
 

 

 
 
1. Indique a Faculdade da Universidade de Lisboa onde se licenciou 

_________________________________________________________________ 
 
2. Indique o Curso (e variante) da sua Licenciatura___________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 
3. Indique o ano lectivo em que se matriculou pela 1ª vez neste Curso _____/____ 
 
4.   Indique o ano em que concluiu a licenciatura  ______/_____ 
 
5.   Indique a nota de conclusão da licenciatura ___________ 
 
 

A. Dados Pessoais e Familiares 

 
6. Idade ____ anos                                             7. Sexo Masculino___1  Feminino___2 
 
8. Qual era a sua situação conjugal quando concluiu a Licenciatura? 
9. E actualmente?             
                                P.8   P.9 
• Solteiro/a                      ________ 1              ______ 1 
• Casado/a /Vivia conjugalmente                            ________ 2              ______ 2 
• Separado/a ou divorciado/a                                ________ 3               ______ 3 
• Viúvo/a                      ________ 4               ______ 4 
 
10. Em que concelho nasceu (se não nasceu em Portugal, indique sff o país)___________ 

_________________________________________________________________ 
 
11. Em que concelho reside actualmente? ______________________________________ 
 
12. Em que concelho residia quando acabou a Licenciatura? _______________________ 
______________________________________________________________________ 
 
13. Em que concelho residiam os seus Pais nessa altura?___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

14. Assinale com um ⌧, no quadro abaixo, o grau de instrução que o seu Pai concluiu. 

15. Assinale com um ⌧, no quadro abaixo, o grau de instrução que a sua Mãe concluiu. 
 
Grau de instrução Pai Mãe 
Nunca frequentou a escola               1              1 
Frequentou mas não completou o Ensino Primário               2              2 
Ensino Primário (4º classe)               3              3 
Ensino Preparatório (6º ano)               4              4 
Ensino Secundário unificado (9º ano)               5              5 
Ensino Complementar ou equivalente (7º ano ou 12º ano)               6              6 
Ensino  Médio ou Superior               7                   7 
 
 
16. Qual é a ocupação profissional do seu Pai? [No caso de se encontrar presentemente reformado 
       ou  já ter falecido, indique a última ocupação, descrevendo-a da  forma  mais detalhada possível] 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
 
 
17. Em que tipo de empresa ou organização o seu Pai trabalha ou trabalhava? 



 

 

 
Empresa privada até 10 empregados                                                                   ____1 
Empresa privada entre 11 e 100 empregados                                                       ____2 
Empresa privada com mais de 100 empregados                                                   ____3 
Empresa pública (ou mista com capitais públicos)                                               ____4 
Organismo da Administração Pública  
        (por ex: Escolas, Tribunais, Hospitais)       

____5 

Trabalha por conta própria (sem empregados)              ____6 
Trabalha por conta própria (com empregados)                                                    ____7 
Outro tipo: especifique sff________________________________  ____ 
 
 
18.    Qual é a situação na profissão do seu  Pai?. 
 
Patrão  _____1 
Trabalhador por conta própria (isolado)  _____2 
Trabalhador por conta de outrém   _____3 
Outra situação  _____4 
 
 
20. Qual a ocupação profissional da sua Mãe? (No caso de se encontrar presentemente reformada ou já ter falecido, indique 
a última ocupação, descrevendo-a da forma  mais detalhada possível) 
 
• Nunca exerceu uma profissão                                               _____________________1 
• Ocupação actual ou última ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
 
21. Passemos agora à sua situação profissional actual. Qual é essa situação? 

[resposta múltipla no caso de ter mais de uma ocupação] 
 
      a. Tem um emprego com contrato a termo indeterminado  ____________ 
      b. Tem um emprego com contrato a termo certo  ___________________ 
      c. Trabalha ocasionalmente   ___________________________________ 
      d. Trabalha por conta própria (trabalho independente)  ________________ 
      e. Trabalha por conta própria (empresário)  ________________________ 
      f. Está a estudar a tempo inteiro  ________________________________ 
 f.1.Especifique se é Bolseiro/a:    SIM____ NÃO____ 
      g. Está a participar num estágio não remunerado  ____________________ 
      h. Está a participar num estágio remunerado  _______________________ 
      i.  Está à procura do 1º emprego  ________________________________ 
      j.  Está desempregado e procura activamente emprego  ________________ 
      l.  Está desempregado e não procura emprego  ______________________ 
      m.Outra. Especifique sff_______________________________________ 
 
 

B. Trajectória escolar e opinião sobre o Curso 

 
22. O curso em que se diplomou foi a sua primeira opção?  
      SIM____ 1 (Passe sff para a P.25)               NÃO_____2 
 

Se não foi a primeira opção, indique o Curso e a Universidade que pretendia: 
 
23. Curso _____________________________________________________ 
 
24. Universidade ________________________________________________ 
 
 



 

 

 
 
 
 
