Questionário To Inn
Instruções

Este questionário faz parte do projeto TO-INN “From Tradition to Innovation in Teacher Training
Institutions”, ﬁnanciado no âmbito do programa Erasmus + Key Action 2- Capacity building in the ﬁeld
of Higher Education da União Europeia (2016-2019), no qual participam um total de 22 universidades
da América Latina e da Europa.
Com este questionário queremos conhecer o perﬁl dos estudantes que frequentam cursos em
educação. Em função das suas respostas, queremos saber como foi o seu acesso à universidade, qual a
sua situação atual, qual a sua motivação e satisfação tendo por base a sua experiência enquanto
estudante universitário.
Lembramos que este questionário é anónimo e que não existem respostas certas ou erradas, pelo que
pedimos que responda com a máxima sinceridade possível.
Agradecemos antecipadamente a sua colaboração.

Questionário To Inn
Caraterização Social

* 1. Sexo:
Homem
Mulher

*
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* 2. Data de nascimento:
Data

DD/MM/AAAA

* 3. Nacionalidade
* 4. Pertence a alguma comunidade indígena?
Não
Sim (especiﬁcar)

* 5. Tem pessoas a seu cargo (pessoas dependentes)?
Sim
Não

* 6. Qual é o nível de estudos mais elevado alcançado pela sua mãe?
Doutoramento

Ensino Secundário completo

Mestrado

Ensino Básico

Licenciatura

Sem estudos

Bacharelato

Não sabe / não responde

Formação Técnica ou Professional não
universitária

*
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* 7. Qual é a ocupação atual da sua mãe?
Direção de empresas privadas / na
administração pública
Proﬁssionais e técnicos empregados por
conta de outrém e gerentes intermedios
Comerciantes e pequenos empresários / não
agrícolas (sem empregados)
Agricultores (empresários sem empregados e
membros de cooperativas)
Trabalhadores de escritório ou serviços
(restauração, segurança, comercial)

Reformados e pensionistas
Desempregado
Estudante
Doméstica (não remunerada)
Assistente doméstico ou relacionado
(remunerado)
Situações não classiﬁcáveis
Não sabe / não responde

Trabalhadores qualiﬁcados (em atividades no
agrícolas)
Trabalhadores não qualiﬁcados (em
atividades no agrícolas)

* 8. Qual é o nível de estudos do seu pai?
Doutoramento

Ensino Secundário completo

Mestrado

Ensino Básico

Licenciatura

Sem estudos

Bacharelato

Não sabe / não responde

Formação Técnica ou Professional não
universitária

*
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* 9. Qual é a ocupação atual do seu pai?
Direção de empresas privadas / na
administração pública
Proﬁssionais e técnicos empregados por
contra de outrém e gerentes intermedios
Comerciantes e pequenos empresários / não
agrícolas (sem empregados)
Agricultores (empresários sem empregados e
membros de cooperativas)
Trabalhadores de escritório ou serviços

Reformados e pensionistas
Desempregado
Estudante
Doméstica (não remunerado)
Assistente doméstico ou relacionado
(remunerado)
Situações não classiﬁcáveis
Não sabe / não responde

(restauração, segurança, comercial)
Trabalhadores qualiﬁcados (em atividades no
agrícolas)
Trabalhadores não qualiﬁcados (em
atividades no agrícolas)
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Datos Universitarios

* 10. Em que universidade está a estudar?
Escola Superior Almeida Garret
Escola Superior de Educação de Paula
Frassinetti
Universidade Lusofona de Humanidades e
Tecnologias

*

Escola Superior de Educação, Instituto
Politécnico de Santarém
Escola Superior de Educação, Instituto
Politécnico de Castelo Branco
Universidade da Madeira
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* 11. Que curso está a frequentar?
Educadora de Infância (creche ou pré-escolar 0-6 anos)
Professora do ensino básico (6-12 anos)
Professor Ensino Secundário (12-16 anos)
Professor de Ciências da Educação (secundário
e terciário)

Educação, Pedagogia ou Ciências da Educação
Psicopedagogia / Psicologia da educação
Pós-graduação e cursos / treinamentos de
especializações em educação
Mestrado na área da Educação

Educação Social/Serviço Social

Mestrado em Formação de Professores do
Ensino Secundário

Educação especial

Doutorado em Educação

Outro (especiﬁque)

* 12. É a primeira vez que frequenta um curso no campo da Educação?
Sim
Não

* 13. Qual a duração do seu curso para a obtenção do grau académico?
* 14. Em que ano académico está neste momento?
* 15. Qual a via de acesso pela qual ingressou no curso universitário que
frequenta?
Exame nacional de acesso

