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1 Introdução e abordagem 

As ferramentas de autorreflexão online são instrumentos de aconselhamento e de informação com 

base na internet, que facilitam o autoconhecimento (Hornke, Wosnitza, & Bürger, 2013). A Ferramenta 

de Autorreflexão (FAR 2.0) faz parte da plataforma online SUnStAR que visa identificar os problemas 

que colocam os estudantes potencialmente em risco de continuar os seus estudos, através do aumento 

da sua autoconsciência e autorreflexão, e recorrendo ao feedback para o fazer. A FAR 2.0 ajuda a que 

os estudantes reflitam, de forma anónima, sobre a sua situação académica, de forma estruturada e sem 

restrições de tempo, podendo conduzir a melhores decisões acerca do estudo, bem como a níveis 

superiores de satisfação académica. Se forem identificados problemas (e.g., falta de motivação 

intrínseca), o SUnStAR fornece uma plataforma online para facilitar o acesso generalizado a um 

processo remediativo de orientação, com: (a) informação orientada sobre serviços de apoio internos e 

externos à instituição de ensino superior, e (b) recomendações de aprendizagem em domínios 

específicos, através de uma plataforma de aprendizagem autodirigida (ver a Figura 1). 

 

 

Figura 1. Processo de apoio na plataforma SUnStAR 
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A FAR 2.0 baseia-se no desenvolvimento de um projeto prévio da UE (SRT 1.0; ver Nolden, 

Wosnitza, & Delzepich, 2017): o “PrevDrop – Deteção e Prevenção do Abandono no Ensino Superior ou 

Apoio à Transição Bem-Sucedida para o Ensino Superior”.  

A FAR 2.0 inclui desenvolvimentos psicométricos adicionais e amplia as oportunidades para 

fornecer informações precisas e adequadas aos utilizadores. A plataforma online do SUnStAR permite 

que as instituições de ensino superior participantes ajustem a ferramenta às suas necessidades, 

inserindo informações na FAR 2.0, ligando-se à rede web e serviços de suporte da instituição. Esta é 

uma melhoria importante, que permite às instituições de ensino superior integrar e impulsionar os 

serviços de apoio existentes. Além disso, os estudantes que procuram orientação podem partilhar os 

seus resultados na FAR 2.0 com os profissionais de orientação e psicólogos, de modo a apoiar a análise 

da sua situação académica e o processo de aconselhamento. 

Esta descrição fornece aos decisores, profissionais de orientação, conselheiros, e outros 

interessados, informação sobre o processo de desenvolvimento do questionário, assente em teorias da 

aprendizagem e na seleção de estratégias focadas nos problemas. Apresenta-se, de seguida, a 

estrutura, constructos e escalas de medida usadas na FAR 2.0, bem como o feedback fornecido aos 

estudantes. O protocolo de avaliação, na sua maioria, foi desenvolvido no âmbito do projeto e pode ser 

usado e citado com referência a este documento, de acordo com a informação fornecida em anexo. As 

escalas que não são da autoria do consórcio SUnStAR são designadas com a sua referência original. Para 

mais informação acerca destas escalas e sua utilização, por favor consultar essas publicações. 

 

2 Processo de desenvolvimento 

A FAR 2.0 foi desenvolvida através de um processo multietápico no qual todos os parceiros do 

projeto participaram, contribuindo com a sua experiência internacional, como investigadores, no 

domínio do ensino superior. Além disso, foi incluído o feedback de possíveis utilizadores nas diferentes 

fases do desenvolvimento, como por exemplo, de estudantes e profissionais de orientação. De seguida, 

descreve-se brevemente este processo de desenvolvimento.  

 

2.1 Revisão da literatura 

De modo a identificar os problemas e fatores centrais que afetam a situação académica dos 

estudantes foi realizada uma extensa e estruturada revisão da literatura em todos os países 

participantes (Portugal, Alemanha, Grécia e Sérvia) (ver Gonida et al., 2019). Esta revisão informou as 
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etapas e decisões seguintes acerca do conteúdo da FAR 2.0. O segundo objetivo deste estádio de 

desenvolvimento do projeto foi identificar questões específicas de diferentes contextos educacionais 

que necessitam ser tomadas em conta para que a FAR 2.0 possa ser generalizável. A revisão da literatura 

identificou uma ampla variedade de fatores importantes na adaptação dos estudantes ao ensino 

superior, ao nível da instituição de ensino, individual e sociodemográfico. Encontra-se disponível, no 

ResearchGate, uma síntese que descreve os principais resultados desta revisão da literatura em todos 

os países participantes (Gonida et al., 2019).  

 

2.2 Enquadramento teórico 

2.2.1 Processo de procura de ajuda 

O ponto inicial do desenvolvimento de uma ferramenta que promove a reflexão pessoal, é um 

ponto de partida duplo, tal como mencionado: (a) se na autoavaliação nenhum problema ou poucos 

problemas forem identificados, a ferramenta servirá como confirmação da decisão. No entanto, se (b) 

a autoavaliação produzir feedback que indica existir risco em relação à persistência nos estudos, o 

objetivo será dar início a um processo de autorregulação, centrado na procura de ajuda para lidar 

ativamente com esses problemas (Karabenick & Gonida, 2018; Karabenick & Newman, 2006; Makara 

& Karabenick, 2013). As potenciais fontes de ajuda consistem em formações online, através da 

plataforma, acerca dos problemas identificados, bem como fontes externas à plataforma, dentro e fora 

da instituição académica, tais como profissionais de orientação, professores, cursos, outros materiais 

online, etc.  

Makara e Karabenick (2013), por exemplo, sistematizam o processo de procura de ajuda em sete 

estádios (ver Figura 2), nos quais a FAR 2.0 se baseia. No primeiro estádio, os estudantes necessitam 

de identificar que existe um problema e, no segundo estádio, que a ajuda é necessária. A FAR 2.0 apoia 

esses estádios através do feedback fornecido especialmente para aumentar a tomada de consciência 

acerca da necessidade de ajuda. Para apoiar o terceiro estádio, elege-se como alvo, o estigma existente 

acerca da procura de ajuda, fornecendo feedback ao estudante; por exemplo, para a escala "procura 

de ajuda" no capítulo 4.7. O estabelecimento de objetivos é apoiado pelo feedback específico recebido 

sobre vários potenciais problemas. Este feedback fornece pistas sobre os problemas que devem ser 

alvo de intervenção. A FAR 2.0 procura ainda combinar um quarto estádio, de definição de objetivos 

(específicos e relativos a um dado tópico) com um quinto estádio de decisão sobre a quem pedir ajuda, 

fornecendo informação sobre quem ou o que pode ser a fonte de ajuda mais adequada e competente 
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para esse problema específico. As etapas seis e sete, de procura e obtenção de ajuda, estão sob 

controlo dos estudantes. Este processo orienta para a definição de objetivos principais. 

 

Figura 2. O processo de procura de ajuda apresentado por Makara e Karabenick (2013, p. 38) 

 

2.2.2 Estruturar a Situação do Estudo 

De modo a definir os conteúdos necessários ao desenvolvimento da FAR 2.0, torna-se útil uma 

sistematização da situação académica do estudante. Além disso, para a revisão de literatura (Gonida et 

al., 2019), a ferramenta como um todo depende da conceptualização teórica do SRT 1.0 e dos 

desenvolvimentos subsequentes. Para estruturar o elevado número de fatores que podem influenciar 

a situação académica, recorreu-se a um modelo teórico integrativo, que tem em consideração teorias 

dos domínios da psicologia, sociologia e educação, e a sistematização da revisão da literatura levada a 

cabo até ao momento. Esta fundamentação teórica é extensivamente descrita por Nolden (2019). 

Nesta conceptualização, o contexto de ensino superior é composto pelos níveis sistémicos 'sistema 

educacional', 'instituição de ensino superior' e 'interação no programa de estudos' (Luhmann, 1984, 

1992, 2002; Parsons & Platt, 1973). Cada nível integra vários componentes: 

• Cada nível do sistema requer recursos para interagir com o ambiente. 

• Estes recursos são úteis para determinados objetivos em cada nível do sistema.  

• De seguida, os sistemas coordenam a sua diferenciação interna, através dos papéis e 

expectativas em cada nível. As interações sociais na instituição de ensino superior seguem 

determinados esquemas e expectativas que correspondem a um determinado papel; por 

exemplo, o papel como estudante ou o papel como professor. Estes papéis são aprendidos e 

podem conduzir a conflitos; por exemplo, quando as expectativas são desconhecidas ou colidem 

entre si.  

• Cada sistema define os seus limites/fronteiras através de compromissos de valor. Estes 
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compromissos produzem uma determinada identificação com diferentes aspetos da situação do 

estudante.  

 

É vital que, dentro deste conceito, os estudantes e a instituição de ensino superior não se 

oponham, mas que estejam inter-relacionados. No que respeita ao ensino superior, a teoria do 

ajustamento pessoa-ambiente (e.g., Eccles & Midgley, 1989; Etzel & Nagy, 2016; Li, Yao, Chen, & Wang, 

2013; Schmitt, Oswald, Friede, Imus, & Merritt, 2008) destaca a congruência entre as características 

dos estudantes e as oportunidades que a instituição de ensino superior lhes oferece. Essa congruência 

entre as características da pessoa e as características correspondentes do ambiente ao qual a pessoa 

pertence é concretizada relativamente a três dimensões: (a) correspondência pessoa-organização (o 

grau de congruência entre valores individuais e organizacionais), (b) correspondência entre as 

necessidades e os recursos (o grau de congruência entre as necessidades básicas e psicológicas do 

estudante e os reforçadores de necessidades da instituição de ensino superior); e (c) correspondência 

entre capacidades e exigências (o grau de congruência entre as competências dos estudantes e os 

requerimentos ou exigências da instituição de ensino superior) (para mais detalhes, consultar Edwards 

& Shipp, 2007). 

A forma como os estudantes percebem e avaliam a sua situação na instituição de ensino superior 

orienta as suas ações. Esta premissa é central para o desenvolvimento de uma ferramenta online de 

autoavaliação. Com base nessa perceção do contexto, supõe-se que os estudantes tomam decisões, de 

acordo com a Teoria da Expectativa-Valor (TEV: Eccles & Wigfield, 2002; Breen, Van de Werfhorst, & 

Meier Jaeger, 2014). O pressuposto é que os estudantes consideram o valor dos seus estudos (em 

vários componentes, como o interesse, a importância, a utilidade) e a sua expectativa de sucesso, bem 

como os custos de se envolverem numa dada atividade (e.g., tempo ou esforço), o que implica um 

determinado nível de controlo sobre as decisões que os estudantes tomam no ensino superior. Esta 

conceptualização e a revisão da literatura apoiaram as decisões tomadas sobre os conteúdos da FAR2.0. 

 

2.3 Seleção das escalas 

Conforme descrito, a amplitude de potenciais fatores que influenciam a situação académica dos 

estudantes, é multifacetada, o que implica a necessidade de efetuar escolhas relativamente à inclusão 

de fatores no processo de autoavaliação, para permitir um processo de reflexão razoável e eficiente 

em termos de tempo. Com base na revisão da literatura e na estrutura teórica, a seleção dos 

constructos para a FAR 2.0 foi conduzida em duas etapas: 
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2.3.1 Seleção teórica: Avaliações dos especialistas 

Os parceiros do projeto, que são especialistas em aconselhamento, investigação no ensino 

superior, motivação, satisfação académica e intenções de abandono, realização académica e emoções, 

procura de ajuda, e situações académicas dos estudantes, classificaram e discutiram uma lista de 

fatores de acordo com a sua importância para a situação académica. Esta lista de constructos constituiu 

a base para o próximo passo: a seleção empírica. 

 

2.3.2 Seleção empírica: Estudos piloto 

Na sua essência, a FAR 2.0 é um questionário formado por itens com formato de resposta fechada. 

Contudo, vai muito para além de um questionário, pois fornece feedback com base nas respostas 

fornecidas. 

Assim, os constructos teóricos (e.g., motivação intrínseca) identificados no processo de 

desenvolvimento foram operacionalizados em itens. De modo a obter uma medida fiável, a maior parte 

dos constructos é avaliada através de mais do que um item, formando uma escala (para uma introdução 

acerca deste conceito de medição, ver Field, 2013). As escalas implementadas na FAR 2.0 já existiam 

ou foram instrumentos desenvolvidos para o projeto. As escalas existentes foram selecionadas com 

base em resultados nos critérios de fiabilidade, validade e relevância empírica relativamente ao 

abandono e satisfação académica no ensino superior, bem como a sua disponibilidade. Os direitos para 

a utilização das escalas neste projeto, foram verificados previamente. As escalas desenvolvidas 

especificamente para o projeto, foram construídas com base na teoria relevante e testadas em vários 

estudos piloto. Uma vez que se espera que estas escalas sejam usadas na FAR, algumas designações 

das escalas foram renomeadas para melhor atender aos domínios de avaliação. Todos os itens foram 

traduzidos do original em Inglês ou outra língua original em Alemão, Sérvio, Grego e Português. O 

enquadramento teórico, autoria e princípios de construção de cada instrumento implementado na FAR 

2.0 são descritos no Capítulo 4. O formato de resposta é consistente, de modo a que a maioria dos itens 

sejam respondidos pelos participantes, numa escala de 0 - “discordo fortemente” a 5 - “concordo 

fortemente”. A razão para a utilização deste formato, prende-se com o facto de os participantes terem 

a opção de cotar os itens com um zero. O uso de zero também evita uma associação com as 

classificações escolares. Para a análise e feedback, os valores são registados numa escala de 1 a 6. De 

seguida, descrevem-se as escalas e os seus princípios de construção. As escalas selecionadas para os 

estudos piloto foram testadas em amostras prévias, nos países participantes. A tabela 1 descreve o 
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desenho de investigação e a informação mais importante acerca das amostras, mencionando o período 

da recolha, as idades e o semestre frequentado pelos estudantes. 

 

Tabela 1 Método e Descrição das Amostras 

 PT AL GRC SER 

Desenho Papel e Online Online Online Online 

Fase do estudo Maio 2018 Junho-Julho 2018 Abril-Junho 2018 Abril-Junho 2018 

N 704 509 930 673 

M Idade (DP) 20.74 (5.01) 24.20 (4.52) 23.04 (6.48) 21.39 (2.86) 

M Semestres (DP) 3.61 (2.04) 5.15 (3.99) 5.67 (3.78) 5.69 (5.85) 

% Mulheres 79.6% 51.1% 62.9% 77.6% 

 

 

Com base nestas amostras, foram analisadas propriedades psicométricas, para avaliar a 

distribuição, dimensionalidade e fiabilidade dos itens e das escalas, em escolhas futuras (para uma 

introdução geral à teoria do teste/testagem, ver Field, 2013; Hair Jr., Black, Babin, & Anderson, 2014), 

com base nas seguintes análises: 

a) Medidas descritivas: média (M), desvio padrão (DP) 

b) Análise de componentes principais (ACP) com rotação varimax. Os critérios na testagem da 

dimensionalidade são o número de fatores com base nos valores-próprios, pesos fatoriais (λ) e 

dupla saturação fatorial. 

c) A consistência interna com base no alfa de Cronbach () e na correlação corrigida do item com 

a escala, r(it)). 

d) A validação externa pelas correlações significativas da escala com escalas usadas como critério, 

incluindo-se aqui, a “intenção de abandono” e a “satisfação académica”. Estes critérios foram 

escolhidos com base nos objetivos do projeto. 