25. Em que medida, a sua licenciatura lhe permitiu atingir os seguintes objectivos: 

          Muito Bastante Pouco Nada Não sabe 
                  ___    ____      ___    ___    ____        

a. Dominar os fundamentos  
    do respectivo campo de estudos                             ___    ____      ___    ___    ____ 
b. Desenvolver as capacidades  
    de análise e de síntese                                             ___    ____      ___    ___    ____ 
c. Desenvolver o interesse  
    para prosseguir o aprofundamento  
    dos seus conhecimentos                                         ___    ____       ___   ___     ____ 
d. Desenvolver o sentido crítico                                  ___    ____       ___   ___     ____ 
e. Desenvolver as capacidades  
    de expressão                                                          ___    ____       ___    ___     ____ 
f.Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo 
g. Desenvolver a capacidade de autonomia 
 
 
26. E em que medida  a licenciatura o/a preparou para a vida profissional?  
                                                                         Muito   Bastante  Pouco  Nada  Não sabe  
     ___        ___        ___     ___       ____ 
a. Desenvolveu a capacidade para explorar 

oportunidades de emprego 
                                  ___         ___       ___     ___       ____ 

b.  Desenvolveu a capacidade  
     de se integrar na vida activa                             ___         ___        ___     ___       ____ 
c.  Adquiriu métodos de trabalho  
     profissional                                                     ___         ___        ___     ___       ____ 
d.  Desenvolveu a capacidade de  
     resolver problemas concretos                          ___         ___        ___     ___        ____ 
e.  Permitiu a progressão na carreira                     ___          ___        ___     ___        ____ 
f.  Desenvolveu a capacidade para tomar decisões 
 
 
27. Com base no conhecimento que possui do seu Curso, se voltasse atrás o que faria? 
 
Inscrevia-me no mesmo curso   ______1 
Inscrevia-me noutro curso  ______2 
Não me inscrevia em nenhum curso universitário  ______3 
 
Durante o curso, participou nalgum programa  de intercâmbio/mobilidade de estudantes no estrangeiro? 
 

        Sim                                □□□□             1                                                                     Não             □□□□             2        
 
Se participou nalgum programa de intercâmbio/mobilidade de estudantes no estrangeiro, em que medida essa 
participação contribuiu para: 
 
 Muito Bastante Pouco Nada Não Sabe 
a Adquirir conhecimentos científicos ���� ���� ���� ���� ���� 

b. Desenvolver competências linguísticas ���� ���� ���� ���� ���� 

c. Adquirir métodos de trabalho/estudo  ���� ���� ���� ���� ���� 

d. Conhecer uma cultura diferente ���� ���� ���� ���� ���� 

e. Desenvolver capacidades de 
relacionamento 

���� ���� ���� ���� ���� 

 
 



 

 

28. Que tipo de contactos tem mantido com a Faculdade onde se licenciou? 
 [resposta múltipla] 
a. Não manteve qualquer tipo de contactos      ___________________________ 
b. Participação em reuniões de antigos alunos  ___________________________ 
c. Colaboração em projectos da Faculdade      ___________________________ 
d. Frequência de cursos de pós-graduação      ___________________________ 
e. Participação em eventos científicos             ___________________________ 
f. Participação em eventos culturais                 ___________________________ 
g. Outros. Especifique:______________________________________________ 
 
29. Está inscrito/a nalguma associação profissional? 
      Sim _________1              Não ________2 
 
 
30. Se está inscrito/a, indique qual ou quais. 
a.__________________________________________________ 
b.__________________________________________________ 
c.__________________________________________________ 
 
 
31. Durante o curso exerceu alguma actividade remunerada?  
 
Sim     � 1                             Não   �  2  (Passe sff para P.38) 
  
32. Descreva  essa actividade profissional. Se teve mais do que uma, refira, apenas, a última que exerceu. 
     [Por favor, descreva-a da forma mais detalhada possível] 
      ___________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________ 
 
 
33. Como era exercida essa actividade  
 A tempo inteiro _____________1                A tempo parcial  _____________2 
 
 
34. Que tipo de vínculo tinha nessa actividade ? 
 
Contrato a termo certo ______1 
Contrato a termo indeterminado ______2 
“Recibos Verdes”   ______3 
Outra situação. Especifique: ______________  
 
 
35. Qual era, aproximadamente, o rendimento líquido mensal da sua  
      actividade profissional, no último ano da licenciatura?  __________________  euros 
 
 
36. Qual era a relação entre essa actividade e o Curso que frequentava? 
 
• Era uma actividade directamente relacionada com o curso     __________1 
• Era uma actividade numa área próxima do curso                   __________2 
• Era uma actividade numa área totalmente diferente do curso  __________3 
 
 
37. Finalmente, quando concluiu o curso... 
 
• Permaneceu no mesmo emprego, mantendo a mesma  
   categoria e remuneração                                                 __________________1 
• Permaneceu no mesmo emprego mas mudou  
   de categoria profissional                                                __________________2 



 

 

• Permaneceu no mesmo emprego mas aumentou  
   a remuneração                                                               __________________3 
• Mudou de emprego                                                        __________________4 
••••Outra situação. Especifique: ________________________________________ 
 
 