Curso Preparatório Universitário

Prova de acesso institucional (realizada pela
própria universidade)

Acreditação de experiência proﬁssional

Curso de nivelamento
Prova de acceso para mais de 23 / 25
Prova de acceso para mais de 40 / 45

Mudança de curso
Apresentando o curriculum vitae
Pedido de incorporação
Não houve prova de acesso

Titulares do Curso Especialização
Tecnológica
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Questionário To Inn
Vida e Participação Académica

* 16. Durante o seu percurso escolar, antes da sua entrada na Universidade,
estudou em alguma instituição privada?
Não
Sim, apenas na educação pré-escolar e básica
Sim, apenas no ensino secundário
Sim, em ambos os níveis de Ensino

* 17. Teve que mudar de casa para realizar os seus estudos universitários?
Sim, de uma zona rural para uma zona urbana

Não

Sim, entre duas zonas urbanas

* 18. Quanto tempo gasta por dia (em minutos), em viajens de ida e volta, para se
deslocar da sua residencia/emprego à universidade?

* 19. Onde vive durante o período académico? (uma só resposta)
Vivo com os meus pais ou outros familiares

Numa casa alugada com várias pessoas

Vivo com meu companheiro/a (e ﬁlho/s se for

Numa casa alugada (sozinha)

o caso)

Numa casa de que sou proprietário

Numa casa cedida por familiares
Numa residência universitária
Outra (especiﬁcar)

*
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* 20. Em relação às suas necessidades de estudo, como avalia sua situação
residencial?
1 (Muito insatisfeito)

2

3

4

5 (Muto satisfeito)

* 21. Durante este ano académico, qual das seguintes situações encaixaria
melhor com o que está fazer atualmente (uma só resposta)
Estudo a tempo completo (só me dedico aos

Divido o tempo de estudo com um trabalho

estudos)

parcial (de 15 a 30/h semanais) relacionado
com o curso que frequento

Divido o tempo de estudo com um trabalho
ocasional sem relação com o curso que
frequento (menos de 15h semanais)
Divido o tempo de estudo com um trabalho
ocasional relacionado com o curso que
frequento (menos de 15/h semanais)
Divido o tempo de estudo com um trabalho

Divido o tempo de estudo com um trabalho
completo (mais de 30/h semanais) sem
relação com o curso que frequento
Divido o tempo de estudo com um trabalho
completo (mais de 30/h semanais)
relacionado com o curso que frequento

parcial (de 15 a 30/h semanais) sem relação
com o curso que frequento
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* 22. Qual a razão pela qual trabalha enquanto estuda?
1 (Muito pouca
importância)

5 (Muita
2

3

4

importância)

Preciso de
dinheiro para ter
uma vida
independente
Preciso de
dinheiro para
ﬁnanciar os meus
estudos
Preciso de
dinheiro para
ajudar nas
despesas da
minha casa
Quero trabalhar
em algo prático e
ter outras
experiências
proﬁssionais
Desta maneira,
preparo-me para
a futura proﬁssão
que supõe uma
qualiﬁcação
complementar
Estabeleço e
aumento a minha
rede de contatos
proﬁssionais
O trabalho
enriquece a
minha vida
pessoal

* 23. Até que ponto, numa escala de 1 a 5, acredita que o facto de trabalhar
diﬁculta os seus estudos?
1 (Não diﬁculta)

*

2

3

4

5 (Diﬁculta muito)
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* 24. Qual das seguintes fontes de ﬁnanciamento tem um maior peso no
pagamento dos seus estudos?
Apoio ﬁnanceiro dos meus pais ou de outros
parentes
Apoio ﬁnanceiro do meu companheiro/a

Trabalhando durante o curso
Trabalhando durante as férias
Trabalho ﬁxo e estável

Pensão ou auxílio estatal
Bolsa de estudos de natureza académica
Outras (especiﬁcar)

* 25. Tem alguma incapacidade funcional reconhecida?
Não

Incapacidade funcional sensorial

Incapacidade funcional intelectual

Incapacidade funcional física

Outras (especiﬁcar)

Questionário To Inn

26. Recebe algum tipo de apoio por parte da sua Universidade? (Escolha
múltipla).
Não
Sim. Apoio pessoal
Sim. Apoio ﬁnanceiro para os transportes

*

Sim. Apoio ﬁnanceiro para compra de
material escolar
Sim. Isenção das propinas do curso
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* 27. Assinale, se está comprometido com algumas das seguintes formas de
participação estudantil (escolha múltipla).
Não participo em nenhuma atividade
estudantis

