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Abandono Escolar nos cursos de Licenciatura e TESP do
IPCA
Estudo no ano letivo 2019/2020
I. INTRODUÇÃO
A promoção do sucesso académico e o combate ao abandono escolar constituem
prioridades estratégias do IPCA, no âmbito do plano estratégico para 2021. Esta
preocupação está também no contrato de legislatura assinado entre o Governo e as
Instituições de Ensino Superior (IES) para 2020-2023 o que mostra que a definição de
políticas sustentadas e de medidas estratégicas que permitam combater e reduzir o
abandono escolar está nas prioridades da agenda política.
As IES são responsáveis por implementar medidas internas que garantam a
monitorização do abandono escolar bem como a sinalização de casos que mereçam
uma atuação célere por parte da Instituição e dos seus serviços e órgãos. Foi neste
contexto que o IPCA tem, após aprovação da sua candidatura ao Sistema de Apoio à
Transformação Digital da Administração Pública - Inteligência Artificial e Ciência dos
Dados (Aviso n.º 01/SAMA/2020/2019), em desenvolvimento o observatório para a
promoção do sucesso académico e o combate ao abandono escolar (OPAS). Este
observatório tem como principal objetivo desenvolver e implementar um modelo
preditivo de monitorização e sinalização do abandono e do insucesso escolar no ensino
superior, e no IPCA em particular, com vista ao combate e redução deste problema.
O abandono escolar é considerado um dos maiores obstáculos à consolidação do
sistema educativo nacional enquanto realidade transversal à sociedade portuguesa.
Vários são os estudos setoriais que têm sido produzidos para se compreender melhor
esta problemática no caso Português, que apontam para uma forte correlação entre o
problema do abandono escolar e as desigualdades socioeconómicas, assim como
fatores de índole pessoal (género, idade) e académicos (nota de ingresso, opção de
acesso, envolvimento nas atividades académicas, culturais, desportivas e outras). No
entanto, os dados existentes são ainda profundamente limitados e não generalizados
à realidade nacional, o que dificulta a compreensão desta problemática em Portugal e
a consciencialização do seu impacto na democratização do conhecimento e no atraso
do sistema educativo nacional.
Este estudo pretende sistematizar e quantificar o abandono escolar nos cursos de
licenciatura do IPCA para o ano letivo de 2019/2020 de forma a permitir refletir e
debater sobre a dimensão do problema, o seu contexto e definir medidas de combate
ao abandono. A análise apresentada tem por base diferentes variáveis,
nomeadamente a área de formação (por escola), o regime de acesso, o ano de
inscrição, a opção de colocação, o género, os principais motivos do abandono, entre
outros elementos. É ainda apresentada a taxa de recuperação de estudantes após o
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contacto realizado. Após uma análise dos resultados globais para o IPCA, o estudo
apresenta também uma análise detalhada por Escola.
Com o presente estudo contribui-se para uma clarificação da problemática do
abandono escolar nos cursos de licenciatura do IPCA e, consequentemente, para uma
melhor definição da estratégia a seguir e das medidas a adotar. Em última instância as
conclusões deste estudo poderão ainda contribuir para a definição e produção de
políticas públicas adequadas à resolução deste problema no ensino superior.
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II. METODOLOGIA
A análise desenvolvida neste estudo tem por base os dados recolhidos pela Divisão
Académica relativamente ao abandono escolar dos estudantes a frequentar cursos de
