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1. Introdução 

O questionário da perceção dos estudantes recém-graduados de 2º Ciclo é enviado a partir da 

plataforma SurveyMonkey®. No caso particular deste questionário, este não é enviado num 

momento específico, pois os destinatários vão sendo adicionados à medida que os estudantes 

se vão graduando. Como este questionário deve ser aplicado aquando do pedido de diploma, 

para se aceder a estes dados consulta-se a pasta da Divisão Académica referente aos pedidos 

de certificados e diplomas. Os estudantes classificam cada questão, utilizando a escala 1-6 (1 

sendo o mais baixo e 6 o mais elevado). Este é o primeiro questionário a ser elaborado e refere-

se aos alunos que solicitaram o seu diploma no final do ano de 2019 e durante o ano de 2020. 

Futuramente, estes questionários serão aplicados por ano civil. As questões incluídas no mesmo 

estão expostas na tabela 1. 

Tabela 1. Estrutura do questionário 

 Questionário da perceção dos estudantes de doutoramento 

Q1. Informação 
geral 

1.2 Ciclo de Estudos 

Q2. Avaliação da 

satisfação com 

aspetos 

relacionados 

com o Curso 

frequentado 

2.1. Formação proporcionada pelo ciclo de estudos 

2.2. Articulação entre as unidades curriculares 

2.3. Possibilidade de frequentar as unidades curriculares opcionais que 
desejava 

2.4.  Apoio ao longo do curso no processo de aprendizagem 

2.5. Representação dos estudantes nos diferentes órgãos 

2.6. Coordenação do ciclo de estudos 

Q3. Satisfação 

global 
Globalmente, qual o seu grau de satisfação com o Curso que frequentou 

 

Por lapso, não foi colocada a questão sobre o Ciclo de Estudos que os estudantes recém-

graduados frequentaram. Esta situação será corrigida no próximo questionário, a ser aplicado 

no ano civil de 2021. 
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Dos 38 questionários enviados, apenas 20 foram respondidos, correspondendo a uma taxa de 

resposta de 52,6% (figura 1). 

 

Figura 1. Captação de imagem da plataforma SurveyMonkey® da subsecção “Visão Geral”, da secção 

“Coletar Respostas”.  

 

2. Resultados 

 

Figura 2. Avaliação do grau de satisfação em relação ao Curso frequentado, de acordo com os aspetos 

descritos no gráfico. 

A questão relativa ao grau de satisfação com o Curso frequentado, engloba as questões 

relacionadas com: 2.1) formação proporcionada pelo ciclo de estudos; 2.2) articulação entre as 

unidades curriculares; 2.3) possibilidade de frequentar as unidades curriculares opcionais que 

desejava; 2.4) apoio ao longo do curso no processo de aprendizagem; 2.5) representação dos 

estudantes nos diferentes órgãos; 2.6) coordenação do ciclo de estudos. 
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Através da informação contida no gráfico da figura 2, podemos verificar que os valores médios 

variam entre o mínimo de 4,0 e 4,9.  

De todos os aspetos relacionados com a satisfação com a formação proporcionada pelo ciclo de 

estudos. A representação dos estudantes nos diferentes órgãos foi o que gerou menos 

satisfação. 

O grau de satisfação médio com o trabalho conducente ao grau de mestre foi de 4,6. Analisando 

em maior detalhe, é evidente que a satisfação prevalece, uma vez que apenas um estudante 

afirmou estar “Totalmente Insatisfeito” (5,0%, 1/20). Assim, obtivemos 95,0% de estudantes 

satisfeitos com o Curso que frequentaram, sendo que a maior percentagem referiu estar 

“Satisfeito” (45,0%, 9/20). 

 

Figura 3. Grau de satisfação global com Curso frequentado. 

 

3. Comentários dos estudantes recém-graduados 

Dos 20 estudantes recém-graduados inquiridos, 8 deixaram um comentário. A maioria dos 

comentários foram muito positivos, assinalando a excelência dos cursos, relevância dos 

conteúdos, disponibilidade dos docentes e dos funcionários do IHMT. Outros comentários 

sugerem melhorias, sobretudo relacionadas com a estrutura do plano curricular. O comentário 

mais negativo, corresponde ao estudante que classificou a sua satisfação global com o Curso 

frequentado, como “Totalmente Insatisfeito”.  
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4. Conclusões 

O balanço da satisfação dos estudantes recém-graduados de 2º Ciclo foi muito positivo. Apenas 

um estudante se revelou bastante insatisfeito, mas considerando o feedback dado pelos 

restantes estudantes, poderemos supor que este estudante teve uma má experiência e que esta 

não representa a realidade dos Mestres recém-graduados. 