Manifestações de estudantes, greves…
Voluntariado (promovido pela Universidade)

Representante estudantil dos órgãos de
governo (ou comissão) da Facultada/Escola

Grupos de investigação ou inovação

Universitária

Grupos artísticos ou desportivos

Representante estudantil dos órgãos de
governo (ou comissão) geral da Universidade

Delegado/a de Turma

Movimento nacional/internacional ou
assembleia de estudantes
Associação de estudantes da Universidade
Eleições para representação dos estudantes
na Universidade
Outros (especiﬁcar)
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* 28. Por que razão não participou em nenhuma destas atividades?
Falta de interesse

Falta de tempo

Falta de informação

Falta de oferta pela universidade

Outro (especiﬁque)
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* 29. Qual o maior motivo que o levou a participar nestas atividades na
universidade ou instituição?
Ter a minha própria voz na organização da
Universidade
Desenvolver o meu nível pessoal e
proﬁssional
Conhecer e relacionar-me com outras
pessoas

Sentir-me útil e ajudar os outros
Sentir-me parte da Universidade
Conhecer de perto o funcionamento da
Universidade
Realizar atividades extra académicas com
reconhecimento curricular

Colaborar na melhoria da Universidade
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* 30. Tendo em conta a sua trajetória na universidade até ao momento, como
deﬁne a sua experiência académica? Avalie as seguintes aﬁrmações numa
escala de 1 a 5
1 (Discordo
totalmente)

2

3

4

5 (Concordo
totalmente)

Estou satisfeito/a
com a minha vida
de estudante
Gosto do que
estou a aprender
nas aulas
Estou satisfeito/a
com os meus
colegas e
amigos/as de
turma
Estou satisfeito
com a minha
relação com os
docentes do
curso
Estou satisfeito
com o tratamento
que tenho
recebido por
parte da
administração da
universidade
Estou satisfeito
com a orientação
que tenho
recebido por
parte da
universidade em
relação aos meus
estudos
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* 31. Durante o atual ano académico, com que frequência utilizou os seguintes
serviços ou atividades oferecidas pela universidade ou instituição que
frequenta?
A
universidade
não este
Não faço uso Uma vez por
serviço

deste serviço

mês

Uma vez a
cada
quinzena

Todos os
Semanalmente

dias

Serviços de
orientação
Cantina/restaurante
Biblioteca
Sala de estudos
Instalações
desportivas
Atividades
académicas
(conferências,
cursos, congressos,
oﬁcinas, etc.)
Instalações
sanitárias
Outro (especiﬁque)

* 32. De seguida apresentamos uma lista com diversos tipos de entidades e
ONGs. Assinale se pertence a alguma delas (pode selecionar mais de uma
resposta)
Não faço parte de nenhuma entidade ou ONG

Associações ou clubes desportivos

Associações culturais

Associações ou grupos religiosos

Organizações juvenis

Associações de moradores

Partidos políticos

ONG e associações de voluntariado

Sindicatos proﬁssionais
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Âmbito Motivacional

* 33. Porque motivo escolheu este curso? Numa escala de 1 a 5, indique o seu
nível de desacordo ou acordo, em relação às seguintes aﬁrmações.
1 (Discordo
totalmente)

5 (Concordo
2

3

4

totalmente)

Melhor salário
e/ou melhor
posição social
Desenvolver e
enriquecer mais o
meu
conhecimento
Contribuir para
melhorar a
sociedade em
geral e o meu
contexto social
mais próximo
Por corresponder
às minhas
aptidões
Por eliminação
Por tradição
familiar

*
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* 34. Durante o atual ano académico, aproximadamente, com que frequência
realizou as seguintes atividades?
Diariamente Semanalmente Mensalmente Semestralmente Anualmente Nunca o faço

Assistir a
atividades
culturais como
concertos, peças
de teatro,
espetáculos,
dança, museus,
exposições, etc.
Participar em
fóruns, chats,
blogs e redes
sociais na
Internet
Leitura de livros,
bem como
revistas ou
jornais diários,
não relacionados
com os meus
estudos
Realizar viagens
ou excursões de
ﬁm-de-semana
Fazer exercício
físico ou praticar
atividades
desportivas
(dentro ou fora
do campus)
Realizar
atividades como
pintar, tocar
música, escrever,
peças de teatro,
enquanto
amador
Ver televisão e
ouvir rádio e/o
jogar videojogos
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35. Caso considere pertinente, adicione alguma(s) observação/ões ou
comentário(s) acerca da sua experiência como um estudante universitário.
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