licenciatura. O método de recolha de dados teve por base a informação dos estudantes
inscritos no ano letivo 2019/2020 e que não se encontram inscritos no ano letivo
2020/2021.
A recolha de dados tem em conta duas vertentes: (1) os estudantes que ao longo do
ano 2019/2020 formalizaram a sua interrupção/anulação de estudos através de
requerimento entregue nos serviços académicos do IPCA e (2) os estudantes que, não
tendo formalizado essa interrupção/abandono, não renovaram a sua
inscrição/matrícula no ano letivo 2020/2021.
No ano de 2020, com a criação do Gabinete para a Promoção do Sucesso Académico
procedeu-se a uma alteração na metodologia de contacto com os estudantes que não
tinham formalizado a interrupção/abandono junto dos serviços, não renovaram a sua
matrícula para o ano letivo 2020/2021, passando este gabinete a fazer os contactos
com estes estudantes ao invés do que havia sido efetuado nos anos letivos anteriores.
Nos estudos anteriores, os dados eram enviados a cada Diretor de curso que,
posteriormente, contactava os estudantes para compreender o motivo e causas do
abandono.
Estes contactos foram realizados por telefone, numa primeira fase, e por email nos
casos em que não foi possível o contacto telefónico, entre outubro e novembro de
2020. O contacto foi acompanhado de um questionário previamente fornecido pelo
GAQ (Gabinete para Avaliação da Qualidade), e validado com os Diretores de curso,
com o objetivo de registar os motivos do abandono (o questionário pode ser
consultado no apêndice I). Por cada contacto, foi efetuado um registo numa grelha em
Excel, com a resposta às questões colocadas. Ao GAPSA coube ainda a
responsabilidade pelo tratamento e análise de dados vertidos no presente documento.
No caso dos estudantes que formalizam a interrupção/abandono da matrícula junto
dos serviços académicos, estes preenchem o inquérito referido acima sobre os motivos
da decisão e se pretendem ou não retomar os estudos.
A base de dados final obtida, e que serve de referência ao presente estudo, inclui dados
sobre o curso frequentado, o ano de inscrição dos estudantes no ano 2019/2020, o
ano de ingresso no curso, o regime de acesso ao ensino superior, os motivos do
abandono, entre outros elementos.
Importa ainda mencionar que neste estudo não serão analisados os resultados dos
cursos de licenciatura de Gestão Bancária e de Seguros, em ambos os regimes, da
Escola Superior de Gestão e o de Informática Médica da Escola Superior de Tecnologia
por serem cursos cuja oferta foi descontinuada.
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A equipa de trabalho agradece a colaboração de todos os intervenientes no processo,
nomeadamente os diretores de curso, os estudantes e os serviços diretamente
envolvidos, pois só com a colaboração de todos foi possível a apresentação deste
estudo.
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1. ANÁLISE GLOBAL
1.1 Análise global do abandono escolar em 2019/2020
A situação de abandono escolar corresponde, de um modo geral, a uma situação de
inativação de matrícula, a qual pode dever-se a uma anulação da mesma efetuada
junto dos serviços académicos ou a uma não renovação da inscrição/matrícula no ano
letivo seguinte.
Atendendo a este conceito, apresentam-se abaixo os dados globais do abandono
escolar em cursos de licenciatura relativos ao ano letivo 2019/2020. Considerando que,
neste ano letivo, estiveram inscritos 4022 estudantes nos cursos de licenciatura e TeSP,
verifica-se que 594 estudantes anularam ou optaram por não renovar a matrícula em
2020/2021. Sabendo que em 2020 se diplomaram 971 estudantes, obtém-se uma taxa
de abandono escolar nas licenciaturas de 19,5%1.