 

Com base nestas análises, o número de itens de algumas escalas foi reduzido devido quer a 

redução semântica (e.g., devido a redundâncias, também indicadas por elevadas correlações), quer a 

indicações empíricas com base na ACP e/ou análise de fiabilidade (e.g., pesos fatoriais baixos ou 

inconsistentes, peculiaridades relativamente à consistência interna). 
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Na sua generalidade, as escalas evidenciaram propriedades comparáveis em todos os países, 

quanto à sua dimensionalidade. Assim, as análises empíricas conduziram a um consenso de todos os 

países relativamente às escalas; i.e., a FAR 2.0 usa as mesmas medidas em todos os países exceto para 

uma escala usada apenas na Alemanha (por questões relativas ao sistema educacional alemão). Esta 

seleção de conteúdos conduziu à estrutura que se segue da FAR 2.0/2.1.  

 

3 Estrutura da FAR 2.0 e da FAR 2.1 

A FAR 2.1 difere da FAR 2.0 no modo como as suas escalas estão organizadas, e no modo como o 

feedback é apresentado aos estudantes. As escalas da FAR 2.0 eram organizadas por três principais 

conjuntos de escalas (“Eu e os meus estudos”, “Eu e a minha Universidade” e “Não te preocupes”), 

enquanto que a FAR 2.1 organiza as escalas em seis conjuntos. Para além disso, a forma como o 

feedback está estruturado é também diferente, apesar de o racional considerado para a sua estrutura 

ser o mesmo. 

Na continuidade de uma breve introdução online e de uma declaração de privacidade dos dados 

fornecidos, solicita-se aos estudantes que forneçam informação básica acerca de si próprios e dos seus 

estudos. As respostas a estas questões são opcionais: são usadas para fins de estandardização e como 

informação básica para os serviços de aconselhamento aos estudantes, e são posteriormente 

apresentadas como parte do formulário de feedback.  

Depois desta página, os utilizadores chegam a um menu, a partir do qual podem abrir e completar 

os agrupamentos de escalas pela ordem que desejarem. Estes agrupamentos refletem uma 

compreensão fundamental da interação entre as características individuais dos estudantes e as 

perceções acerca do seu ambiente de ensino superior. Os estudantes podem completar os 

agrupamentos de escalas pela ordem que desejarem e ao ritmo que lhes for conveniente, uma vez que 

a plataforma vai gravando as respostas sempre que uma página é preenchida. Os seis agrupamentos 

são apresentados na Figura 3.  

O Agrupamento 1 “A minha perspetiva sobre a universidade” integra escalas que avaliam as 

perceções ou autoavaliações do estudante sobre o curso e a universidade.   

O Agrupamento 2 “Relacionar-se com os outros” contém escalas referentes às relações sociais 

dentro da universidade, quer com os pares quer com os professores. 

O agrupamento 3 “Motivação” inclui escalas que se centram em diferentes aspetos que 

contribuem para a motivação académica. 
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O agrupamento 4 “Ser estudante” reúne escalas que remetem para caraterísticas individuais que 

estão associadas ao rendimento académico e à aprendizagem. 

O agrupamento 5 “Desenvolvimento de carreira” contempla escalas que remetem para aspetos 

associados ao conhecimento relativo ao presente e ao futuro da carreira profissional 

O Agrupamento 6 "Preocupações" contém itens sobre possíveis desafios relativos ao estudo 

percecionados pelo estudante e serve para fornecer uma visão geral dos possíveis problemas. 

Esta estrutura e definições opcionais permitem aos estudantes bastante autonomia no uso da 

ferramenta, o que deverá aumentar a sua motivação para completar a FAR (Ryan & Deci, 2000a). O 

esforço na resposta às questões e declarações é dividido em vários tópicos relacionados com os 

conteúdos. Não obstante, é provável existirem participações incompletas e estas deverão ser aceites. 
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Figura 3. Menu FAR 2.0 com a estrutura modular 
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4 Conteúdo: Medidas 

De modo a fornecer informações adequadas sobre os constructos usados na FAR 2.0, são descritos 

os fundamentos teóricos e as suas respetivas medidas. Para cada escala, a satisfação académica ou 

intenção de abandono é escolhida como critério para o feedback (ver Capítulo 5). A descrição das 

escalas implementadas e os seus critérios, refere-se à estrutura do módulo da FAR 2.0. As propriedades 

psicométricas de todas as medidas usadas nos estudos-piloto são descritas na Tabela 2, no final deste 

capítulo. 

Lembrete: As escalas construídas pelos parceiros do projeto podem ser usadas apenas para fins 

de investigação. Para escalas de outras fontes, os direitos de utilização devem ser obtidos de outra 

forma e não podem ser referenciados com base neste documento.  

 

4.1  Agrupamento 1: A minha perspetiva sobre a Universidade 

Este agrupamento integra 4 constructos com 4 escalas, descritas em seguida.  

 

4.1.1 Organização do estudo e qualidade do ensino 

Constructo e relevância 

As condições de estudo e a qualidade do ensino constituem componentes importantes dos 

“recursos” da instituição de ensino superior. Uma grande proporção de medidas de controlo de 

qualidade nas instituições de ensino superior envolve, assim, avaliar esses recursos. Vários estudos 

confirmaram já a necessidade de criar condições de estudo e aprendizagem de elevada qualidade, 

mostrando que as condições do estudo e a qualidade do ensino influenciam a tendência para a 

desistência dos estudos e a satisfação académica (Braxton et al., 2014; Costa & Lopes, 2008; Georg, 

2009; Heublein, 2014; Kuh, Cruce, Shoup, Kinzie, & Gonyea, 2009; Larsen et al., 2013; Nolden, 2019; 

Reić Ercegovac & Jukić, 2008; Thomas & Hovdhaugen, 2014; ver também Gonida et al., 2019). 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi baseada no desenvolvimento pelos parceiros do projeto, Nolden, 

Wosnitza e Karabenick. Os itens refletem a avaliação das condições para o estudo a partir da perspetiva 

do estudante e incluem adjetivos de avaliação. Para selecionar os itens, focámo-nos na identificação 

daqueles que eram relevantes para as condições em estudo, em todas as disciplinas e para todos os 

estudantes. 
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Critério de feedback: Satisfação académica. 

Item exemplo: No meu curso, os conteúdos curriculares estão bem organizados. 

Número total de itens: 5. 

 

4.1.2 Recursos universitários para o estudo 

Constructo e relevância 

O ambiente de aprendizagem material e físico de uma instituição de ensino superior pode 

influenciar a aprendizagem – e.g., os prédios, o campus, as instalações da biblioteca, o equipamento 

técnico e a forma como as salas de aula estão organizadas (Larsen et al., 2013; Wosnitza, 2007; ver 

também Gonida et al., 2019). Os nossos estudos piloto mostraram que uma perceção positiva do 

ambiente de aprendizagem está significativamente associada à satisfação académica. 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

O item usado foi desenvolvido no âmbito do projeto. Nolden (2019) fornece uma descrição 

detalhada do seu desenvolvimento. Uma vez que seria virtualmente impossível identificar uma lista 

completa de todos os componentes das infraestruturas, e mantê-la atualizada, o constructo é medido 

com um item de formulação geral.  

Critério de feedback: Satisfação académica. 

Item exemplo: Globalmente, a Universidade oferece boas infraestruturas para aprender e estudar 

(ex. locais de estudo, equipamentos técnicos, rede wireless, bibliotecas, etc.). 

Número total de itens: 1. 

 

4.1.3 Organização independente dos estudos 

Constructo e relevância 

Após a reforma de Bolonha e a introdução de cursos mais estruturados, os aspetos relacionados 

com a independência e autonomia dos estudantes na organização e decisão acerca dos seus estudos, 

têm sido repetidamente objeto de discussão (para informação acerca da perceção dos estudantes, ver 

Bargel, Heine, Multrus, & Willige, 2014). Por um lado, para os estudantes, a liberdade de decidir acerca 

da sua própria aprendizagem, reflete a liberdade académica. Para esse efeito, o objetivo do sistema 

educacional e das instituições de ensino superior é, também, desenvolver a personalidade dos jovens 

adultos e a sua autonomia (e.g., Grundmann, 2012; Parsons & Platt, 1973). A investigação educacional 

mostra que experimentar autonomia pode aumentar a motivação em diferentes ambientes de 
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aprendizagem (Ryan & Deci, 2000b; Wosnitza, 2000, 2007). Por outro lado, a orientação é importante 

para os estudantes, particularmente no início dos seus estudos (Hovdhaugen & Aamodt, 2009) e a 

autonomia pode ser ambivalente (Nolden, 2019).  

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi posteriormente desenvolvida no âmbito do projeto, com base em 

Wosnitza (2000) e Nolden (2019). Os itens cobrem aspetos relacionados com a autorresponsabilização 

e o interesse na organização dos estudos. Adicionalmente, é incluído um item geral.  

Critério de feedback: Satisfação académica. 

Item exemplo: Tenho muita liberdade para organizar individualmente os meus estudos. 

Número total de itens: 3. 

Especificidades dos países: Esta escala foi apenas usada na versão alemã da FAR 2.0. 

 

4.1.4 Identificação com o curso e universidade 

Constructo e relevância 

Várias conceções teóricas e empíricas de abandono do ensino superior pressupõem que o 

desenvolvimento de um grau de identificação ou compromisso com o curso (e com os seus conteúdos), 

bem como com a organização “instituição de ensino superior”, podem ser fatores importantes na 

predição dos resultados académicos (Braxton, 2014; Heublein, 2014; Heublein et al., 2017; Robbins et 

al., 2004). Os nossos estudos piloto confirmam essa premissa através de uma forte relação entre o 

constructo "Identificação com o curso" e o critério "satisfação académica". 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi desenvolvida no âmbito do projeto. Para mais detalhes, consultar 

Nolden (2016, 2019). A escala é baseada na conceptualização teórica de Parsons e Platt (1973), 

integrando aspetos do “afeto”, “sistema de valores” e “orientação cognitiva”, ao nível da instituição de 

ensino superior e do curso.  

Critério de feedback: Satisfação académica. 

Item exemplo: Tenho orgulho em ser estudante da minha universidade. 

Número total de itens: 4. 
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4.2 Agrupamento 2: Relacionar-se com os outros 

 

4.2.1 Relacionamento com os professores 

Constructo e relevância 

A possibilidade de entrar em contacto com os professores durante e fora do horário de 

atendimento, desempenha um papel importante para os estudantes. Além disso, o tipo de contacto e 

a perceção do estudante sobre o comportamento dos professores são importantes e podem influenciar 

a satisfação académica (Bargel, 2015; Georg, 2009; Larsen et al., 2013; Nolden, 2019). De acordo com 

os resultados dos nossos estudos piloto, um contato percebido como negligente aumenta a 

probabilidade de intenções de abandono do ensino superior, enquanto a perceção positiva acerca do 

contacto aumenta a satisfação do estudo. 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi posteriormente desenvolvida no âmbito do projeto, com base em 

Wosnitza (2000). A escala foi estruturada em duas dimensões: facetas de uma relação positiva e facetas 

de uma relação negativa; cada uma destas facetas é captada através de três itens. A direção da escala 

negativa é obviamente negativa e os itens são recodificados para feedback. 

Critério de feedback “facetas de uma relação positiva com os professores”: Satisfação académica. 

Critério de feedback “facetas de uma relação negativa com os professores”: Intenções de 

abandono. 

Item exemplo “facetas de uma relação positiva com os professores”: Os professores dedicam parte 

do seu tempo a responder às minhas necessidades. 

Item exemplo “facetas de uma relação negativa com os professores”: Sinto-me negligenciado/a 

por comparação ao modo como os professores tratam os outros estudantes. 

Número total de itens: 6. 

 

4.2.2 Relacionamento e cooperação com colegas 

Constructo e relevância 

Durante os seus estudos, o contato do estudante com os seus colegas é crucial por várias razões. 

Os estudantes fornecem apoio emocional entre si, trocam informações informalmente ou aprendem 

juntos – fatores que são propícios ao estudo. O constructo de integração social tem sido intensamente 

explorado na investigação acerca do abandono escolar desde Spady (1970) e Tinto (1975). Devido a 
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diferentes operacionalizações, a sua influência em vários critérios de abandono do ensino superior é 

descrita de forma ambígua (e.g., Eckles & Stradley, 2012); no entanto, muitos estudos têm revelado 

uma associação com o abandono (Gold, 1988; Halpin, 1990; Larsen et al., 2013; Müller & Schneider, 

2012; Nolden, 2019; Pascarella & Terrenzini, 1980; Schiefele, Streblow, & Brinkmann, 2007). A 

compreensão do constructo de integração social implementada no presente projeto está 

exclusivamente relacionada com a integração dos estudantes na sua rede de colegas. Os nossos estudos 

piloto revelaram uma correlação com ambos os critérios, isto é, a intenção de abandono e a satisfação 

académica. 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi baseada no desenvolvimento pelos parceiros do projeto Nolden, 

Wosnitza e Karabenick. Os itens relacionam aspetos da integração individual com a avaliação do 

ambiente entre pares. 

Critério de feedback: Satisfação académica. 

Item exemplo: No meu curso, tenho facilidade em contactar com outros estudantes. 

Número total de itens: 5. 

 

4.2.3 Procura de ajuda 

Constructo e relevância 

As instituições de ensino superior fornecem uma ampla gama de serviços de apoio, como medidas 

de prevenção do abandono; e.g., serviços de aconselhamento, sistemas de mentoria ou simplesmente 

professores abertos a perguntas. Procurar ajuda junto destas fontes pode ser uma estratégia adaptativa 

e autorreguladora para estudantes em situações críticas. No entanto, essa estratégia é frequentemente 

associada à estigmatização (Winograd & Rust, 2014) e constitui uma ameaça à perceção de 

competência (Karabenick & Newman, 2006; Karabenick & Gonida, 2018). Pode-se supor que uma peça 

do puzzle para reduzir o abandono do ensino superior possa ser usada, ao ajudar os estudantes a 

identificar e resolver conflitos, bem como a detetar dificuldades na progressão nos estudos e a tomar 

consciência de que a ajuda de outras pessoas é frequentemente necessária (ver Capítulo 2.2). As 

atitudes dos estudantes em relação ao uso estratégico de recursos de ajuda são fundamentais para 

este processo (Karabenick & Newman, 2006; Karabenick & Gonida, 2018; ver também Gonida et al., 

2019). 
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Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi baseada no desenvolvimento por parceiros do projeto, Karabenick, 

Wosnitza e Nolden. O foco principal é colocado na estigmatização da procura de ajuda junto de outros, 

no contexto universitário. Assim, os itens procuram avaliar problemas relativos ao evitamento da 

procura de ajuda. A direção da escala é negativa e os itens são recodificados para efeitos de feedback. 

