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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. Para facilitar a compilação dos destinatários este questionário passou a ser 

enviado aquando da divulgação das provas. Os estudantes classificam cada questão, utilizando 

a escala 1-6 (1 sendo o mais baixo e 6 o mais elevado). 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 

1.1 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 

 

Dos 31 questionários enviados, 23 foram respondidos, correspondendo a uma taxa de resposta 

de 74,2% (figura 1), o que representa uma franca melhoria em relação à taxa de resposta obtida 

em 2019-2020 que foi de 52,6%. 
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Figura 1. Captação de imagem da plataforma SurveyMonkey® da subsecção “Visão Geral”, da secção 

“Coletar Respostas”.  

 

2. Resultados 

Neste ano letivo, foi também solicitado aos estudantes que nos desse informação sobre o Curso 

de Mestrado que frequentavam (figura 2), sendo que os Cursos do MCB e MSPD são os que se 

destacam. 

 

Figura 2. Número de respostas por Mestrado. 

NOTA: MCB - Mestrado em Ciências Biomédicas; MES - Mestrado em Estatística para a Saúde; MPM 

- Mestrado em Parasitologia Médica; MSPD - Mestrado em Saúde Pública e Desenvolvimento; MST 

- Mestrado em Saúde Tropical. 
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Figura 3. 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. 

Através da informação contida no gráfico da figura 3, podemos verificar que os valores médios 

variam entre o 4,5 e 5,0.  Estes resultados melhoraram em relação ao ano letivo anterior, 

nomeadamente no que respeita aos valores mínimos, uma vez que anteriormente a avaliação 

destas questões variou entre 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 continua a ser o parâmetro que 

gerou menos satisfação. 

O grau de satisfação médio com o trabalho conducente ao grau de mestre foi de 4,7. Este valor 

médio foi muito semelhante ao obtido em 2019-2020: 4,6. Analisando em maior detalhe, é 

evidente que a satisfação prevalece, uma vez que apenas um estudante afirmou estar 

“Totalmente Insatisfeito” (4,4%, 1/23). Assim, obtivemos mais de 95,0% de estudantes 

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

“Satisfeito” (43,5%, 10/23). 
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Figura 4. Grau de satisfação global com Curso frequentado, em 2019-2020 e 2020-2021. 

 

3. Comentários dos estudantes recém-graduados 

Dos 23 estudantes recém-graduados inquiridos, 7 deixaram um comentário, como se pode ver 

na descrição abaixo. Os comentários foram de caráter muito variado, sendo que o 

acompanhamento dos estudantes durante o período de desenvolvimento da dissertação 

continua a ser criticado, tal como ocorreu com o questionário da perceção dos estudantes de 

mestrado sobre o trabalho conducente ao grau de Mestre.  

1 

Durante o primeiro ano as UC são essencialmente teóricas e avaliadas na maior 

parte por exames que não resultam necessariamente no culminar da aprendizagem. 

Desta forma julgo que se o ensino fosse mais dinâmico e prático seria mais 

proveitoso e útil para todos. Quanto ao 2º ano não houve qualquer apoio, ajuda ou 

preocupação para com os alunos que foram fazer o trabalho fora do IHMT. Por mais 

que seja o trabalho do aluno, deveria haver alguma preocupação pelo mesmo. 

Pagamos o mesmo de propinas sem ir ao instituto ou ter algum contributo do 

mesmo, à exceção dos momentos de entrega de dissertação e prova pública. Além 

disso foram acrescidas dificuldades devido à pandemia e jamais houve alguma 

preocupação, mas no momento em que é para pagar não falha! Além disso, dado o 

ciclo de estudos senti que não houve oferta de formação adicional (certificada ou 

não e paga ou não). Se houve, não tive conhecimento (exceto do curso de 

experimentação animal). (MCB) 

2 
Melhorar o acompanhamento aos estudantes que fazem a Tese de mestrado fora 

do Instituto. (MCB) 
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3 

Aspetos positivos: 

- O curso oferece um leque alargado de aplicações praticas na área da saúde. 

Aspetos Negativos: 

- Indisponibilidade dos professores para acompanhar os alunos durante a fase da 

escrita da tese. (MES) 

4 

Desejo que o IHMT revise suas propostas de estudo e didática. Se o curso é/for 

voltado a estudantes internacionais o corpo docente tem de ser mais bem 

preparado para tal. Senti-me desamparada, mal orientada e em último grau sofri 

muito preconceito por ser brasileira. Os professores fazem pouco caso da nossa 

carga de conhecimento e deliberadamente são preconceituosos em vários aspetos. 

Sinto que não houve nada agregado em meu conhecimento em anos dentro desta 

instituição. (MST) 

5 

Grande parte da estrutura dos exames das unidades curriculares é de escolha 

simples. Sugeria alterar a estrutura de maneira que colocassem perguntas de vários 

tipos (ex: respostas abertas), de maneira a melhorar e evoluir o espírito crítico do 

aluno. (MCB) 

6 Participar ativo na elaboração dos programas, projeto e planos. (MSPD) 

7 
Possibilidade de inserir mais módulos com uso de plataforma virtual interativa como 

o zoom. (MES) 

 

4. Conclusões 

O balanço da satisfação dos estudantes recém-graduados de 2º Ciclo continua a ser muito 

positivo. A crítica relativa ao acompanhamento do desenvolvimento da dissertação poderá de 

ser averiguada, principalmente porque o período da pandemia poderá ter afetado este 

parâmetro. 


