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Breve nota introdutória 

Com o objetivo de manter informados os 
estudantes do IST que pretendem realizar 
um período de mobilidade out e, em 
simultâneo,  na perspetiva de identificar e 
resolver eventuais problemas e promover a 
melhoria contínua dos processos, o IST, em 
colaboração com a Agência Nacional 
PROALV disponibiliza à sua comunidade o 
presente documento.   
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Nota:  Nas instituições de acolhimento da Polónia  e da Hungria verifica-se uma discrepância nos estudantes out do IST e da PROALV pelo que os dados das variáveis apurados, no caso destas 
instituições devem ser  observados com reservas. 



Relatórios PROALV (Programa Aprendizagem ao Longo da Vida) 

De acordo com os relatórios online entregues pelos 
estudantes do IST à Agencia Nacional PROALV no 
final do seu período de mobilidade OUT, ao abrigo 
do programa ERASMUS (365 relatórios*) 
apresentam-se os resultados relativos às variáveis 
de avaliação (anos letivos 2009/10 a 2012/13). 

 

 

* No período em referência estiveram em mobilidade Erasmus 657 

estudantes do IST, conforme tabela que se apresenta a seguir. 
(apresentam-se os resultados dos relatórios de 56% destes estudantes, 
identificados pela PROALV como sendo alunos do IST).  
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Dados IST, 657 ESTUDANTES EM MOBILIDADE 



AVALIAÇÃO A NÍVEL :  

                  Académico (qualidade do ensino, oferta curricular, conhecimentos/competências adquiridos/as) 

                  Social e cultural (integração, vivências, relações interpessoais, intercâmbio cultural, experiência europeia)  

                  Pessoal (autonomia, autossuficiência, subsistência, autoconfiança) 

                  Formativo/Estágio (acolhimento na empresa, acompanhamento, práticas e competências adquiridas, cumprimento do        

 plano de estágio, experiência de trabalho) 

                 Networking (aquisição de contactos para futuras oportunidades de estudo, estágio, emprego, colaboração, projetos, etc.) 

 

A Universidade/Empresa de acolhimento satisfez as suas expectativas relativamente ao seu período de Estudos/Estágio Profissional 

Erasmus?  

Em termos do tempo de duração, considera que o seu período de estudos/estágio foi … (escala de avaliação) 

Receberá créditos académicos relevantes para o grau académico que se encontra a efetuar?  

O seu progresso académico atrasar-se-á por ter efetuado um período de Estudos/Estágio Profissional Erasmus?  

Teve ou está a ter dificuldades relacionadas com o reconhecimento académico do seu período de Estudos/Estágio Profissional 

Erasmus? 

 

Gostaria de, no futuro, voltar a realizar um período de mobilidade no estrangeiro? 

Recomendaria a um amigo/colega/familiar a realização de um período de mobilidade Erasmus?  

Comparando as suas expectativas iniciais com os resultados que alcançou, considera que atingiu os seus objetivos?  

A experiência Erasmus terá um impacto positivo na minha carreira profissional (Avaliação) 

A experiência Erasmus ajudar-me-á a encontrar um emprego (Avaliação) 

A experiência Erasmus poderá proporcionar-me oportunidades de trabalho noutro país Europeu (Avaliação) 

Depois da minha experiência Erasmus estou mais predisposto/a trabalhar noutro país Europeu (Avaliação) 

De acordo com a sua experiência, como classificaria a qualidade do ensino ministrado na Universidade de acolhimento? (Avaliação) 

 

Variáveis de Avaliação  
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Resultados relativos às 
variáveis de avaliação  
(anos letivos 2009/10 a 2012/13) 

 

 

Dados PROALV, 365 relatórios 
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Dados PROALV, 365 relatórios 
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CONCLUSÕES 
– Os países mais escolhidos pelos estudantes do IST para a realização de um período de mobilidade OUT no âmbito do 

programa ERASMUS foram, entre os anos letivos 2009/10 e 2012/13 a Holanda (131 estudantes/20%), a Itália (93 
estudantes/14%) e a Suécia (69 estudantes/11%). 

– 657 (98%) estudantes realizaram mobilidade para estudos  (SMS) e apenas 6 (2%) realizaram mobilidade para estágios 
(SMP); 

– As Instituições estrangeiras de eleição dos estudantes do IST foram a TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (69 
estudantes/10,5%), o POLITÉCNICO DE MILANO ( 41 estudantes/6,2%) e a U. P. da CATALUNHA (40 Estudantes/6,1%); 

• Quanto questionados sobre a satisfação das expectativas relativamente ao seu período de Estudos/Estágio 
Profissional Erasmus 254 (69,6%) estudantes responderam que “Satisfez totalmente” ou “superou as expectativas”; 
89 (24,4%) estudantes responderam que “Satisfez parcialmente”  e 22 (6,0%) estudantes responderam que “Ficou 
aquém das expectativas”  ou  “Não satisfez”;  

• O tempo de duração do período de estudos/estágio foi considerado “Adequado” por 276 (75%) dos estudantes; 83 
(23%) estudantes consideraram o tempo de duração “Demasiado curto” e 6 (2%) estudantes consideraram-no 
“Demasiado longo”; 

• Apenas 2 ( 0,5%) estudantes responderam “Não recomendar “a um amigo/colega/familiar a realização de um 
período de mobilidade ERASMUS; 359 (98,4%) “Recomendaria” e 4 (1,1%) “Não sabem”. 

• Apenas 18 (5%) estudantes responderam que não gostariam de, no futuro, voltar a realizar um período de 
mobilidade no estrangeiro; 272 (75%) dos estudantes respondeu que gostaria e 75 (21%) respondeu que não sabe; 

• Relativamente à qualidade do ensino ministrado na Universidade de acolhimento, 140 (38,4%) dos estudantes 
classificou de “Muito Boa” 60 (16,4%) ; 148 (40.,5%) estudantes de “Boa”, 60 (16,4%) dos estudantes de “Razoável” e 
apenas  11 (3% ) estudantes de “Fraca” ou  “Muito Fraca”. 

• Quando questionados sobre a expectativa de a experiência Erasmus poder, no futuro,  proporcionar oportunidades 
de trabalho noutro país Europeu, 315 (86,3%) estudantes afirmam “Concordar” ou “Concordar Totalmente”, 2 (0,5%)  

afirmam “Discordar” ou “Discordar Totalmente” e 48 (13,2%) “Não concorda nem discorda”.  
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