Critério de feedback: Intenções de abandono. 

Item exemplo: Ficaria constrangido/a se outras pessoas, na minha Universidade, soubessem que 

precisava de ajuda. 

Número total de itens: 3. 

 

4.2.4 Suporte emocional da família e dos amigos 

Constructo e relevância 

Vários estudos mostraram que as circunstâncias familiares e os amigos fora da instituição de 

ensino superior, são fatores que podem influenciar a situação académica (Fernandes & Lopes, 2017; 

Heublein et al., 2017; Ilišin, 2009; Panagiotopoulos, 2015; Pavić & Vukelić, 2009; Silva, 2015). Além de 

exigências (ver Capítulo 4.24) como situações financeiras críticas, tragédias pessoais ou compromissos 

privados (e.g., a obrigação de cuidar de parentes) - o sistema social fora da instituição de ensino 

superior também pode fornecer suporte emocional (Larsen et al., 2013; Robbins et al., 2004), o que é 

particularmente útil em períodos de stress durante os estudos no ensino superior, contribuindo assim 

para a satisfação académica (Nolden, 2019). 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi traduzida, substancialmente encurtada, e adaptada a partir de Zimet et 

al. (1988). Para usar esta escala, consultar a referência original. Os itens incluem os amigos e a família 

como uma fonte de suporte, de um modo muito geral. Para fins de simplificação, não diferenciam entre 

estes grupos de referência.  

Critério de feedback: Intenção de abandono. 

Item exemplo: Posso contar com a minha família e amigos fora da minha instituição de ensino 

superior quando as coisas correm mal.  

Número total de itens: 2. 
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4.3 Agrupamento 3: Motivação 

 

4.3.1 Motivação intrínseca e extrínseca  

Constructo e relevância 

Na Teoria da Expectativa Valor, previamente mencionada (que também são componentes da 

teoria de autodeterminação), o valor de uma tarefa pode ser dividido em vários tipos de valores; por 

exemplo, componentes de valor intrínseco e valor de utilidade associado a benefícios extrínsecos (Deci 

& Ryan, 1985; Wigfield et al., 2015). A motivação intrínseca significa que estudar e aprender os 

respetivos conteúdos constitui um fim em si mesmo. A intenção de assumir a tarefa (e.g., aprender) 

vem do estudante, através do interesse no tema e pelo gosto de aprender. Nenhuma regulação externa 

é necessária. A motivação extrínseca, pelo contrário, reflete a utilidade dos estudos; e o incentivo para 

assumir a tarefa é o resultado esperado do estudo. Os estudantes são motivados para realizar 

atividades relacionadas com o estudo, por exemplo, para aprender, devido às notas que obtêm, 

comparações sociais, expectativas dos pais, o certificado de graduação que obtêm e, em particular, 

benefícios económicos e benefícios para as suas carreiras. Esses dois tipos de motivação não são 

necessariamente mutuamente exclusivos; podem existir em simultâneo (Nolden, 2019). 

A investigação tem mostrado suficientemente o impacto positivo da motivação intrínseca no 

estudo (Georg, 2009; Larsen et al., 2013; Perez, Cromley, & Kaplan, 2014; Robins et al., 2004; Rump, 

Esdar, & Wild, 2017; ver também Gonida et al., 2019). Apesar de a motivação extrínseca ter uma 

influência mais fraca no sucesso da aprendizagem, não existe consenso na literatura acerca da direção 

da sua relação, e da sua interação com a motivação intrínseca. Com base nos nossos estudos piloto, 

assume-se que uma motivação extrínseca moderada contribui para o estudo, mas uma motivação para 

estudar principalmente movida por objetivos extrínsecos é prejudicial à satisfação académica (para um 

aprofundamento dos efeitos complexos da motivação extrínseca (ver também Nolden, 2019). 

 

Operacionalização: Princípios de construção e critérios 

As escalas implementadas com as facetas “motivação intrínseca” e “motivação extrínseca” foram 

posteriormente desenvolvidas pelos parceiros do projeto; uma descrição detalhada do seu 

desenvolvimento é fornecida por Nolden, Bürger e Wosnitza (2015). O conceito teórico integra a 

abordagem orientada para objetivos de realização (e.g., Harackiewicz et al., 2000) e a TEV (e.g., Eccles 

& Wigfield, 2002). A escala de motivação extrínseca integra facetas da abordagem orientada para a 
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mestria. A compreensão da motivação extrínseca limita-se aos benefícios económicos e de estatuto no 

mercado de trabalho (valor de utilidade). 

Critério de feedback: Satisfação académica. 

Item exemplo “motivação intrínseca”: Estudo estas matérias porque os meus interesses se 

encaixam bem com muitos tópicos do curso.  

Item exemplo “motivação extrínseca”: Estudo estas matérias para ter boas oportunidades de ter 

um trabalho seguro e permanente. 

Número total de itens: 7. 

 

4.3.2 Relevância e aplicação prática 

Constructo e relevância 

À luz da função de alocação dos estudos universitários (ver também perspetivas de carreira), a 

aplicação prática de conteúdos relacionados com o curso tornou-se uma marca de qualidade para os 

programas e cursos, nomeadamente no que se refere à posterior candidatura a atividades profissionais 

ou à aplicação geral a problemas da “vida real”. De acordo com vários estudos, a forma como os 

estudantes percebem essa transferência de conteúdo (teóricos) pode influenciar os seus estudos 

(Bargel, 2015; Georg, 2009; Heublein et al., 2017).  

Operacionalização: Princípios de construção e critérios 

Os itens usados foram desenvolvidos no âmbito do projeto. Nolden (2019) fornece uma descrição 

detalhada do seu desenvolvimento. Estes captam a relação entre a teoria e a prática, a partir da 

perspetiva do estudante. Aqui, a prática é compreendida como a vida de trabalho, por um lado, e as 

aplicações práticas gerais, por outro.  

Critério de feedback: Satisfação académica 

Item exemplo: No meu curso, adquiro muitos conhecimentos profissionais.  

Número total de itens: 2. 

 

4.3.3 Eficácia académica 

Constructo e relevância 

As crenças de autoeficácia referem-se à confiança na competência própria para uma determinada 

tarefa e à pergunta "Consigo ter sucesso nessa tarefa?" (Bandura, 1997). De acordo com a Teoria da 

Expectativa-Valor, são um importante preditor de estimativas de expectativa (Wigfield & Eccles, 2000; 

Wigfield et al. 2015). Empiricamente, os estudos mostram que a autoeficácia académica está 
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positivamente relacionada com o desempenho académico e com uma menor probabilidade de 

abandono ou intenções de abandono (Lent, Brown, & Larkin, 1986; Nolden, 2019; Perez, Cromley & 

Kaplan 2014; Robbins et al., 2004; ver também Gonida et al., 2019). 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala foi retirada de Lent et al. (2005) e inclui diversas questões relativas ao estudo e à eficácia 

pessoal. Para o uso desta escala, consultar a referência original.  

Critério de feedback: Intenção de abandono. 

Item exemplo: Quão confiante se sente de que consegue: Equilibrar a pressão para estudar 

com o desejo de ter tempo livre para a diversão e outras atividades.  

Número total de itens: 6. 

 

4.3.4 Emoções 

Constructo e relevância 

Emoções académicas tais como o prazer, tédio e ansiedade têm sido estudadas na investigação 

educacional (e.g., Pekrun, 2006; Pekrun & Stephens, 2010). Uma variedade de emoções académicas, 

tanto positivas quanto negativas, pode ser vivenciada pelos estudantes no ensino superior, estando 

geralmente relacionadas com a realização pessoal ou a fatores académicos (e.g., exigências 

académicas), geralmente, numa posição de mediação. Tal como esperado, os estudantes que 

experimentam emoções académicas negativas e, principalmente, elevada ansiedade, têm maior 

probabilidade de abandonar ou interromper um curso; tais emoções são também reportadas por 

estudantes que abandonaram os seus estudos (Respondek et al., 2017; Ruthig et al., 2008). Os nossos 

estudos piloto também confirmam estes resultados. 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

As escalas implementadas foram desenvolvidas pelos parceiros do projeto, Wosnitza, Karabenick, 

Peixoto e Nolden, e diferenciam entre emoções negativas e positivas na vida na instituição de ensino 

superior com quatro itens cada. A direção da escala para as emoções negativas é obviamente negativa 

e os itens são recodificados para efeitos de feedback.  

Critério de feedback “emoções positivas”: Satisfação académica. 

Critério de feedback “emoções negativas”: Intenção de abandono. 

Item exemplo “emoções positivas”: Quando penso na minha vida na Universidade, sinto-me feliz. 
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Item exemplo “emoções negativas”: Quando penso na minha vida na Universidade, sinto-me 

ansioso/a.  

Número total de itens: 8. 

 

4.3.5 Tempo, Esforço e Stress 

Constructo e relevância para os estudos 

Este fator está relacionado com os custos, de acordo com a Teoria da Expectativa Valor. Os custos 

podem resultar de esforços excessivos para concretizar os estudos com sucesso, custos de alternativas 

não realizadas, bem como custos psicológicos e emocionais, como o stress (Eccles, 1983). Uma situação 

académica que é percebida como stressante, exigindo esforços extensos e absorvendo muito tempo 

de outras atividades, tem um impacto negativo em diferentes critérios relacionados ao sucesso 

académico (Georg, 2009; Nolden, 2019; Perez, Cromley, & Kaplan, 2014).  

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala foi posteriormente desenvolvida pelos parceiros do projeto com referência aos conteúdos 

da Autoavaliação online da RWTH Aachen University (RWTH-Self-Assessment-Team, 2015). Procura 

captar as três dimensões dos custos. A direção da escala é negativa e os itens são recodificados para 

efeitos de feedback.  

Critério de feedback: Intenções de abandono. 

Item exemplo: Tenho que desistir de muitas coisas de que gosto para ter sucesso no meu curso.  

Número total de itens: 3. 

 

4.4 Agrupamento 4: Ser estudante 

 

4.4.1 Estratégias de aprendizagem  

Constructo e relevância 

As competências de aprendizagem autorregulada incluem uma ampla gama de estratégias 

cognitivas, metacognitivas e motivacionais, tais como o planeamento, monitorização, regulação, 

avaliação, gestão do estudo/tempo, regulação do esforço, conflito entre estudo e lazer, e procura de 

ajuda (ver fator Procura de ajuda) indicativas do envolvimento ativo, consciente e intencional do 

estudante no seu processo de aprendizagem, bem como da sua responsabilidade pessoal pela sua 
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própria aprendizagem. O papel da autorregulação na aprendizagem e nos resultados académicos tem 

sido reconhecido internacionalmente e as estratégias de autorregulação de alto nível têm sido 

associadas a melhores resultados académicos, incluindo a média de resultados académicos e a 

persistência no estudo (e.g., Boekaerts & Corno, 2005; Robins et al., 2004; Schunck & Greene, 2018; 

Zimmerman & Schunk, 2011; ver também Gonida et al., 2019). 

Ao focar nas estratégias metacognitivas, a regulação do processo de aprendizagem tem o objetivo 

de ser capaz de se adaptar de maneira flexível às exigências de uma tarefa, enquanto a reflexão envolve 

a avaliação dos métodos que acompanham o processo de aprendizagem (Wosnitza, 2000). O seu uso 

correto em combinação com o traço de personalidade “conscienciosidade” tem um efeito positivo nos 

resultados de aprendizagem (Larsen et al., 2013; Nolden, 2019; Richardson, Abraham, & Bond, 2012; 

Robbins et al., 2004; Schiefele, Streblow, & Brinkmann, 2007; Van Bragt et al., 2011). Os nossos estudos 

piloto confirmam esse resultado para ambos os critérios, i.e., para a satisfação académica e para a 

intenção de abandono. 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi posteriormente desenvolvida pelos parceiros do projeto, com base em 

Wosnitza (2000). A escala combina as facetas de reflexão e regulação/monitorização.  

Critério de feedback: Satisfação académica. 

Item exemplo: Enquanto aprendo, tento descobrir as partes dos assuntos que ainda não entendi.  

Número total de itens: 6. 

 

4.4.2 Concentração e aprendizagem 

Constructo e relevância 

 Intimamente relacionada com as estratégias de aprendizagem está a capacidade de concentração, 

que é de importância crucial, em particular, para processos de aprendizagem autorregulados que 

caracterizam amplamente a aprendizagem no ensino superior (Nenniger, 1999). Esta capacidade 

permite que os estudantes processem as informações sem problemas, de uma forma focada. Assim, as 

estratégias cognitivas usadas para manter a concentração, facilitam os processos de aprendizagem e a 

realização e têm impacto nas intenções de abandono (Nolden, 2019). 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi posteriormente desenvolvida pelos parceiros do projeto, com base em 

Wosnitza (2000) e descreve a falta de concentração. Alguns itens referem-se especificamente à 

aprendizagem e outros são gerais. A escala foi aumentada através da inclusão de itens desenvolvidos 
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pelos parceiros do projeto, Gonida e Stepanovic. Estes itens referem-se à ausência de determinadas 

estratégias de aprendizagem. A direção da escala é negativa e os itens são recodificados para efeitos 

de feedback.  

Critério de feedback: Intenção de abandono. 

Item exemplo: Quando estou a estudar, muitas vezes estou a pensar noutras coisas.  

Número total de itens: 6. 

 

4.4.3 Estabilidade emocional  

Constructo e relevância 

Como fatores individuais, alguns traços de personalidade (e.g., traços do modelo Big-Five) estão 

associados ao abandono do ensino superior. Uma dessas características é a estabilidade emocional 

geral (em oposição ao neuroticismo). A estabilidade emocional pode influenciar a situação académica 

e está relacionada com a satisfação académica, bem como com as intenções de abandono (Gold, 1988; 

Nolden, 2019; Trapmann, Hell, Hirn, & Schuler, 2007). Um constructo relacionado, a resistência 

académica, indica um contributo no desenvolvimento da resiliência e modera os stressores do ensino 

superior, tais como a pressão académica, o medo de fracassar, dificuldades financeiras, competição, 

etc. (Kamtsios & Karagiannopoulou, 2013, 2015; ver também Gonida et al., 2019). 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A operacionalização foi realizada com base na escala International Personality Item Pool (IPIP; 

Goldberg, 1999), com base no Multidimensional Personality Questionnaire (MPQ) e cobre subfacetas 

negativas (neuroticismo) e positivas (estabilidade emocional) que são tratadas separadamente, de 

acordo com os resultados nos nossos estudos piloto. Para o uso desta escala, ver a referência original. 

Para a FAR 2.0, a subfaceta negativa foi renomeada para o grupo alvo em “dúvidas e preocupações 

gerais” e recodificada para efeitos de feedback. 