Tabela 1 - Resultados globais do abandono escolar em cursos de licenciatura em 2019/2020

Nº de estudantes que não renovaram matrícula 20/21
Nº de estudantes que anularam matrícula 19/20
Total inscritos 2019/2020
Total diplomados 2020
Taxa de abandono

Licenciatura
209
125
2831
592
14,9%

TeSP
153
107
1191
379
32,1%

TOTAL
362
232
4022
971
19,5%

O quadro abaixo apresenta uma perspetiva de análise por Escola e por tipo de
formação. Se considerarmos o número total de estudantes de licenciatura e cursos
TeSP inscritos por Escola, em 2019/2020, bem como os diplomados, verifica-se que a
taxa de abandono é de 16% na ESG, 22% na ESHT, 8.9% na ESD, 12.5% na EST e 32% na
ETESP respetivamente. A análise do abandono por escola é apresentada com maior
detalhe nos capítulos seguintes.

11

A taxa de abandono é obtida através do seguinte rácio: (Nº anulações 19/20 + Nº não renovações 20/21) / (total inscritos
19/20 – diplomados 2020)

pág. 7

Tabela 2 – Caracterização do abandono escolar por Escola e tipo de formação
ESG
Nº de estudantes que não renovaram
matrícula 20/21
Nº de estudantes que anularam matrícula
19/20
Total inscritos 2019/2020

EST

ESD

ESHT

TeSP

TOTAL

111

46

15

37

153

362

70

24

12

19

107

232

1443

669

405

314

1191

4022

Total diplomados 2020

318

107

103

62

379

971

Taxa de abandono

16%

12,5%

8,9%

22,2%

32,1%

19,5%

1.2 Abandono escolar por género
No que diz respeito ao género, segue abaixo análise relativa aos estudantes do IPCA
que abandonaram em 2019/2020 em cursos de licenciatura e de TeSP. De uma forma
geral, verifica-se que são os estudantes do género masculino os que mais abandonam
os estudos, representando 63% do total em análise.
Gráfico 1– Abandono por género (IPCA)

218; 37%

379; 63%

Feminino
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Masculino

Gráfico 2 - Abandono por género (Licenciaturas e TeSP)
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De acordo com o Relatório de Atividades de 2019, no ano letivo 2019/2020,
predominam quer nas licenciaturas, quer nos cursos TeSP os estudantes do género
masculino. Este facto explica, em parte, a prevalência do abandono neste género.

1.3 Abandono escolar por ano de inscrição
Analisando o ano de inscrição, em 2019/2020, dos estudantes que abandonaram
verifica-se que é no 1º ano de inscrição que os valores são mais elevados, quer em
cursos de licenciatura quer cursos TeSP. O peso dos estudantes de 1º ano no total de
estudantes que abandonaram é de 60% e 76%, em cursos de licenciatura e cursos TeSP,
respetivamente. O abandono no 1º ano do curso nos TeSP merece uma reflexão atenta
considerando a sua relevância no universo em estudo, bem como a importância que
este ano curricular tem para a vinculação ou desvinculação do estudante ao curso, à
instituição e ao ensino superior. Os dados são apresentados nos gráficos abaixo.
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Gráfico 3- Abandono por ano curricular
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1.4 Abandono escolar por opção de colocação no curso (licenciaturas)
No que diz respeito à opção de ingresso no curso, e de acordo com o gráfico abaixo, verificase que, de um universo de 334 estudantes de licenciatura do IPCA que não renovaram ou
anularam a sua matrícula, são maioritariamente os que ingressam no curso em primeira opção,
os que abandonam os estudos, representando 68% do total em análise. Este resultado não
seria expectável nem à luz pressuposto de que os estudantes que entram na sua primeira
opção estão mais motivados para realizar o curso, nem nos estudos realizados no país, os quais
evidenciam que estes estudantes tendem a realizar escolhas vocacionais mais claras. Os dados
do IPCA, consistentemente obtidos, parecem evidenciar que, apesar de 1ª opção ela não é
baseada numa exploração vocacional que confronta os interesses, os valores e a motivação do
estudante com o conhecimento efetivo da área do curso, das saídas profissionais.
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Gráfico 4- Opção de ingresso
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A análise destes resultados por Escola denota o mesmo padrão. Ou seja, os estudantes que
mais abandonam foram colocados na sua primeira opção.

