o 
indicador “Satisfação global Curso”. 

Globalmente os indicadores mais fracos são o “Recursos” e “Funcionamento”, no entanto 
no último ano tanto num ciclo de estudos como noutro verifica-se que há um crescimento 
da satisfação do “Funcionamento”. Já no caso de “Recursos” só os finalistas dos cursos de 
1.º ciclo estão mais satisfeitos, pois os do 2.º ciclo estão menos. 
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Figura 21 – Evolução da satisfação global com cada um dos indicadores de qualidade – 1.º e 2.º ciclos 

A estes resultados também devem ser associados os indicadores de procura e ainda os 
resultados do inquérito lançado pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade da Universidade às 
unidades curriculares, com a perceção dos alunos e dos docentes. 

No relatório, são apresentados apenas valores médios, no entanto, pelo Anexo II é possível 
fazer-se uma análise mais detalhada para cada um dos parâmetros em cada curso. 

O inquérito contempla também um campo para observações e sugestões de livre resposta. 
De realçar o facto da maioria dos finalistas não responder 74% (72% para os de 1.º ciclo e 
77% para os de 2.º). 

Para os que responderam a temática mais abordada pelos estudantes do 1.º ciclo em 
2014/2015, ao contrário dos anos anteriores relaciona-se com o curso e seu plano curricular 
(35%). Os docentes são o segundo tema mais abordado (20%). Os estudantes do 2.º ciclo 
abordaram de forma equitativa (17%) 3 temas: professores, preparação para mercado 
trabalho e a burocracia para apresentação de teses e finalizar cursos. 
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ANEXO I – INQUÉRITO 
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ANEXO II – 1.º CICLO 

Agronomia 
Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Arquitetura Paisagista 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Biologia 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Biologia Marinha 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Biotecnologia 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Bioquímica 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Ciências Farmacêuticas 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Ciências do Mar 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 



32 

Engenharia Biológica 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Engenharia do Ambiente 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Engenharia Informática 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Engenharia Eletrónica e Telecomunicações 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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ANEXO II – 2.º ciclo 
Aquacultura e Pescas 
Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Arquitetura Paisagista 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Biodiversidade e Conservação Marinha 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Biologia Marinha 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Biologia Molecular e Microbiana 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 

  



41 

Biotecnologia 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Ciências Farmacêuticas 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 



43 

Energias Renováveis e Gestão de Energia 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Engenharia Biológica 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Engenharia do Ambiente 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Engenharia Informática 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Engenharia Eletrónica e Telecomunicações 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Ensino de Informática 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Geomática 

Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 
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Gestão da Qualidade e Marketing Agro-Alimentar 
Satisfação global com o Curso, a FCT e a UAlg 

 

 
Satisfação com parâmetros: Curso, Funcionamento, Desempenho Docentes e Recursos e Apoios 