Critério de feedback “estabilidade emocional”: Satisfação académica. 

Critério de feedback “dúvidas e preocupações gerais”: Intenções de abandono. 

Item exemplo “estabilidade emocional”: Na maior parte do tempo, sou relaxado/a.  

Item exemplo “dúvidas e preocupações gerais”: Entro em pânico facilmente. 

Número total de itens: 8. 
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4.4.4 Autodisciplina e organização pessoal 

Constructo e relevância 

Dentro do modelo dos cinco fatores de personalidade (Costa & McRae, 1992), a conscienciosidade 

foi consistentemente identificada como o mais forte preditor de persistência nos estudos e 

desempenho académico (média de classificações escolares). Estudantes do ensino superior com 

elevada conscienciosidade organizam melhor os seus estudos, persistem mais nos seus estudos, têm 

melhor desempenho e, por sua vez, têm menor probabilidade de abandonar os seus estudos (e.g., 

Poropat, 2009; Richardson et al., 2012; Van Bragt et al., 2011; Vedel, 2014; ver também Gonida et al., 

2019). Além disso, uma faceta especial da conscienciosidade, nomeadamente, a procrastinação, 

enquanto falta de autodisciplina, é considerada um comportamento particularmente de risco para os 

estudantes, sendo que estudantes com elevado nível de procrastinação têm maior probabilidade de 

ter menor desempenho e de não persistir, face às exigências colocadas pelo ensino superior (Poropat, 

2009; Richardson et al., 2012). 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi retirada do International Personality Item Pool (IPIP; Goldberg, 1999), 

com base no NEO-PI-R, refletindo a faceta 'autodisciplina'. Para o uso desta escala, consultar a 

referência original. De acordo com os resultados nos nossos estudos piloto, duas subfacetas foram 

tratadas separadamente: uma subfaceta positiva, denominada 'Organização' e uma subfaceta negativa 

enquanto falta de autodisciplina, próxima da procrastinação. Como os itens da faceta negativa são 

recodificados para efeitos de feedback, essa escala foi denominada de 'Autodisciplina'. 

Critério de feedback ‘Organização pessoal’: Satisfação académica. 

Critério de feedback ‘Autodisciplina’: Intenção de abandono. 

Item exemplo “Organização pessoal”: Estou sempre preparado/a.  

Item exemplo “Autodisciplina”: Necessito de um incentivo para começar.  

Número total de itens: 8. 

 

4.4.5 Determinação 

Constructo e relevância 

Outra faceta do traço de personalidade de conscienciosidade é a determinação. Uma disposição 

para procurar atingir objetivos e a realização pode influenciar a realização académica dos estudantes, 

bem como as suas intenções de abandono (Nolden, 2019; Trapmann et al., 2007).   
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Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi retirada da International Personality Item Pool (IPIP; Goldberg, 1999) 

com base ao NEO-PI-R. Para o uso desta escala, consultar a referência original. De acordo com os nossos 

estudos piloto, foram extraídas subfacetas positivas e negativas, mas a faceta negativa foi eliminada 

devido a propriedades psicométricas fracas. 

Critério de feedback: Satisfação académica 

Item exemplo: Faço mais do que o que é esperado de mim. 

Número total de itens: 5. 

 

4.5 Agrupamento 5: Desenvolvimento de Carreira 

Este  agrupamento contém 12 constructos com 15 escalas, que se descrevem de seguida. 

4.5.1 Importância dos estudos 

Constructo e relevância 

Na Teoria da Expectativa Valor, a realização é um valor (Wigfield et al., 2015) e representa a 

importância subjetiva de ter sucesso numa determinada tarefa (e.g., para estudantes com elevado valor 

de realização, é importante formar-se no ensino superior). Estes estudantes têm menos probabilidade 

de abandonar os seus estudos (Perez et al., 2014; Voelkle & Sander, 2008; ver também Gonida et al., 

2019). 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala foi desenvolvida pelos parceiros do projeto, Wosnitza e Nolden, e tem como alvo a 

importância de diferentes níveis organizacionais para os estudantes, i.e. curso e instituição de ensino 

superior.  

Critério de feedback: Intenção de abandono, Satisfação académica (para os dados da Grécia). 

Item exemplo: Quão importante é para si concluir o seu curso. 

Número total de itens: 3. 
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4.5.2 Desenvolvimento pessoal 

Constructo e relevância 

Como descrito anteriormente, um objetivo de estudar no ensino superior pode ser o 

desenvolvimento pessoal (e.g., Parsons & Platt, 1973). O conhecimento obtido através dos conteúdos 

de um curso pode promover o desenvolvimento pessoal e intelectual dos estudantes (Pascarella & 

Terenzini, 1980). No entanto, se os estudantes não percecionarem a instituição de ensino superior 

como um ambiente estimulante e os seus cursos como intelectualmente exigentes, poderão surgir 

intenções de abandono (Nolden, 2019). Este resultado foi confirmado nos nossos estudos piloto. 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi desenvolvida pelos parceiros do projeto, Karabenick, Wosnitza e 

Nolden. A escala cobre aspetos da instituição de ensino superior como um ambiente de aprendizagem, 

bem como o desenvolvimento de um self individual ideal. 

Critério de feedback: Satisfação académica. 

Item exemplo: O meu curso dá-me a possibilidade de crescer intelectualmente. 

Número de itens: 4. 

 

4.5.3 Perspetivas de carreira 

Constructo e relevância 

Uma vez que as qualificações universitárias têm uma função de alocação profissional, ter uma ideia 

clara acerca das perspetivas potenciais de carreira após o curso, poderá proporcionar uma orientação 

valiosa aos estudantes (Georg, 2009; Heublein et al., 2017; ver também Gonida et al., 2019). Como 

constructo de avaliação, as perspetivas de carreira não são influenciadas apenas por fatores individuais, 

mas também pela evolução do mercado de trabalho. Nos nossos estudos piloto, as perspetivas de 

carreira percebidas afetam ambas as escalas de critério, a satisfação académica e a intenção de 

abandono. 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala implementada foi desenvolvida pelos parceiros do projeto, Karabenick, Wosnitza e 

Nolden. Os itens referem-se ao conhecimento acerca das oportunidades vocacionais, perceção de 

preparação e empregabilidade para o mercado de trabalho, bem como os interesses próprios.  

Critério de feedback: Satisfação académica. 
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Item exemplo: Estou confiante que quando terminar o curso, vou estar pronto/a para iniciar a 

carreira que quero.  

Número total de itens: 6. 

 

4.5.4 Certeza do curso escolhido  

Constructo e relevância 

A decisão de estudar num determinado curso, e numa instituição de ensino superior específica, é 

o ponto inicial e crítico na estrutura temporal do fenómeno do abandono do ensino superior. Todas as 

ações subsequentes relacionadas com o estudo e, por sua vez, perceções subjetivas são baseadas nessa 

decisão e dependem do percurso escolhido (Christie, Munro, & Fisher, 2004; Georg, 2009). Por esse 

motivo, um elevado grau de certeza sobre a escolha de um curso constitui um indicador importante 

para o percurso "correto" percebido subjetivamente. Um baixo grau de certeza em relação à escolha 

de um curso aumenta o risco de abandono (Heublein et al., 2017). Nos nossos estudos piloto, o 

constructo está fortemente correlacionado com as intenções de abandono. 

 

Operacionalização: Princípios de construção e critérios 

A escala implementada foi posteriormente desenvolvida pelos parceiros do projeto com referência 

aos conteúdos da autoavaliação online da RWTH Aachen University (RWTH-Self-Assessment-Team, 

2015). Os itens referem-se à escolha e decisão, quer para o curso, quer para a instituição de ensino 

superior. 

Critério de feedback: Intenção de abandono. 

Item exemplo: O curso que frequento atualmente é o que eu queria estudar.  

Número total de itens: 3. 

 

4.5.5 Conhecimento acerca do meu curso e de mim 

Constructo e relevância 

A autoeficácia enquanto confiança nas próprias habilidades (ver eficácia académica) é ainda mais 

significativa para o estudo se os estudantes estiverem bem informados sobre os seus estudos e as 

exigências colocadas sobre si próprios. Assim, em resumo, este constructo é representado pela frase 

"Eu sei o que é exigido de mim e sei do que sou capaz". Esta relação de ser informado e de se autoavaliar 

como um fator com impacto nas decisões de abandono foi empiricamente mostrada por Aymans e 

Kauffeld (2015), bem como por Nolden (2019). Além disso, nos nossos estudos piloto, o fator tem fortes 
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correlações positivas com a satisfação académica e correlações negativas com as intenções de 

abandono. 

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A escala teve desenvolvimentos posteriores por parte dos parceiros do projeto, com base nos 

conteúdos da autoavaliação online da RWTH Aachen University (RWTH-Self-Assessment-Team, 2015). 

A escala combina aspetos relacionados com ser informado acerca das exigências do estudo e a 

avaliação das próprias competências.  

Critério de feedback: Satisfação académica. 

Item exemplo: Sei o que é exigido neste curso.  

Número total de itens: 5. 

 

4.6  Agrupamento 6: Preocupações 

Num agrupamento distinto, recorre-se a uma lista de potenciais exigências que refletem os 

problemas mais comuns nos estudos no ensino superior. 

4.6.1 Problemas na Universidade 

Constructo e relevância 

Estes itens especificam a extensão em que cada tópico é percebido pelos estudantes como sendo 

uma exigência ou problema. A lista foi compilada de modo a ser o mais completa possível, para fornecer 

uma revisão dos potenciais problemas (e.g., para o aconselhamento e orientação).  

 

Operacionalização: Construção e critérios 

A lista foi desenvolvida pelos parceiros do projeto, Nolden, Wosnitza e Karabenick. Os 

participantes podem adicionar exigências ausentes na lista através de um item aberto. Para este 

agrupamento, o feedback não é fornecido com dados comparativos. As exigências identificadas como 

sendo muito fortes (itens classificados como 4, 5 e 6 na escala de 1 a 6) são listadas no feedback para 

fornecer ao participante e aos potenciais conselheiros uma visão geral e facilitada sobre os problemas 

em questão. Existe um foco deliberado na perceção potencialmente negativa acerca das exigências, em 

vez de usar formulações focadas em desejos ou vontades, uma vez que se assume que esta fornece 

mais informação: todos os estudantes gostariam de ter mais dinheiro, mas apenas alguns estudantes 
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percebem a sua situação financeira como sendo exigente, gerando assim um risco para a persistência 

nos estudos. 

Item exemplo: Nos meus estudos académicos, acho muito difícil responder às inúmeras 

solicitações. 

Número total de itens: 15. 
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Tabela 2 Propriedades psicométricas das escalas finais da FAR 2.0 

 I N α M (DP) Amplitude r(it) Range λ 

  PT AL GRC SER PT DE GRC SER PT AL GRC SER PT AL GRC SER PT AL GRC SER 

Organização do estudo e 
qualidade do ensino 

5 684 509 930 673 .85 .80 .86 .84 
4.74 

(0.75) 
4.37 

(0.83) 
4.21 

(0.98) 
4.29 

(1.01) 
.628-
.707 

.508-
.633 

.435-
.755 

.543-
.721 

.770-
.821 

.677-
.789 

.761-
.827 

.691-
.832 

Recursos universitários 
para o estudo 

1 680 509 930 673 / / / / 
4.96 

(1.02) 
4.63 

(1.20) 
3.36 

(1.38) 
4.1 (1.51) / / / / / / / / 

Organização 
independente dos 
estudos1 

3 / 509 / / / .88 / / / 
3.91 

(1.30) 
/ / / 

.754-
.811 

/ / / 
.886-
.921 

/ / 

Identificação com o meu 
curso e universidade 

4 681 509 930 673 .90 .84 .86 .84 
5.06 

(0.90) 
4.57 

(0.98) 
4.45 

(1.11) 
4.74 

(1.06) 
.722-
.886 

.635-
.711 

.481-
.755 

.513-
.743 

.842-
.916 

.796-
.850 

.758-
.853 

.687-
.871 

Relacionamento positivo 
com os professores 

3 690 509 930 673 .87 .89 .88 .85 
4.41 

(0.90) 
3.82 

(1.17) 
3.54 

(1.18) 
3.73 

(1.28) 
.730-
.784 

.753-
.804 

.667-
.774 

.631-
.783 

.880-
.909 

.888-
.917 

.843-
.908 

.820-
.911 

Relacionamento negativo 
com os professores 

3 680 509 930 673 .64 .87 .75 .76 
2.35 

(1.02) 
2.40 

(1.31) 
1.96 

(0.99) 
1.95 

(1.10) 
.387-
.530 

.722-
.730 

.483-
.508 

.594-
.600 

.777-
.829 

.875-
.917 

.756-
.829 

.823-
.828 

Relacionamento e 
cooperação com colegas 

5 675 509 930 673 .85 .87 .85 .80 
4.71 

(0.90) 
4.25 

(1.11) 
3.98 

(1.13) 
4.43 

(1.04) 
.516-
.797 

.581-
.793 

.460-
.654 

.438-
.725 

.663-
.887 

.714-
.884 

.739-
.845 

.601-
.865 

Procura de ajuda 3 683 509 930 673 .85 .88 .859 .84 
2.53 

(1.19) 
3.16 

(1.34) 
2.57 

(1.30) 
2.02 

(1.19) 
.760-
.816 

.764-
.779 

.651-
.703 

.68-
.736 

.856-
.890 

.896-
.904 

.874-
.897 

.856-
.889 

Suporte emocional da 
família e dos amigos 

2 684 509 930 673 .88 .88 .89 .90 
5.40 

(0.87) 
4.83 

(1.14) 
4.97 

(1.17) 
5.42 

(1.04) 
.796 .787 .805 .818 / / / / 

Motivação intrínseca 4 680 509 930 673 .87 .86 .90 .85 
5.09 

(0.78) 
4.73 

(0.91) 
4.55 

(1.17) 
5.06 

(1.02) 
.660-
.790 

.665-
.798 

.558-
.760 

.638-
.760 

.808-
.895 

.762-
.897 

.829-
.905 

.786-
.874 

Motivação extrínseca 3 683 509 930 673 .92 .91 .93 .94 
4.61 

(1.25) 
4.84 

(1.18) 
3.89 

(1.47) 
4.73 

(1.41) 
.767-
.883 

.789-
.827 

.404-
.702 

.860-
.896 

.890-
.951 

.897-
.925 

.814-
.837 

.937-
.954 

Relevância e aplicação 
prática 

2 675 509 930 673 .77 .82 .78 .74 
4.75 

(0.95) 
4.21 

(1.22) 
4.06 

(1.24) 
4.40 

(1.16) 
.623 .703 .644 .588 / / / / 

Eficácia académica 6 671 509 930 673 .80 .73 .84 .85 
4.23 

(0.78) 
4.07 

(0.78) 
4.09 

(1.03) 
4.61 

(0.99) 
.445-
.642 

.331-
.539 

.330-
.653 

.484-
.699 

.598-
.782 

.497-
.728 

.564-
.841 

.617-
.815 

Emoções positivas 4 670 509 930 673 .84 .84 .91 .85 
4.77 

(0.84) 
4.06 

(0.98) 
4.36 

(1.16) 
4.35 

(1.11) 
.605-
.719 

.529-
.744 

.666-
.796 

.585-
.763 

.771-
.853 

.713-
.856 

.857-
.874 

.749-
.882 

Emoções negativas 4 678 509 930 673 .73 .78 .77 .73 
3.15 

(1.00) 
3.01 

(1.05) 
2.98 

(1.24) 
3.43 

(1.13) 
.288-
.648 

.328-
.708 

.404-
.702 

.352-
.612 

.478-
.857 

.348-
.875 

.724-
.850 

.560-
.834 
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 I N α M (DP) Amplitude r(it) Range λ 