Tabela 3- Abandono por opção de ingresso
Opção

ESG

EST

ESD

ESHT

Total

%

1ª

127

47

21

31

226

68

2ª

24

10

3

13

50

15

3ª

11

5

3

7

26

8

4ª

9

6

4

19

6

5ª

7

1

1

9

3

4

1

56

334

100

6ª

3

1

Total

181

70

27
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1.5 Abandono escolar por regime de ingresso (licenciatura)
Conforme mostra o gráfico seguinte, a maioria dos estudantes que abandonaram o curso de
licenciatura ingressaram no IPCA através do concurso nacional de acesso (49.1%) o que seria
expectável considerando que, anualmente, mais de 70% dos estudantes ingressam em cursos
de licenciatura do IPCA através deste regime de ingresso. Importa ainda destacar o elevado
número de estudantes que ingressaram através dos concursos especiais (20,1%) e que
abandonaram o curso de licenciatura, dividindo-se entre os que ingressaram através do
concurso M23 (26), titulares de diploma TeSP ou DET (29) e os titulares de outro curso superior
(15). Destaca-se, de igual modo, o número expressivo de estudantes que ingressaram ao abrigo
do Estatuto Estudante Internacional (62), o que em termos percentuais representa 17.5%.
Gráfico 5– Caracterização do abandono escolar por regime de ingresso (licenciaturas)
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1.6 Motivos da anulação ou não renovação de matrícula (licenciaturas e TesP)
No que concerne aos estudantes que, durante o ano letivo 19/20 efetuaram a anulação
de matrícula, segue abaixo a análise dos motivos indicados, por tipo de formação, de
acordo com o inquérito aplicado:
Os dados mostram uma grande similitude no padrão dos motivos que leva ao
abandono escolar entre o tipo de formação. As dificuldades em conciliar as atividades
profissionais com o estudo (42 e 32, em licenciaturas e cursos TeSP, respetivamente).
O defraudar de expectativas relativamente ao curso, bem como as dificuldades em
acompanhar as matérias são motivos, igualmente, apresentados pelos estudantes de
ambas as formações. Os problemas financeiros são apenas indicados por 6 estudantes
de licenciatura e 7 de cursos TeSP.
Gráfico 6 – Motivos do abandono escolar nos cursos de licenciatura
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1.7 Resultados dos contactos efetuados pelo GAPSA
A partir dos dados fornecidos pela Divisão Académica sobre os estudantes de curso de
licenciatura e TeSP que não renovaram matrícula para o ano letivo 20/21, o GAPSA
elaborou uma base de dados e procedeu ao contacto com esses estudantes. A base é
composta por 175 estudantes de licenciatura e 119 estudantes de cursos TESP. A
tabela 4 mostra que, após os contactos, houve recuperação de 64 estudantes de
licenciatura e 14 de cursos TeSP, o que representa uma taxa de recuperação de 37% e
8%, respetivamente. A maioria dos casos de recuperação está associado a situação de
propinas em dívida que os estudantes regularizaram após contacto com os serviços
Académicos, há ainda estudantes que desconheciam que a data de matrícula tinha
terminado e outros há que mudaram de curso, mas mantiveram na mesma Escola e
outros ainda permanecendo no IPCA mudaram de Escola.
Dos contactos sobressai outro dado importante, 80% dos estudantes de licenciatura
pretendem futuramente regressar para terminar a sua formação, sendo esta
manifestação de vontade transversal aos estudantes dos regime laboral e pós-laboral,
é, no entanto, mais veemente nos estudantes do regime pós-laboral, o que é
consistente com os motivos alegados para o abandono “dificuldades em conciliar o
trabalho com os estudos”. Este valor decai nos TESP, mas ainda assim, é alto, quase
60%.
Tabela 4 – Resultados gerais dos contactos realizados pelo GAPSA, Licenciaturas e TeSP
LIC

TeSP

Nº de estudantes a contactar

175

170

Nº de estudantes que renovaram

64

14

Atenderam

116

130

Nã0 atenderam

59

40

Taxa de respostas

66%

76%

Taxa de recuperação

37%

8%

Numa análise mais detalhada da taxa de recuperação pelas 4 Escolas que ministram
cursos de licenciatura, denota-se que é na ESG que houve mais sucesso na recuperação
de estudantes que inicialmente estavam catalogados como “possível abandono”,
seguindo-se a EST e a ESHT. A Escola em que ocorreu menos taxa de recuperação foi
na ESD, este facto, pode ser explicado, quer pelo menor número de estudantes que
integravam a listagem para contacto, quer pelos motivos que subjazem à não
renovação de matrícula, onde se salientam, para além da questão da dificuldade de
conciliar o trabalho com os estudos, os motivos mais de índole académico e vocacional
(curso não corresponde às expectativas). A tabela abaixo evidencia o que acabamos
de afirmar.
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Tabela 5- Resultados gerais dos contactos realizados pelo GAPSA, Licenciaturas

Nº de estudantes a contactar
Nº de estudantes que renovaram
Atenderam
Não atenderam
Taxa de respostas
Taxa de recuperação