  PT AL GRC SER PT DE GRC SER PT AL GRC SER PT AL GRC SER PT AL GRC SER 

Tempo, esforço e stress 3 680 509 930 673 .77 .82 .87 .82 
4.26 

(1.12) 
4.12 

(1.17) 
4.22 

(1.27) 
4.58 

(1.21) 
.560-
.693 

.661-
.694 

.641-
.765 

.662-
.702 

.790-
.884 

.849-
.868 

.864-
.918 

.849-
.874 

Estratégias de 
aprendizagem 

6 678 509 930 673 .85 .84 .83 .83 
4.84 

(0.70) 
4.40 

(0.86) 
4.42 

(0.90) 
4.71 

(0.95) 
.599-
.697 

.594-
.659 

.289-
.750 

.567-
.647 

.716-
.812 

.721-
.793 

.716-
.794 

.712-
.748 

Concentração e 
aprendizagem 

6 673 509 930 673 .84 .88 .88 .88 
3.47 

(1.02) 
3.56 

(1.13) 
3.04 

(1.18) 
3.23 

(1.26) 
.440-
.728 

.471.-
.794 

.370-
.847 

.555-
.813 

.562-
.852 

.597-
.889 

.630-
.888 

.657-
.906 

Dúvidas gerais e 
preocupações 

4 681 509 930 673 .84 .86 .88 .88 
3.82 

(1.20) 
3.76 

(1.23) 
3.96 

(1.28) 
3.97 

(1.37) 
.467-
.776 

.657-
.760 

.525-
.711 

.681-
.799 

.643-
.894 

.736-
.848 

.683-
.756 

.815-
.898 

Estabilidade emocional 4 678 509 930 673 .71 .78 .75 .76 
3.80 

(1.00) 
3.61 

(1.03) 
3.50 

(1.11) 
3.82 

(1.10) 
.464-
.549 

.516-
.663 

.338-
.486 

.512-
.617 

(-.705)-
.777 

.680-
.771 

.784-
.879 

.724-
.808 

Autodisciplina 5 673 509 930 673 .86 .91 .92 .92 
3.29 

(1.15) 
3.82 

(1.21) 
3.36 
(1.4) 

3.43 
(1.45) 

.578-
.779 

.480-
.698 

.566-
.804 

.744-
.835 

.719-
.875 

.776-
.872 

.763-
.860 

.834-
.899 

Organização pessoal 3 679 509 930 673 .90 .81 .88 .89 
3.65 

(1.09) 
3.52 

(1.07) 
3.33 

(1.19) 
3.42 

(1.28) 
.688-
.867 

.582-
.732 

.594-
.893 

.65-
.848 

.845-
.947 

.791-
.838 

.813-
.868 

.823-.94 

Determinação 5 671 509 930 673 .68 .81 .89 .85 
4.35 

(0.77) 
4.16 

(0.86) 
4.29 

(1.03) 
4.45 

(0.99) 
.371-
.609 

.426-
.723 

.475-
.691 

.588-
.710 

.477-
.830 

.581-
.848 

.782-
.859 

.73-.832 

Importância dos estudos 3 682 509 930 673 .77 .79 .74 .83 
5.53 

(0.73) 
5.32 

(0.87) 
5.43 

(0.79) 
5.76 

(0.58) 
.515-
.701 

.560-
.743 

.445-
.793 

.637-
.812 

.752-
.894 

.790-
.901 

.709-
.907 

.839-
.929 

Desenvolvimento pessoal 4 682 509 930 673 .90 .86 .90 .88 
4.96 

(0.88) 
4.53 

(0.96) 
4.45 

(1.17) 
4.62 

(1.12) 
.750-
.808 

.656-
.756 

.632-
.748 

.676-
.793 

.857-
.895 

.806-
.873 

.868-
.893 

.815-
.891 

Perspetivas de carreira 6 679 509 930 673 .88 .91 .88 .90 
4.34 

(0.96) 
4.36 

(1.11) 
3.53 

(1.19) 
4.36 

(1.17) 
.556-
.766 

.525-
.672 

.378-
.771 

.687-
.758 

.670-
.859 

793-
.881 

.703-
.844 

.783-
.843 

Certeza do curso 
escolhido 

3 681 509 930 673 .83 .62 .84 .82 
4.99 
(1.2) 

4.56 
(1.12) 

4.50 
(1.39) 

4.93 
(1.22) 

.641-
.736 

.312-
.552 

.554-
.746 

.653-
.733 

.832-
.894 

.521-
.850 

.811-
.869 

.844-
.891 

Conhecimento acerca do 
meu curso e de mim 

5 681 509 930 673 .87 .86 .87 .86 
4.78 

(0.84) 
4.47 

(0.94) 
4.40 

(1.07) 
4.75 

(1.05) 
.629-
.747 

.638-
.719 

.458-
.773 

.509-
.765 

.765-
.843 

.750-
.816 

.706-
.849 

.652-
.868 

Nota. i=Número de itens; N=Número de casos; α=Alfa de Cronbach, M=Média, DP=Desvio padrão, r(it)= Correlação corrigida do item com a escala, λ = Peso fatorial; 
1 Escala usada apenas na Alemanha



 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

31 

 

5 Feedback estruturado 

Após a conclusão de cada agrupamento, os utilizadores da FAR 2.1 podem visualizar o seu feedback 

nas secções "O meu feedback" (secções 3 e 4). Em primeiro lugar, esse feedback visa fornecer aos 

estudantes, informação acerca do seu autorrelato prévio, de modo a melhorar a autorreflexão. Todas 

as informações fornecidas no feedback podem ser impressas ou armazenadas como um arquivo PDF. 

Assim, outra função do feedback poderá ser acompanhar um processo de aconselhamento pelos 

estudantes, fornecendo o feedback aos serviços de apoio. Nesses casos, o feedback pode servir como 

um ponto inicial de discussão. Esta etapa depende do consentimento dos estudantes para partilhar o 

feedback e deve ser sempre voluntária. 

As instituições de ensino superior que implementam a FAR 2.1 e o ajustem ao seu próprio 

ambiente, podem selecionar constructos que não serão apresentados no feedback. 

 

5.1 Princípios de construção 

O feedback envolve sumariar informação, bem como, fornecer informação detalhada acerca de 

cada constructo. É fornecido em duas secções e seguindo um código de cores (verde-amarelo-

vermelho, ver Figura 4) em função da posição dos resultados individuais face à distribuição dos 

resultados de todos os respondentes no país: 

A cor verde, significa que os estudantes, para a escala considerada, obtiveram resultados 

individuais que se situam no terço superior da distribuição do país/instituição; 

A cor amarela, significa que as respostas individuais se situam no terço intermédio da distribuição; 

A cor vermelha, significa que os estudantes se situam no terço inferior da distribuição do 

país/instituição. 

Os valores numéricos não são representados, de modo a evitar confusão. Um primeiro feedback 

é fornecido aos estudantes quando finalizam uma escala. Este feedback é mostrado na página inicial da 

secção 2 da FAR utilizando o esquema de cores (Figure 4)  
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Figura 4. Exemplo de feedback na secção 2 da plataforma 

 

5.1.1 Representação visual de resultados 

Com base na normalização, a informação do utilizador relativamente a cada constructo é 

representada através do código de cores. Na secção 3 da plataforma, mostra-se o número (soma) das 

categorias (constructos) atribuídos às cores vermelha, amarela e verde (ver Figura 5). Esta informação 

é apresentada aos utilizadores, da seguinte forma:  

Área verde: Tem [nº de] categorias, na cor verde.   

Área amarela: Tem [nº de] categorias na área amarela. 

Área vermelha: Tem [nº de] categorias na área vermelha. 

Para além desta apresentação global, é também apresentado o mesmo tipo de informação para 

cada agrupamento de escalas, com exceção do agrupamento 6 (Preocupações). Procura-se que esta 

representação visual forneça uma perspetiva acerca da situação do estudante, bem como uma 

indicação de fácil leitura para o feedback detalhado em cada constructo.  
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 Figura 5. Exemplo do feedback global na secção 3 

 

5.1.2 Descrição do constructo 

Esta descrição é baseada no feedback de cada constructo através da representação visual e uma 

breve descrição do motivo pelo qual o constructo é importante para a situação académica e encontra-

se na secção 4 da plataforma. Essas descrições são baseadas em resultados de investigação e nos nossos 
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estudos-piloto (ver descrições de constructo neste manual, Capítulo 4), mas transformadas numa 

redação orientada para o grupo-alvo e de escrita não científica. Para um exemplo, ver Figura 6. Todas 

as descrições de constructo usadas no feedback são mostradas na Tabela 3. Essas descrições de 

constructo são fixas para todas as versões específicas da FAR de um país.  

 

  

Figura 6. Exemplo de feedback baseado no esquema de cores e descrição geral 
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Tabela 3 Descrições do constructo (feedback) 

Constructo Texto do Feedback –  Descrição do constructo 

Organização do 
estudo e qualidade do 
ensino 

Oferecer um curso bem estruturado e organizado, bem como um ensino de 
qualidade, são objetivos importantes de qualquer universidade. A avaliação 
individual desses objetivos pelo(a) estudante pode afetar a sua satisfação com os 
estudos. 

Recursos 
universitários para o 
estudo 

As universidades procuram fornecer os recursos físicos e materiais necessários para 
uma experiência de aprendizagem bem-sucedida. A avaliação individual desse 
objetivo pelo(a) estudante pode afetar a sua satisfação com os seus estudos. 

Organização 
independente dos 
estudos 

Os estudos de ensino superior devem encorajar os estudantes a agir de forma 
independente e organizar o curso de forma independente. Se o/a estudante sentir 
que tem liberdade e flexibilidade para organizar os seus estudos, mais satisfação 
sentirá com o seu curso. A liberdade e flexibilidade podem, no entanto, dificultar o 
encontrar do seu próprio caminho. 

Identificação com o 
meu curso e 
universidade 

Durante o curso, os estudantes passam a maior parte do tempo na universidade 
/faculdade e a área de estudos é a referência em termos do seu ambiente social e 
intelectual. A identificação de um estudante com a sua universidade e área de 
estudo também pode aumentar a sua satisfação com os estudos. 

Relacionamento 
positivo com os 
professores 

Para muitos estudantes, o contato com os professores é uma parte importante dos 
seus estudos. Se perceberem esse contato como sendo de suporte, isso pode 
aumentar a satisfação com o curso e melhorar os resultados da sua aprendizagem. 

Relacionamento 
negativo com os 
professores 

Os professores supervisionam um grande número de estudantes. Os estudantes que 
percecionam esse contato como sendo negativo e constrangedor podem ter 
dificuldades com os seus estudos. 

Relacionamento e 
cooperação com 
colegas 

"É muito mais difícil estudar, quando se está sozinho(a)". Uma boa rede de suporte 
entre os estudantes facilita a organização do estudo, a aprendizagem e a capacidade 
para lidar com dificuldades durante os estudos de um modo geral. Esta rede não 
tem de ser necessariamente sob a forma de amizades. Uma boa cooperação entre 
os estudantes é muitas vezes importante para o estudo e satisfação com os estudos. 

Procura de ajuda Nas instituições de ensino superior pode encontrar serviços de apoio para muitas 
dificuldades que podem afetar ou prejudicar os estudos académicos. Procurar esse 
apoio pode ser uma estratégia muito útil e os estudantes não se devem retrair ou 
inibir em pedir ajuda. Existem serviços oferecidos pelos estudantes (por ex. 
associação de estudantes), bem como serviços oferecidos pela própria instituição e 
todos eles estão disponíveis para ajudar em pequenos e/ou grandes problemas. 
Aceitar esse apoio pode ser uma estratégia muito útil: muitos estudantes bem-
sucedidos sabem onde e como obter a ajuda específica de que precisam e aceitam 
essa ajuda. 

Suporte emocional da 
família e dos amigos 

O apoio emocional fora da faculdade/universidade pode ser um fator relevante para 
a satisfação com os estudos e adaptação ao ensino superior. 

Motivação intrínseca Se os estudantes abordam as matérias do curso tendo por base o interesse nessas 
matérias, isso chama-se motivação intrínseca ou orientação para objetivos de 
aprendizagem. Neste caso, estudar é um fim em si mesmo e não são necessários 
mais incentivos externos. Muitas investigações provam que uma forte motivação 
intrínseca ajuda a ter sucesso nos estudos e é uma razão para a motivação ao longo 
do tempo. 
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Constructo Texto do Feedback –  Descrição do constructo 

Motivação extrínseca Motivação extrínseca significa que um curso é escolhido devido a incentivos 
externos (p.e., materiais). Os estudantes podem, de facto, estar mais motivados se 
levarem em conta o mercado de trabalho e os seus objetivos pessoais de carreira ao 
escolher o seu curso. No entanto, se o curso é apenas um meio para um fim e o 
aluno não está muito interessado na área de estudo, a sua motivação 
provavelmente será insuficiente quando surgirem dificuldades. 

Relevância e aplicação 
prática 

Reconhecer as razões para estudar as matérias do curso, por vezes abstratas, e 
entender como estas podem ser colocados em prática, é uma parte importante da 
satisfação com os estudos.   

Eficácia académica Durante os estudos podem enfrentar-se muitos desafios diferentes. A autoeficácia 
académica diz respeito à confiança para gerir tarefas e problemas académicos. Essa 
confiança pode contribuir para o sucesso e adaptação, tomada de iniciativa, 
envolvimento e desempenho dos estudantes. 

Emoções positivas Vivenciar emoções positivas, como por exemplo entusiasmo e prazer, é 
frequentemente uma coisa boa para qualquer pessoa e para os outros à sua volta. 
As emoções positivas estão relacionadas com a aprendizagem eficaz, o sucesso 
académico e o bem-estar na universidade. 

Emoções negativas Vivenciar emoções negativas, como por exemplo ansiedade e aborrecimento, pode 
ser uma barreira à aprendizagem eficaz, ao sucesso académico e ao bem-estar na 
universidade. Se essas emoções negativas prevalecerem, os estudantes 
provavelmente não ficarão satisfeitos com os seus estudos e o risco de abandono 
aumenta. É possível regular estas emoções negativas e aprender como fazê-lo. 