ESG

EST

ESD

ESHT

175
64
116
59
66%
37%

64
18
56
8
88%
28%

15
1
11
4
73%
7%

44
7
18
26
41%
16%
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2. ABANDONO E PARTICIPAÇÃO NO INIPCA (PROGRAMA DE
MENTORIA)
No ano letivo 19/20, o IPCA teve em funcionamento o projeto piloto de mentoriaInIPCA. Programa de mentoria pelos pares, no qual, os estudantes de anos mais
avançados (2ª e 3º ano) acompanham os estudantes do 1º ano proporcionando um
conjunto de atividades que visão, no fundamental, promover a integração e a
adaptação ao ensino superior nas suas múltiplas vertentes (ao curso, à Escola, ao IPCA
e à cidade de Barcelos). O InIPCA desenrola-se ao longo do ano letivo, e as sessões de
acompanhamento são marcadas de acordo com as necessidades dos estudantes.
O projeto piloto arrancou com a participação de 126 estudantes de 1º ano e 36
mentores representando as 4 Escolas que ministram cursos de licenciatura.
Dos estudantes 209 estudantes de licenciatura que não renovaram a matrícula para o
ano letivo 19/20, 11 estiveram envolvidos no programa de mentoria, sendo todos
estudantes de 1º ano. Ou seja, o abandono entre os estudantes que participam na
mentoria cifrou-se nos 8.5%. Quando olhamos para o peso destes estudantes para o
abandono nos cursos de licenciatura constata-se que apenas representam 5%. Estes
dados parecem confirmar a importância da aposta neste tipo de programas para a
redução do abandono. Os 11 estudantes que abandonaram distribuem-se do seguinte
modo pelas Escolas e respetivos cursos:

Tabela 6- Abandono de mentorandos no ano letivo 19/20

ESG

ESD

EST

CTB

GE

GPED

SOL

DG

ESI

3

1

1

3

1

1
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3. REFLEXÕES FINAIS E MEDIDAS DE COMBATE AO ABANDONO
ESCOLAR
O documento apresentado procura caracterizar e quantificar o abandono escolar nos
cursos de licenciatura do IPCA, no ano letivo de 2019/2020, de forma a permitir uma
reflexão sobre esta problemática e contribuir para a definição de medidas que
promovam o seu combate. Com base no estudo realizado para o ano letivo 2017/2018
foram definidas medidas de combate ao abandono escolar, as quais têm vindo a ser
implementadas desde essa data, pelo que importa também nesta secção analisar o
grau de cumprimento dessas medidas e definir os ajustamentos necessários.
Da análise efetuada pode-se concluir que o problema do abandono, no ano letivo de
2019/2020, apresentou as seguintes características:
i. A taxa global de abandono escolar atingiu uma percentagem de 14,9% nos cursos de
licenciatura (ligeiramente inferior à taxa verificada em 2018/2019 de 15.2%) e de
32.1% nos cursos TeSP, (superior à taxa verificadas no estudo de 2018/2019 29.7%,
mas inferior à que se tinha registado no ano letivo 2017/2018, cuja taxa atingiu nesse
ano os 35%); sendo que a taxa média do IPCA se cifrou nos 19.5%;
ii. Maior incidência do abandono entre os estudantes que ingressaram no 1º ano do
curso, destacando-se ainda os estudantes do sexo masculino e também os estudantes
que frequentam o curso em regime pós-laboral, resultado similar ao verificado nos dois
estudos anteriores (2017/2018; 2018/2019);
iii. Há uma maior tendência de abandono entre os estudantes que entraram no curso
escolhido em 1ª opção, o que valida a hipótese de que os estudantes ingressam no
ensino superior sem clareza quanto aos seus interesses vocacionais e sem que tenham
um objetivo definido do que pretendem fazer na sua vida profissional, resultado já
verificado em 2017/2018 e 2018/2019;
iv. Na ESG, na ESG e na EHST a taxa de abandono é bastante influenciada pelo peso
significativo dos estudantes que frequentam o curso em regime pós-laboral;
v. As dúvidas relativamente ao curso escolhido e as dificuldades em compatibilizar os
estudos com a atividade profissional representam os motivos que mais determinam o
abandono nos estudantes do IPCA;
vi. Ainda sobre as dificuldades em compatibilizar os estudos com a atividade
profissional, importa mencionar que o cenário de incerteza quanto ao futuro do
emprego, decorrente da crise económica que se está a viver desde março (surgimento
da Covid-19), pode ter potenciado de forma efetiva ou percecionada tais dificuldades
em compatibilizar os estudos com a profissão;
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vii. Regista-se o crescimento do motivo “dificuldades em acompanhar as matérias”
para justificar o abandono escolar, o qual pode decorrer das alterações ocorridas em
termos do regime de lecionação verificado no 2º semestre do ano letivo 2019/2020
(migração do ensino presencial para o ensino a distância), bem como das dificuldades
em compatibilizar os estudos com a atividade profissional;
viii. Há um crescimento expressivo do peso dos estudantes ingressados ao abrigo do
estatuto internacional no abandono escolar. Este facto pode estar a ser influenciado
pela situação pandémica em que vivemos, a qual pode ter agravado as condições
económicas e sociais dos próprios e dos seus agregados familiares;
ix. Os dados recolhidos através do inquérito mostram que existe uma elevada
probabilidade de reingresso no futuro dos estudantes que abandonaram os estudos
2019/2020;
x. A participação no programa de mentoria InIPCA parece ser contribuir para a
prevenção do abandono, no entanto, este dado deve ser monitorizado de forma a
perceber a sua consistência.