Tempo, esforço e 
stress 

Qualquer curso universitário requer uma certa disposição para fazer sacrifícios. No 
entanto, se os estudantes sentirem que têm de investir demasiado tempo e esforço, 
isso pode ser uma razão para ponderarem o abandono dos seus estudos. 

Estratégias de 
aprendizagem 

Dependendo do curso e do ambiente de aprendizagem, existem diversas estratégias 
de estudo que têm um impacto positivo no sucesso da aprendizagem. A capacidade 
de rever e, se necessário, ajustar os processos individuais de aprendizagem pode 
resultar num melhor desempenho e maior satisfação com o curso. 

Concentração e 
aprendizagem 

É um grande desafio permanecer concentrado(a) enquanto se estuda, pois há 
muitas fontes de distração. Demasiada distração pode ter um impacto negativo nos 
estudos. 

Dúvidas gerais e 
preocupações 

Preocupações gerais e inseguranças pessoais afetam os estudos e algumas vezes 
resultam em dúvidas sobre a continuação dos estudos. 

Estabilidade 
emocional 

A serenidade e a estabilidade emocional, em geral, capacitam os estudantes para o 
estudo e têm um impacto positivo na satisfação com os estudos. 

Autodisciplina A "procrastinação", isto é, adiar tarefas e decisões, é muito comum entre os 
estudantes e, por vezes, pode resultar. No entanto, se essa estratégia for usada com 
frequência, a continuação bem-sucedida dos estudos poderá estar em risco. 

Organização pessoal A capacidade geral de se organizar e de se preparar contribui positivamente para a 
satisfação com os estudos. 

Determinação Esforçar-se pela obtenção de um bom desempenho e ter objetivos claros, de um 
modo geral, aumenta a satisfação com o curso e o sucesso académico. 
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Constructo Texto do Feedback –  Descrição do constructo 

Importância dos 
estudos 

Atribuir uma grande importância às aspirações educacionais é um fator crucial para 
a satisfação e a conclusão dos estudos. Os adultos detentores de um diploma do 
ensino superior estão mais satisfeitos consigo próprios e retiram vários benefícios 
dessa formação e experiência. 

Desenvolvimento 
pessoal 

Os estudos universitários devem ser intelectualmente estimulantes e promover o 
crescimento intelectual. As investigações mostram que os estudantes pensam 
menos em abandonar os seus estudos, quando sentem que o seu curso é 
estimulante e desafiador. 

Perspetivas de 
carreira 

O que posso fazer com o meu diploma? Ter uma visão clara e positiva sobre a sua 
futura carreira e ter acesso a oportunidades de desenvolvimento de carreira pode 
contribuir positivamente para a determinação e satisfação dos estudantes com o 
curso. 

Certeza acerca do 
curso escolhido 

"Isto é exatamente o que eu quero fazer!" Sentir-se confiante sobre o curso 
escolhido é importante para a perseverança pessoal na conclusão dos estudos. 

Conhecimento acerca 
do meu curso e de 
mim 

Se os estudantes se considerarem bem informados e preparados para as exigências 
do curso e, ao mesmo tempo, forem capazes de avaliar os seus pontos fortes, isso 
será uma parte importante da sua satisfação com o curso. 

 

5.1.3 Feedback preciso e recomendações de apoio 

Para além desta descrição geral, a FAR 2.1 apresenta uma nova característica que consiste na 

possibilidade de disponibilizar um feedback detalhado para cada constructo, adaptável aos resultados 

de autoavaliação dos estudantes. Se o resultado estiver na área verde, pode ser fornecido um feedback 

de confirmação; se o resultado estiver na área amarela ou vermelha, podem ser fornecidas informações 

sobre "O que fazer?". Tal informação pode ser bastante geral, e.g., através de uma recomendação para 

conversar com alguém, ou realmente concreta, i.e., uma recomendação para conversar com uma 

determinada pessoa e fornecer os detalhes de contato ou uma recomendação para um curso/evento 

sobre o tema na instituição de ensino superior. Uma outra recomendação poderá orientar o/a 

estudante para a formação online desenvolvida no Projeto SUnStAR. 

Esta informação terá de ser inserida pela própria instituição de ensino superior que a implementa. 

Assim, as instituições de ensino superior participantes têm controlo da informação fornecida e são 

capazes de manter essa informação atualizada.  

Este importante recurso serve funções em vários níveis (ver o Capítulo 6) e fecha o círculo da 

reflexão estruturada culminando em recomendações de apoio reais, precisas e relacionadas com 

tópicos específicos. 

 

 



 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

38 

 

5.1.4 Sumário 

Após a representação visual dos resultados nos 5 primeiros agrupamentos o feedback sobre o 

agrupamento 'Preocupações' é apresentado de forma descritiva (isto é, não comparativa), para além 

do fornecimento de detalhes demográficos. O principal objetivo desta secção é apresentar um resumo 

sobre as principais preocupações declaradas pelos estudantes. Este sumário, bem como as informações 

demográficas, também pretende fornecer aos serviços de apoio informações que possam orientar o 

processo de aconselhamento, uma vez que os estudantes concordem em dar acesso ao seu feedback 

sobre a FAR. 

 

5.2 Normalização 

Para determinar que valor numa determinada escala (constructo) pode ser definido como 

'elevado' (verde), 'médio' (amarela) ou 'baixo' (vermelha), foram calculados valores normativos para 

cada escala. Este processo foi realizado para cada país e conta com as amostras dos nossos estudos 

piloto. Emprega as escalas de critério já nomeadas de satisfação académica ou intenção de abandono. 

Para cada escala, um desses dois critérios é selecionado de acordo com a análise correlacional, 

tomando em consideração que alguns constructos estão mais relacionados com a satisfação académica 

e outros com a intenção de abandono (a respeito da diferenciação teórica e empírica entre satisfação 

académica e intenção de abandono, ver Nolden, 2019). Usando um limiar empírico, as escalas de 

critério são recodificadas para um resultado binário; e.g., para escalas com uma correlação positiva 

com a satisfação académica em "1 = estudantes satisfeitos" e "0 = estudantes insatisfeitos". Para esses 

dois grupos, calcula-se a média e o desvio padrão da escala a ser normalizada. Os valores das três áreas 

são calculados da seguinte forma: 

Área verde ≥ M0 + 1DP0  

Área vermelha ≤ M1 – 1DP1 

 (M1 – 1DP1) > Área amarela < (M0 + 1DP0)  

 

Exemplo: Para a escala “Organização pessoal”, que tem como critério de feedback a satisfação 

académica, a média para os estudantes satisfeitos (1) é M1=3.79, com um desvio-padrão de SD1=1.09, 

enquanto os estudantes insatisfeitos (0) apresentam uma média M1=3.08 com um desvio-padrão de 

SD1= 1.12. Assim, o cálculo será efetuado da seguinte forma: 

Área verde= 3.08 + 1.12 = entre 4.20 e o valor mais elevado 

Área vermelha= 3.79 – 1.09 = entre o valor mais baixo e 2.70   
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Área amarela= entre 2.71 e 4.19 

 

As escalas com uma direção negativa num critério são recodificadas de modo a permitir a aplicação 

desta fórmula.  

Este procedimento é desenvolvido para identificar pontos de corte relativamente precisos e 

reduzir o foco na comparação, como poderia ser feito através de rankings percentuais. Apesar de se 

declararem comparações com outros estudantes tidos como a referência na descrição das áreas de 

feedback verdes, amarelas e vermelhas, o foco principal neste caso é a autorreflexão, sendo que a 

representação visual reduz o cenário da comparação.  

Os pontos de corte de feedback para a motivação extrínseca (ver Capítulo 4.1.1) são calculadas de 

uma forma particular devido aos seus efeitos complexos. Com base nos insights previamente referidos, 

acerca da motivação extrínseca moderada, os valores médios representam a área “verde”, sendo que 

para estas escalas uma motivação extrínseca “excessiva” é definida como sendo na área “amarela”. 

 

6 Sumário: O que é a FAR 2.0/FAR 2.1 e o que não é 

Em resumo, a FAR 2.0 e a FAR 2.1 são ferramentas online completamente desenvolvidas para 

apoiar a autorreflexão e autoavaliação dos estudantes. Aborda várias questões relevantes para a 

perceção da situação académica e, mais especificamente, para a satisfação académica e as intenções 

de abandono. A relevância de cada questão foi cuidadosamente estabelecida tendo por base 

fundamentos teóricos e evidências empíricas na investigação atual. A operacionalização também foi 

orientada pela teoria e pela investigação, pois todas as escalas foram testadas em quatro estudos-piloto 

nos países participantes (Portugal, Alemanha, Grécia e Sérvia), com um total de 2816 estudantes. 

A FAR 2.0/FAR 2.1 visa diferentes grupos alvo: 

Como mencionado acima, os estudantes são o foco principal e devem poder refletir 

anonimamente acerca dos seus estudos sempre que (sem restrições de tempo) e onde (sem restrições 

de espaço) desejarem. Devido ao desenvolvimento completo da FAR 2.0/FAR 2.1, este processo de 

reflexão e autoavaliação é estruturado e não arbitrário. 

Um objetivo é envolver os estudantes com determinados problemas num processo de procura de 

ajuda. Como estes não devem ser deixados sozinhos com os seus resultados, é fornecido um feedback 

sobre as suas autoavaliações, fornecendo-lhes informações acerca dos problemas que são detetados e 

como e onde procurar suporte. Uma fonte de suporte inclui o treino online na plataforma do projeto 
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SUnStAR, que fornece o primeiro passo para lidar ativamente com determinados problemas, de forma 

autorregulada. A outra parte é o sistema de suporte da instituição de ensino superior que implementa 

a FAR 2.0/FAR 2.1 e está sob seu controlo. Portanto, as instituições de ensino superior são outro grupo 

alvo da FAR 2.0/FAR 2.1. Ao inserir informações acerca do seu próprio sistema de suporte, 

relativamente a um problema específico, as instituições devem concentrar os seus serviços e manter 

as informações atualizadas. Assim, estas instituições de ensino superior fornecem informações sobre 

os seus serviços, orientadas para os estudantes que precisam de ajuda nessa área específica. Essa oferta 

precisa de informações evita apresentar todas as informações a todos os estudantes, sobrecarregando-

os com a tarefa de selecionar apenas as informações relevantes. Esse processo de seleção é fornecido 

pela FAR 2.0/FAR 2.1. 

Se o fornecimento preciso de informações for bem-sucedido, os estudantes poderão levar os seus 

resultados de feedback aos serviços de aconselhamento e orientação. Estudantes e orientadores 

académicos ou de carreira podem usar esse feedback como uma análise inicial dos problemas em 

questão, com algumas informações básicas sobre o estudante e que podem formar a base da sessão. 

No entanto, também funciona ao contrário: estudantes e orientadores académicos e de carreira podem 

incentivar os estudantes a usar a FAR 2.0/FAR 2.1 antes, durante ou após as sessões de aconselhamento 

para acompanhar o processo de aconselhamento. O uso da FAR 2.0/FAR 2.1 é multifacetado e depende 

dos objetivos e recursos da instituição de ensino superior. Poderá ser usado durante todo o ciclo de 

vida do estudante e para todos os estudantes (não apenas estudantes em risco). 

Além das muitas oportunidades para a sua utilização, a FAR 2.0/FAR 2.1 também possui limitações 

que devem ser tomadas em consideração. Em primeiro lugar, a FAR 2.0/FAR 2.1 não pode cobrir todos 

os problemas potenciais dos estudantes: conforme descrito, foi necessário selecionar problemas numa 

amplitude razoável para a ferramenta. Em segundo lugar e além dessas limitações de conteúdo, 

existem algumas questões metodológicas que precisam ser descritas. A FAR 2.0/FAR 2.1 baseia-se nos 

autorrelatos dos estudantes e, portanto, não pode ser visto como uma medida "objetiva" (ver Döring 

& Bortz, 2016): os estudantes podem mentir, podem responder sem pensar completamente, podem 

usá-lo sem a concentração necessária, etc. A FAR 2.0/FAR 2.1 inclui algumas medidas para esses 

problemas, mas o uso falseado pelos estudantes não pode ser evitado ou detetado completamente. 

No entanto, como esta ferramenta serve para a autorreflexão e autoavaliação do estudante, o uso 

falseado distorce o seu próprio feedback. A responsabilidade dos estudantes pela validade dos seus 

próprios resultados é apontada aos participantes em várias ocasiões. 
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Mais ainda, a FAR 2.0/FAR 2.1 não pode ser pensado para conduzir uma medida diagnóstica clara 

que responda a todos os padrões para o diagnóstico. Existem vários problemas de contaminação dos 

resultados, tais como não controlar o contexto e o grande número de fatores que fazem com que as 

escalas sejam curtas. Mais ainda, os erros de medida não podem ser descartados (ver também Döring 

& Bortz, 2016). 

Estes problemas enfatizam que a FAR 2.0/FAR 2.1 não deve ser encarado como um produto 

independente. Deve ser sempre integrado num sistema holístico de apoio e associado ao 

aconselhamento presencial ou a outras fontes de apoio. Esta recomendação é fornecida aos estudantes 

na ferramenta. Os desenvolvimentos e os novos recursos da FAR 2.0/FAR 2.1 têm em consideração que 

essa ligação é necessária e destacam-na. Considerando estas questões, pode-se concluir que a FAR 

2.0/FAR 2.1 responde a diferentes grupos-alvo e apoia a correspondência entre as necessidades dos 

estudantes e os serviços existentes na instituição de ensino superior.



 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

42 

 

7 Referências 

Aymans, S. C., & Kauffeld, S. (2015). To leave or not to leave? Critical factors for university dropout 

among first-generation students. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 10(4), 23-43. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: Freeman. 

Bargel, T. (2015). Studieneingangsphase und heterogene Studentenschaft – neue Angebote und ihr 

Nutzen. Befunde des 12. Studierendensurveys an Universitäten und Fachhochschulen. 

[Introductory study phase and heterogeneous student body – new offers and their benefits. 

Findings of the 12th survey of students at universities and higher education institutions.] 

Konstanz: Hefte zur Bildungs- und Hochschulforschung 83. 

Bargel, T., Heine, C., Multrus, F. & Willige, J. (2014). Das Bachelor- und Masterstudium im Spiegel des 

Studienqualitätsmonitors. Entwicklungen der Studienbedingungen und Studienqualität 2009 bis 

2012. [The Bachelor's and Master's programmes as reflected by the study quality monitor. 

Development of conditions for studying and academic quality 2009 to 2012.] Forum 

Hochschule, 2/2014. 

Boekaerts, M., & Corno, L. (2005). Self-Regulation in the classroom: A Perspective on assessment and 

intervention. Applied Psychology: An International Review, 54, 199-231.  

https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2005.00205.x  

Braxton, J. M., Doyle, W. R., Hartley, H. V., Hirschy, A. S., Jones, W. A., & McLendon, M. K. (2014). 

Rethinking college student retention. San Francisco: Jossey-Bass. 