A promoção do sucesso escolar e o combate ao abandono integram a estratégia do
IPCA para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, destacando-se algumas
medidas que foram já implementadas e que contribuem para atenuar este problema,
destacando-se:
i. A implementação do programa InIPCA - um programa de mentoria do IPCA que visa
promover uma integração saudável e proactiva e, simultaneamente, contribuir para o
sucesso académico dos estudantes que ingressam pela 1ª vez num curso de
licenciatura. O programa arrancou como projeto piloto para os estudantes de
licenciatura em 2019/2020. Em resultado deste projeto-piloto foram introduzidas
alterações no programa, designadamente, a criação de oficinas formativas, nas quais
são trabalhadas competências académicas (exemplo métodos de estudo) e
transversais (competências sociais, relacionamento interpessoal) tidas como cruciais
para o sucesso académico e para uma boa adaptação ao ensino superior;
ii. A oferta de formação em horário pós-laboral e em regime de ensino a distância,
proporcionando aos seus estudantes, nomeadamente àqueles que pertencem à
população ativa, condições adequadas à frequência do ensino superior;
iii. A oferta, a título gratuito, de curso básico de Matemática, dirigido a todos os
estudantes que frequentam cursos no IPCA e que sentem dificuldade nesta área, de
forma a dotá-los de conhecimentos que lhes permitam um melhor acompanhamento
das matérias lecionadas nas unidades curriculares;
iv. A oferta de formação extracurricular de forma a proporcionar ao estudante o
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desenvolvimento de novas competências, designadamente ao nível do
relacionamento interpessoal e, até mesmo, em contextos de mobilidade nacional e
internacional;
v. A operacionalização do Moodle e a centralização, numa única plataforma, dos vários
elementos que compõem o dossier da unidade curricular, facilitando o contacto entre
professores e estudantes;
vi. O Fundo de Emergência (FE) e a Bolsa de Colaboradores, medidas de apoio social
criadas internamente com o objetivo de conceder apoio aos estudantes com grave
carência económica, vieram permitir minimizar as dificuldades financeiras sentidas
pelos estudantes, nomeadamente, aqueles que não são elegíveis para atribuição de
bolsa de estudo e o acesso ao apoio psicológico e psicopedagógico de forma gratuita;
vii. Arranque do OPAS, tendo no ano letivo em estudo sido definido o modelo
concetual, as variáveis do estudante (pessoais, sociodemográficas e socioeconómicas,
percurso académico prévio ao ingresso no ensino superior, rendimento académico,
envolvimento académico) e definido o data schema sobre o qual assenta o modelo
preditivo;
viii. Criação do Gabinete para a Promoção do Sucesso Académico que tem por missão
construir conhecimento acerca das caraterísticas dos estudantes e dos seus percursos
de formação, apoiar no desenvolvimento de formas de vida académica adequadas ao
desenvolvimento integral do estudante, bem como no desenho de medidas de apoio
que atendam de forma qualificada às suas necessidades. Desde a sua criação, este
gabinete participou na elaboração do inquérito para avaliar o impacto do estudo a
distância; efetuou estudo com os estudantes ingressantes ao abrigo do regime de
acesso concursos especiais (M23 e Titulares de Diploma de Curso Técnicos Superior
Profissional) e acompanha o Programa Mentoria, para além, de analisar os dados do
abandono e produzir o presente documento.