Breen, R., van de Werfhorst, H. G., & Meier Jaeger, M. M. (2014). Deciding under doubt. A theory of 

risk aversion, time discounting preferences, and educational decision-making. European 

Sociological Review, 30(2), 258-270. https://doi.org/10.1093/esr/jcu039  

Christie, H., Munro, M., & Fisher, T. (2004). Leaving university early. Exploring the differences between 

continuing and non-continuing students. Studies in Higher Education, 29(5), 617-636. 

https://doi.org/10.1080/0307507042000261580  

Costa, A., & Lopes J. (2008). Os estudantes e os seus trajetos no ensino superior: Sucesso e insucesso, 

factores e processos, promoção de boas práticas. Relatório Final. [Students and their pathways 

in higher education: Success and underachievement, factors and processes, good practice 

promotion. Final Report]. Lisboa: CIES-ISCTE, IS-FLUP. 

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO PI R) and NEO Five Factor 

Inventory (NEO FFI). Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New 

York: Plenum. 

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und 

Humanwissenschaften [Research methods and evaluation in social and human science] (5. Ed.). 

Berlin: Springer. 

https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2005.00205.x
https://doi.org/10.1093/esr/jcu039
https://doi.org/10.1080/0307507042000261580


 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

43 

 

Eccles, J. S. (1983). Expectancies, values, and academic behavior. In J. T. Spence (Ed.), Achievement and 

achievement motivation (pp. 75-146). San Francisco: Freeman. 

Eccles, J. S., & Midgley, C. (1989). Stage/environment fit: Developmentally appropriate classrooms for 

early adolescents. In R. E. Ames & C. Ames (Eds.), Research on motivation in education (Vol. 3, 

pp. 139-186). New York: Academic Press. 

Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 

53, 109-132. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153 

Eckles, J. E., & Stradley, E. G. (2012). A social network analysis of student retention using archival data. 

Social Psychology of Education, 15(2), 165-180. https://doi.org/10.1007/s11218-011-9173-z  

Edwards, J. R., & Shipp, A. J. (2007). The relationship between person environment fit and outcomes: 

An integrative theoretical framework. In C. Ostroff & T. A. Judge (Eds.), Perspectives on 

organizational fit (pp. 209–258). San Francicso, CA: Jossey Bass. 

Etzel, M. J., & Nagy, G. (2016). Students’ perceptions of person–environment fit: Do fit perceptions 

predict academic success beyond personality traits? Journal of Career Assessment, 24, 270-288. 

http://doi.org/10.1177/1069072715580325  

Fernandes, G. L., & Lopes, M. C. (2017). Does the economic crisis have an influence on the higher 

education dropout rate? Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76862  

Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS (4th ed.). Los Angeles: SAGE. 

Georg, W. (2009). Individual and institutional factors in the tendency to drop out of higher education. 

A multilevel analysis using data from the Konstanz Student Survey. Studies in Higher Education, 

34(6), 647-661. https://doi.org/10.1080/03075070802592730  

Gold, A. (1988). Studienabbruch, Abbruchneigung und Studienerfolg. Vergleichende 

Bedingungsanalysen des Studienverlaufs. [Study drop-out, drop-out intention and academic 

success. Comparative analysis of conditions in the course of studies]. Frankfurt am Main, Bern, 

New York, Paris: Peter Lang. 

Goldberg, L.R. (1999). A broad-bandwidth, public domain, personality inventory measuring the lower-

level facets of several Five-Factor models. In I. Mervielde, I.J. Deary, F. De Fruyt & F. Ostendorf 

(Eds.). Personality Psychology in Europe (7th ed., S. 7-28). Tilburg: Tilburg University Press. 

Grundmann, M. (2012). Sozialisation – Erziehung – Bildung: Eine kritische Begriffsbestimmung 

[Socialization – training – education: A critical definition], in R. Becker (Ed.). Lehrbuch der 

Bildungssoziologie [Textbook educational sociology], Wiesbaden: VS Verlag. 

Gonida, E., Peixoto, F., Castro Silva, J., Nolden, P., Aivazidis, C., Stepanovic Ilic, I., Krstic, K., Almeida, L. 

S., Taveira, M. C., Gouveia, M. J., Stamovlasis, D., Falanga, K., Videnovic, M., Toskovic, O., 

Wosnitza, M., Holder, L., Enoch, C., Delzepich, R., & Theilmann, K. (2019). SUnStAR IO1: 

Literature review and conceptualization. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30077.92648  

Hair Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). 

Essex: Pearson. 

https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153
https://doi.org/10.1007/s11218-011-9173-z
http://doi.org/10.1177/1069072715580325
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76862
https://doi.org/10.1080/03075070802592730
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30077.92648


 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

44 

 

Halpin, R. L. (1990). An application of the Tinto model to the analysis of freshman persistence in a 

community college. Research in Higher Education, 12(3), 271-282. 

https://doi.org/10.1177/009155219001700405  

Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Tauer, J. M., Carter, S. M., & Elliot, A. J. (2000). Short-term and long-

term consequences of achievement goals: Predicting interest and performance over time. 

Journal of Educational Psychology, 92(2), 316– https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.2.316  

Heublein, U. (2014). Student drop-out from German higher education institutions. European Journal of 

Education, 49(4), 497-513. https://doi.org/10.1111/ejed.12097  

Heublein, U., Ebert, J., Hutzsch, C., Isleib, S., König, R., Richter, J. et al. (2017). Zwischen 

Studienerwartungen und Studienwirklichkeit. Ursachen des Studienabbruchs, beruflicher 

Verbleib der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der 

Studienabbruchquote an deutschen Hochschulen. [Between study expectations and study 

reality – causes for drop-out, occupational destination of drop-outs and development of drop-

out ratios at German universities]. Hannover: Deutsches Zentrum für Hochschul- und 

Wissenschaftsforschung. Retrieved from http://www.dzhw.eu/pdf/pub_fh/fh-201701.pdf  

Hornke, L., Wosnitza, M., & Bürger, K. (2013). SelfAssessment: Ideen, Hintergründe, Praxis und 

Evaluation [Self-assessment: Ideas, background, practice and evaluation]. 

Wirtschaftspsychologie, 1(15), 5-16. 

Hovdhaugen, E., & Aamodt, P. O. (2009). Learning environment. Relevant or not to students' decision 

to leave university? Quality in Higher Education, 15(2), 177-189. 

https://doi.org/10.1080/13538320902995808  

Ilišin, V. (2009). Skica za sociološki portret zagrebačkih studenata: uvod u istraživanje hrvatskih 

studenata danas [A Sketch for the Sociological Portrait of Students in Zagreb: an Introduction 

to the Study of Croatian Students Today], Sociologija i prostor, 46, 221–240. Retrieved from 

https://hrcak.srce.hr/31806  

Kamtsios, S., & Karagiannopoulou, E. (2013). Exploring academic hardiness in Greek students: Links with 

achievement and year of study. Scientific Annals of the Department of Preschool Education, 

University of Ioannina, 249-265. 

Kamtsios, S., & Karagiannopoulou, E. (2015). Exploring relationships between academic hardiness and 

academic stressors in university undergraduates. Journal of Applied Educational and Policy 

Research, 1, 53-73. 

Karabenick, S. A., & Gonida, E. N. (2018). Academic help seeking as a self-regulated learning strategy. 

Current issues, future directions. In P. A. Alexander, D. H. Schunk, & J. A. Greene (Eds.), 

Handbook of self-regulation of learning and performance (2nd ed., pp. 421-433). New York: 

Routledge. 

Karabenick, S. A., & Newman, R. S. (Eds.). (2006). Help seeking in academic settings. Mahwah: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

https://doi.org/10.1177/009155219001700405
https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.2.316
https://doi.org/10.1111/ejed.12097
http://www.dzhw.eu/pdf/pub_fh/fh-201701.pdf
https://doi.org/10.1080/13538320902995808
https://hrcak.srce.hr/31806


 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

45 

 

Kuh, G. D., Cruce, T. M., Shoup, R., Kinzie, J., & Gonyea, R. M. (2009). Unmasking the effects of student 

engagement on first-year college grades and persistence. Journal of Higher Education, 79(5), 

540-563. http://doi.org/10.1353/jhe.0.0019  

Larsen, M. S., Kornbeck, K. P., Kristensen, R. M., Larsen, M. R., & Sommersel, H. B. (2013). Dropout 

phenomena at universities. What is dropout? Why does dropout occur? What can be done by 

the universities to prevent or reduce it? A systematic review. Copenhagen: Danish Clearinghouse 

for Educational Research, Department of Education, Aarhus University. Retrieved from 

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Review/Evidence_on_dropout_fro

m_universities_technical_report_May_2013.pdf  

Lent, R. W., Brown, S. D., & Larkin, K. C. (1986). Self-efficacy in the prediction of academic performance 

and perceived career options. Journal of Counseling Psychology, 33(3), 265-269. 

https://doi.org/10.1037/0022-0167.33.3.265  

Lent, R. W., Singley, D., Sheu, H., Gainor, K. A., Brenner, B. R., Treistman, D., & Ades, L. (2005). Social 

cognitive predictors of domain and life satisfaction: Exploring the theoretical precursors of 

subjective wellbeing. Journal of Counseling Psychology, 52, 429–442. 

https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.3.429  

Li, Y., Yao, X., Chen, K., & Wang, Y. (2013). Different fit perceptions in an academic environment: 

Attitudinal and behavioral outcomes. Journal of Career Assessment, 21, 163–174. 

https://doi.org/10.1177/1069072712466713  

Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie [Social systems. Outline of a 

general theory]. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Luhmann, N. (1992). The concept of society. Thesis Eleven, 31, 60-80. 

Luhmann, N. (2002). Das Erziehungssystem der Gesellschaft [The educational system of society]. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Makara, K. A., & Karabenick, S. A. (2013). Characterizing sources of academic help in the age of 

expanding educational technology. A new conceptual framework. In S. A. Karabenick, & M. 

Puustinen (Eds.), Advances in help-seeking research and applications. The role of emerging 

technologies (pp. 37-72). Charlotte: Information Age Publishing. 

Müller, S., & Schneider, T. (2012). Educational Pathways and Dropout from Higher Education in 

Germany. NEPS Working Paper, 11. Bamberg: Otto-Friedrich-Universität, Nationales 

Bildungspanel. Retrieved from https://www.neps-

data.de/Portals/0/Working%20Papers/WP_XI.pdf  

Nenniger, P. (1999). On the role of motivation in self-directed learning. The “two-shells-model of 

motivated self-directed learning” as a structural explanatory concept. European Journal of 

Psychology of Education, 14(1), 71-86. www.jstor.org/stable/23420117  

Nolden, P. (2016). Measuring system levels. Development of discriminant scales on student 

identification with academia, university and course. Paper presented at the International 

conference on Higher Education, Aarhus. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.36835.25121  

http://doi.org/10.1353/jhe.0.0019
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Review/Evidence_on_dropout_from_universities_technical_report_May_2013.pdf
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Review/Evidence_on_dropout_from_universities_technical_report_May_2013.pdf
https://doi.org/10.1037/0022-0167.33.3.265
https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.3.429
https://doi.org/10.1177/1069072712466713
https://www.neps-data.de/Portals/0/Working%20Papers/WP_XI.pdf
https://www.neps-data.de/Portals/0/Working%20Papers/WP_XI.pdf
http://www.jstor.org/stable/23420117
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.36835.25121


 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

46 

 

Nolden, P. (2019). Studentisches Erleben und Studienabbruchneigung. Entwicklung und Überprüfung 

eines multikausalen und multiperspektischen Erklärungsmodells im Hochschulkontext [Student 

Experience and Drop-Out Intention. Development and Testing of a Multicausal and 

Multiperspective Explanatory Model in the University Context]. Dissertation, RWTH Aachen 

University. http://doi.org/10.18154/RWTH-2019-00093  

Nolden, P., Bürger, K., & Wosnitza, M. (2015).Do you study ‘because’ or ‘in order to’? Questionnaire 

development and validation based on an integrative motivation model. Paper presented at the 

JURE Conference, Limassol, Zypern.  

Nolden, P., Wosnitza, M., & Delzepich, R. (2017). The Student Self-Reflection Tool. Handbook. EU-Project 

„PrevDrop“ - Detecting and Preventing Drop out from Higher Education or Supporting Students 

to Switch Successfully to Vocational Education and Training (VET). Retrieved from 

http://prevdrop.projectplatform.net/download/PrevDrop_SRT_Handbook_EN.pdf  

Panagiotopoulos, N. (2015). The stagnant students and the issue of access to higher education. Thalis-

UOA, Research Programme “Access to Higher Education. Study of social, educational and 

institutional dimensions of demand for tertiary education, of the problems and the policies for 

meeting this demand – a Comparative and experimental approach”. National and Kapodistrian 

University of Athens. (in Greek) 

Parsons, T., & Platt, G. M. (1973). The American university. Cambridge: Harvard University press. 

Pascarella, E.T. & Terenzini, P.T. (1980). Predicting freshman persistence and voluntary dropout 

decisions from a theoretical model. The Journal of Higher Education, 51(1), 60-75. 
https://doi.org/10.1007/BF00979592  

Pavić, Ž., & Vukelić, K. (2009). Socijalno podrijetlo i obrazovne nejednakosti: istraživanje na primjeru 

osječkih studenata i srednjoškolaca [Social origin and educational inequalities: A study on the 

example of students and secondary school pupils in Osijek]. Revija za sociologiju, 40, 53–70. 

Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and 

implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315–

341. https://doi.org/10.1007/s10648-006-9029-9  

Pekrun, R., & Stephens, E. J. (2010). Achievement emotions in higher education. In C. J. Smart (Ed.), 

Higher Education: Handbook of Theory and Research (Vol. 25, pp. 257–306). Dordrecht: 

Springer.  

Perez, T., Cromley, J. G., & Kaplan, A. (2014). The role of identity development, values, and costs in 

college STEM retention. Journal of Educational Psychology, 106(1), 315-329. 
https://doi.org/10.1037/a0034027  

Poropat, A. E. (2009). A meta-analysis of the five factor model of personality and academic 

performance. Psychological Bulletin, 135, 322–338. http://doi.org/10.1037/a0014996  

Reić Ercegovac, I., & Jukić, T. (2008). Zadovoljstvo studijem i motiviupisa na studij [Satisfaction with a 

study and motives for enrolling in a study]. Napredak, 149, 283-295. 

https://hrcak.srce.hr/82741  

http://doi.org/10.18154/RWTH-2019-00093
http://prevdrop.projectplatform.net/download/PrevDrop_SRT_Handbook_EN.pdf
https://doi.org/10.1007/BF00979592
https://doi.org/10.1007/s10648-006-9029-9
https://doi.org/10.1037/a0034027
http://doi.org/10.1037/a0014996
https://hrcak.srce.hr/82741


 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

47 

 

Respondek, L., Seufert, T., Stupnisky, R., & Nett, U. E. (2017). Perceived academic control and academic 

emotions predict undergraduate university student success. Examining effects on dropout 

intention and achievement. Frontiers in Psychology, 8 - Article 243. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5339277  

Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological correlates of university students' 

academic performance: A systematic review and meta-analysis. Psychological Bulletin, 138, 

353-387. http://doi.org/10.1037/a0026838  

Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do psychosocial and study 

skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. Psychological Bulletin, 130(2), 261-288. 

http://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.261  

Rump, M., Esdar, W., & Wild, E. (2017). Individual differences in the effects of academic motivation on 

higher education students’ intention to drop out. European Journal of Higher Education, 7(4), 

341-355. https://doi.org/10.1080/21568235.2017.1357481  

Ruthig, J. C., Perry, R. P., Hladkyj, S., Hall, N. C., Pekrun, R., & Chipperfield, J. G. (2008). Perceived control 

and emotions: Interactive effects on performance in achievement settings. Social Psychology 

of Education, 11, 161–180. https://doi.org/10.1007/s11218-007-9040-0  

RWTH-Self-Assessment-Team (2015). Skalen des Online Self-Assessments der RWTH Aachen University 

[Scales of the online Self-Assessment of RWTH Aachen University]. Aachen: RWTH Aachen 

University. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and extrinsic motivations. Classic definitions and new 

directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67. 

https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020  

Ryan, R. M., & Deci, E.L. (2000b). Self-Determination Theory and the facilitation of intrinsic motivation, 

social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. 

http://doi.org/10.1037110003-066X.55.1.68  

Schiefele, U., Streblow, L., & Brinkmann, J. (2007). Aussteigen oder Durchhalten? Was unterscheidet 

Studienabbrecher von anderen Studierenden? [Drop out or persevere? What distinguishes a 

student who drops out from other students?] Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und 

Pädagogische Psychologie, 39(3), 127-140. http://doi.org/10.1026/0049-8637.39.3.127  

Schmitt, N., Oswald, F. L., Friede, A., Imus, A., & Merritt, S. (2008). Perceived fit with an academic 

environment: Attitudinal and behavioral outcomes. Journal of Vocational Behavior, 72, 317–

335. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.10.007  

Schunk, D. H., & Greene, J. A. (2018) (Eds.). Handbook of self-regulation of learning and performance 

(2nd ed.). New York: Routledge. 

Silva, N. H. G. (2015). O abandono no ensino superior: Um estudo exploratório [Drop-out in higher 

education: An exploratory study]. Master's Dissertation in Sociology - Development and Social 

Policies. Braga: Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5339277
http://doi.org/10.1037/a0026838
http://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.261
https://doi.org/10.1080/21568235.2017.1357481
https://doi.org/10.1007/s11218-007-9040-0
https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
http://doi.org/10.1037110003-066X.55.1.68
http://doi.org/10.1026/0049-8637.39.3.127
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.10.007


 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

48 

 

Spady, W.G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and sythesis. 

Interchange 1(1), 64-86. https://doi.org/10.1007/BF02214313  

Thomas, L., & Hovdhaugen, E. (2014). Complexities and challenges of researching student completion 

and non-completion of HE programmes in Europe. A comparative analysis between England 

and Norway. European Journal of Education, 49(4), 457-470. 

https://doi.org/10.1111/ejed.12093  

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education. A theoretical synthesis of recent research. Review of 

Educational Research, 45, 89-125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089  

Trapmann, S., Hell, B., Hirn, J.-O. W., & Schuler, H. (2007). Meta-analysis of the relationship between 

the big five and academic success at university. Zeitschrift für Psychologie, 215, 132-151. 

https://doi.org/10.1027/0044-3409.215.2.132  

Van Bragt, C. A. C., Bakx, A. W. E. A., Bergen, T. C. M. & Croon, M. A. (2011). Looking for students’ 

personal characteristics predicting study outcome. Higher Education, 61(1), 59-75. 

http://doi.org/10.1007/s10734-010-9325-7  

Vedel, A. (2014). The Big Five and tertiary academic performance: A systematic review and meta-

analysis. Personality and Individual Differences, 71(Supplement C), 66-76. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.07.011  

Voelkle, M. C. & Sander, N. (2008). University dropout. A structural equation approach to discrete-time 

survival analysis. Journal of Individual Differences, 29(2), 134-147. 

https://doi.org/10.1027/1614-0001.29.3.134  

Wigfield, A. & Eccles, J. S. (2000). Expectancy–value theory of achievement motivation. Contemporary 

Educational Psychology, 25, 68–81. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1015  

Wigfield, A., Eccles, J. S., Fredricks, J. A., Simpkins, S., Roeser, R. W., & Schiefele, U. (2015). Development 

of achievement motivation and engagement. In M. E. Lamb, & R. M. Lerner (Eds.), Handbook 

of child psychology and developmental science. Socioemotional processes (pp. 657-700). 

Hoboken: Wiley. 

Winograd, G. & Rust, J. P. (2014). Stigma, awareness of support services, and academic help-seeking 

among historically underrepresented first-year college students. The Learning Assistance 

Review, 19(2), 17-41. 

Wosnitza, M. (2000). Motiviertes selbstgesteuertes Lernen im Studium: Theoretischer Rahmen, 

diagnostisches Instrumentarium und Bedingungsanalyse. [Motivated self-regulated learning 

during studies: Theoretical framework, diagnostic instruments and analysis of conditions]. 

Landau: VEP. 

https://doi.org/10.1007/BF02214313
https://doi.org/10.1111/ejed.12093
https://doi.org/10.3102/00346543045001089
https://doi.org/10.1027/0044-3409.215.2.132
http://doi.org/10.1007/s10734-010-9325-7
https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.07.011
https://doi.org/10.1027/1614-0001.29.3.134
https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1015


 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

49 

 

Wosnitza, M. (2007). Lernumwelt Hochschule und akademisches Lernen. Die subjektive Wahrnehmung 

sozialer, formaler und materiell-physischer Aspekte der Hochschule als Lernumwelt und ihre 

Bedeutung für das akademische Lernen. [The learning environment in higher education and 

academic learning. The subjective perception of social, formal, material and physical aspects of 

higher education institutions as a learning environment and their importance for academic 

learning]. Landau: Verlag Empirische Pädagogik. 

Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived 

social support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41. 

https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2  

Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance. 

New York, NY: Routledge. 

https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2


 Ferramenta de Autorreflexão (FAR 2.1) 

 

 

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ERASMUS +. ESTA PUBLICAÇÃO REFECTE 
EXCLUSIVAMENTE AS PERSPECTIVAS DOS AUTORES. A COMISSÃO EUROPEIA NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USO DAS INFORMAÇÕES AQUI 
CONTIDAS. 

PROJETO NÚMERO: 2017-1-PT01-KA203-035840 

50 

 

Anexo 

Este anexo apresenta as escalas desenvolvidas no âmbito do projeto ou por elementos do 
projeto. A numeração refere-se aos tópicos do capítulo. Todas as escalas estão disponíveis, 
também, em inglês, alemão, grego e sérvio. Salvo as exceções assinaladas, o formato de 
resposta é de ‘0 – discordo totalmente’ até ‘5-concordo totalmente’ (recodificado para análise 
de 1 a 6). 
(r) = Item invertido na escala. 
 
 

4.1.1 Organização do estudo e qualidade do ensino 

 No meu curso... 

1 ...  o plano de estudos está bem estruturado. 

2 ...  a qualidade pedagógica do ensino é elevada. 

3 ...  os conteúdos curriculares estão bem organizados. 

4 … são-me apresentados tópicos, ideias e conceitos interessantes. 

5 ...  é-me fornecida informação que acho útil. 

 

4.1.2 Recursos universitários para o estudo 

1 
Globalmente, a Universidade oferece boas infraestruturas para aprender e estudar (ex. locais de estudo, 
equipamentos técnicos, rede wireless, bibliotecas, etc.) 

 

4.1.3 Independent organisation of studies * 

1 I can choose my lectures according to my interests. 

2 I have a lot of freedom to individually arrange my studies. 

3 I am responsible for arranging my studies myself.  

 

4.1.4 Identificação com o meu curso e universidade 

1 Tenho orgulho em ser estudante da minha universidade. 

2 Os meus valores e atitudes estão de acordo com os da minha universidade. 

3 Sinto-me bem na universidade.  

4 Sinto-me integrado(a) no meu curso. 

 
 

4.2.1 Relacionamento com os professores 

 Facetas de uma relação positiva 

1 Os professores dedicam parte do seu tempo a responder às minhas necessidades. 

2 Os professores também se preocupam com os meus problemas. 

3 Os professores esforçam-se por responder às minhas necessidades.  

 Facetas de uma relação negativa 

4 Tenho a sensação de que os professores são hostis comigo. 

5 Sinto-me negligenciado(a) por comparação ao modo como os professores tratam os outros estudantes. 

6 Os meus esforços pessoais são frequentemente ignorados pelos professores. 
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4.2.2 Relacionamento e cooperação com colegas 

 No meu curso... 

1 … trabalho regularmente com colegas fora das aulas. 

2 … tenho facilidade em contactar com outros estudantes. 

3 … os estudantes apoiam-se uns aos outros quando necessário. 

4 ... troco informações e ideias importantes sobre os estudos com os meus colegas. 

5 ... posso contar com os meus colegas quando algo relacionado com os meus estudos não corre bem.  

 

4.2.3 Procura de ajuda (ex. evitamento) 

1 Ficaria constrangido(a) se outras pessoas, na minha Universidade, soubessem que precisava de ajuda.  

2 Sentir-me-ia muito dependente se tivesse que pedir ajuda a outras pessoas na universidade. 

3 
Não gostaria que outras pessoas na Universidade soubessem que eu preciso de ajuda para ser um(a) 
estudante bem sucedido(a). 

 
 
 

4.3.1 Motivação Intrínseca e extrínseca 

 Estudo estas matérias,… 

 Intrínsecos 

1 …porque os meus interesses se encaixam bem com muitos tópicos do curso.   

2 … para aprender o máximo possível nesta área. 

3 …para lidar com tópicos interessantes nesta área. 

4 …para ser desafiado nesta área. 

 Extrínsecos 

5 …para ter um salário estável no futuro. 

6 …para ter boas oportunidades de auferir um bom salário na minha futura carreira. 

7 …para ter boas oportunidades de ter um trabalho seguro e permanente. 

 

4.3.2 Relevância e aplicação prática 

1 No meu curso, adquiro muitos conhecimentos profissionais. 

2 O conhecimento teórico do meu curso é relevante para a prática. 

 

4.3.4. Emoções 

 Quando penso na minha vida na Universidade, sinto-me 

1 ...  feliz 

2 ...  entusiasmado(a) 

3 ...  orgulhoso(a) 

4 ...  interessado(a) 

5 ...  angustiado(a) 

6 ...  ansioso(a) 

 

4.3.5 Tempo, esforço e stress 

1 Tenho que desistir de muitas coisas de que gosto para ter sucesso no meu curso. 

2 Tenho que investir muito tempo e esforço para estudar as matérias com sucesso. 

3 O meu curso envolve muito stress e esforço. 
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4.4.1 Estratégias de aprendizagem 

1 
Quando as minhas estratégias de aprendizagem não funcionam adequadamente, tento identificar os 
problemas e trabalhar outra vez na tarefa. 

2 
Quando tenho de resolver um problema difícil, adapto a minha abordagem às exigências (ex. 
Procedendo mais detalhadamente). 

3 
Quando algo é confuso ou pouco claro para mim, trabalho novamente o assunto de uma forma mais 
lenta. 

4 Faço perguntas a mim mesmo(a) para ter a certeza que entendi os conteúdos. 

5 Quando faço um trabalho, faço perguntas a mim mesmo(a) para ficar mais focado(a). 

6 Enquanto aprendo, tento descobrir as partes dos assuntos que ainda não entendi. 

 

4.4.2 Concentração e aprendizagem (ex. dificuldades) 

1 Tenho muitas dificuldades em perceber os pontos principais daquilo que leio. 

2 Tenho muita dificuldade em organizar o tempo de estudo de uma forma eficiente. 

3 Perco-me nos detalhes quando estudo. 

4 Os meus pensamentos estão constantemente noutro sítio. 

5 Quando estou a estudar, muitas vezes estou a pensar noutras coisas. 

6 Distraio-me com facilidade. 

 
 
 

4.5.1 Importância dos estudos (Formato de resposta: ‘0-nada importante’ até ‘5- muito importante’) 

 Quão importante é para si… 

1 ...  graduar-se nesta universidade. 

2 ...  frequentar este curso. 

3 ...  concluir o seu curso.  

 

4.5.2 Desenvolvimento pessoal 

 O meu curso...   

1 … proporciona muitas oportunidades para vir a ser aquilo que quero ser. 

2 … permite atualizar os meus objetivos de vida. 

3 ... dá-me a possibilidade de crescer intelectualmente. 

4 ... cria um ambiente de aprendizagem intelectualmente estimulante. 

 

4.5.3 Perspetivas de carreira 

 Estou confiante que quando terminar o curso, vou… 

1 … obter o emprego que quero. 

2 … estar empregado(a). 

3 … saber quanto dinheiro irei, provavelmente, ganhar. 

4 … estar pronto(a) para iniciar a carreira que quero. 

5 ... conhecer as opções profissionais disponíveis para mim. 

6 ... conhecer a carreira que quero seguir. 

 

4.5.4 Certeza do curso escolhido 

1 O curso que frequento atualmente é o que eu queria estudar. 

2 Tenho a certeza que escolhi o curso certo. 

3 Preferia ter escolhido um curso diferente. (r) 
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4.5.5 Conhecimento acerca do meu curso e de mim  

1 Sinto-me bem preparado(a) para o curso em que estou. 

2 Consigo avaliar se estou preparado(a) para este curso. 

3 Acho que estou bem informado(a) sobre o meu curso. 

4 Sei o que é exigido neste curso. 

5 Consigo avaliar os meus pontos fortes e fracos relativamente ao meu curso. 

 
 

4.3.1 Desafios na Universidade 

 Nos meus estudos académicos, acho muito difícil... 

1 ... responder às inúmeras solicitações. 

2 ... passar nos próximos exames. 

3 ... lidar com a carga de trabalho dos meus estudos académicos. 

4 … reconhecer a ligação a aplicações práticas. 

5 ... manter o interesse no meu curso. 

6 ... organizar e progredir nos meus estudos académicos. 

7 ... financiar as minhas despesas pessoais. 

8 ... compatibilizar a frequência do curso com ganhar dinheiro. 

9 ... compatibilizar outras responsabilidades fora da Universidade com os meus estudos académicos. 

10 … estabelecer contactos úteis com os meus professores. 

11 ... compatibilizar o cuidar dos filhos com os meus estudos académicos. 

12 … conhecer a minha ocupação profissional no futuro.  

13 ... entrar em contacto com colegas. 

14 ... aprender de uma forma orientada para objetivos. 

15 ... outro, nomeadamente 

 
*os itens da secção 4.2.3 apenas foram aplicados na Alemanha, uma vez que tal não é possível nos sistemas de 
Ensino Superior de Portugal, Grécia e Sérvia. 

 