Apesar das medidas já em curso, é importante refletir sobre os resultados do
abandono apresentados neste documento e aprovar um planeamento para a
implementação de novas medidas que, em complemento às que estão em curso,
potenciem a aprendizagem, a motivação, o sucesso académico e, consequentemente,
a redução do abandono e o aumento de estudantes que concluem o seu curso. Neste
contexto, propõem-se as seguintes medidas a implementar no curto prazo:
i. Prosseguir a implementação do Observatório para a promoção do sucesso académico
e combate ao abandono escolar (OPAS), nos moldes definidos na candidatura
submetida ao Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública Inteligência Artificial e Ciência dos Dados (Aviso n.º 01/SAMA/2020/2019) e aprovada
para 2020-2022. Este observatório tem como principal objetivo desenvolver e
implementar um modelo preditivo de monitorização e sinalização do abandono e do
insucesso escolar no ensino superior, e no IPCA em particular, com vista ao combate e
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redução deste problema. A criação de uma estrutura de apoio à implementação da
política interna de promoção do sucesso académico e combate ao abandono escolar,
constitui uma das medidas que contribuirá para o desenvolvimento deste projeto (em
curso).
Prazo de implementação: Até julho de 2022
Responsáveis: Equipa do projeto OPAS
ii. Promover novas práticas e metodologias de ensino, assentes num modelo de
inovação pedagógica, com foco na formação pedagógica de professores orientada para
novas abordagens pedagógicas (challenged-based learning; project-based learning) e
a capacitação dos professores para a gestão e facilitação do processo de cocriação,
envolvendo estudantes e organizações; a candidatura submetida no âmbito do POCH
(Aviso nº POCH-67-2019-12) servirá como ponto de partida para financiar esta
formação;
Prazo de implementação: Até julho de 2022
Responsáveis: Escolas, professores e estudantes
iii. Consolidar a implementação do InIPCA – programa de mentoria do IPCA. Este
programa visa promover uma integração saudável e proactiva e, simultaneamente,
contribuir para o sucesso académico dos estudantes que ingressam pela 1ª vez num
curso de licenciatura ou técnico superior profissional do IPCA. O programa arrancou
como projeto piloto para os estudantes de licenciatura em 2019/2020. No ano letivo
2020/2021, participam no programa mais de 100 participantes (entre mentores e
mentorandos). Pese embora este resultado, importa prosseguir a sua consolidação e
avaliação /monitorização da sua aplicação mediante a aplicação de questionários de
avaliação aos participantes (mentores e mentorandos) e tutores de forma a que
melhorar e aperfeiçoar a sua aplicação e, consequentemente, os resultados.
Prazo de implementação: Até julho de 2021.
Responsáveis: Equipa do projeto InIPCA
iv. Prosseguir a monitorização e acompanhamento dos estudantes que ingressam ao
abrigo do estatuto estudante internacional de forma a permitir uma melhor adaptação
ao ensino superior (curso, escola e instituição) e à cidade;
Prazo de implementação: Até julho de 2022
Responsáveis: Equipa multidisciplinar (Escolas, SAS, GAPSA, representantes
dos estudantes internacionais);
v. Prosseguir a monitorização do sucesso e do abandono junto de subgrupos de
estudantes (EI, titulares de diploma de curso técnico superior profissional, M23);
Prazo de implementação: Até julho de 2022
Responsáveis: GAPSA
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vi. Replicar o estudo “perceções e vivências do ensino a distância”;
Prazo de implementação: até julho de 2021;
Responsáveis: GAPSA
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