C. Inserção profissional: o primeiro emprego depois da licenciatura 

 
38. Depois de ter concluído a licenciatura, quanto tempo permaneceu à procura  
      do primeiro emprego?  
 
• Não procurei emprego porque continuei a estudar                                     _________1  

(Passe, sff, para a P.71) 
• Não procurei novo emprego porque continuei na mesma  

actividade que tinha                                                                   __________2 
• Comecei imediatamente a trabalhar                                                          __________3 
• Estive entre 1 e 6 meses à procura de emprego                                        __________4 
• Estive entre  6 meses e um ano à procura de emprego                              __________5 
• Estive mais de um ano à procura de emprego                                          __________6 
• Ainda estou à procura de emprego                                                          __________7  

(Passe, sff, para a P.71) 
 
39. Que tipo de vínculo tinha nesse primeiro emprego depois da licenciatura ? 

[Por favor responda, mesmo que tenha continuado na mesma actividade] 
 

Com contrato a termo certo  ______1 
Com contrato a termo indeterminado  ______2 
“Recibos Verdes”  ______3 
Outra situação. Especifique: _____________________________  
 
 
 
40. Como era exercido esse primeiro emprego ? [Por favor, responda mesmo  
       que tenha continuado na mesma actividade] 
 
       A tempo inteiro_____  1   A tempo parcial_____2 
 
 
41. Que profissão desempenhava? [Por favor, descreva-a da forma mais detalhada  
       possível, se fôr diferente daquela que descreveu na P.32] 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
42. Indique o tipo de empresa ou organização em que trabalhava:  
       [Por favor, responda mesmo que não tenha mudado de situação] 
 
Empresa privada até 10 empregados  ______1 
Empresa privada entre 10 e 100 empregados  ______2 
Empresa privada com mais de 100 empregados   ______3 
Empresa pública ou mista (com capitais públicos)   ______4 
Organismo da administração pública (por ex: escola, tribunal, 
 hospital)   

 ______5 

Trabalhava por conta própria (trabalho independente  
Sem empregados)   

 ______6 

Trabalhava por conta própria (com empregados)  ______7 
Outra. Especifique: ____________________________________  
 



 

 

 
43. Assinale o sector de actividade da empresa [Por favor, responda mesmo que 
       não tenha mudado de situação] 
 
Agricultura, pesca, indústrias extractivas                                         ______1 
Indústrias transformadoras, electricidade, água e gás, 
construção e obras públicas 

 ______2 

Transportes e comunicações                                    ______3 
Comércio e serviços                                                                      ______4 
Educação                                                                                      ______5 
Saúde e acção social                                                                      ______6 
Justiça                                                                                           ______7 
Administração Pública, central e local                                             ______8 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais ______9 
Outra. Especifique:________________________________  
 
 
 
 
44. Como obteve o primeiro emprego depois da licenciatura?  
 
Mantive-me no mesmo emprego que tinha durante  
a licenciatura  

 ______1 

Através de um professor  ______2 
Através de concurso público  ______3 
Através de anúncios  ______4 
Através de um centro de emprego  ______5 
Através de familiares  ______6 
Através de amigos  ______7 
Através de colegas do Curso  ______8 
Através da Associação de Estudantes  ______9 
Através dos serviços da Faculdade  _____10 
Na sequência de um estágio  _____11 
Através de auto-proposta  _____12 
Criei uma empresa/montei um gabinete de estudos/ 
abri um consultório/escritório de advogados, etc  

 _____13 

Comecei a trabalhar a título individual (consultor/ 
prestação de serviços,etc)  

 _____14 

Outra. Especifique:_____________________________________  
 
 
45. Qual a relação entre essa ocupação profissional e o curso que frequentou? 

[Por favor, responda mesmo que não tenha mudado de emprego] 
 
• Era uma ocupação directamente relacionada  
   com o curso                                                                _________________1 
• Era uma ocupação numa área de actividade  
   próxima do curso                                                         _________________2 
• Era uma ocupação numa área de actividade totalmente  
   diferente da do curso                                                   _________________3 
 
 
46. Qual era, aproximadamente, o seu rendimento líquido mensal? [Por favor, responda mesmo que tenha continuado na 
mesma actividade]   ________________ euros. 
 
47. Quanto tempo permaneceu na primeira situação profissional depois da Licenciatura? 
       [Por favor, responda mesmo que tenha continuado na mesma actividade] 
      ____________ (em meses)  



 

 

 
48. Desde a conclusão da licenciatura até ao momento, quantos empregos teve? 
 

• Um _______________1(Passe, sff, para a P.69) 
• Dois ______________2 
• Três ______________3 
• Quatro ou mais ______4 

 
D. Trajectória Profissional 

 

Dos empregos que teve desde a  conclusão da Licenciatura, contando com o primeiro, quantos foram ?  
 
49. a. A tempo inteiro__________________   b. A tempo parcial___________________ 
 
50. a. Com contrato a termo certo_____________________  
      b.Com contrato a termo indeterminado______________ 
 
51. Quantas vezes esteve desempregado/a, depois de ter obtido a sua primeira ocupação profissional como licenciado/a? 
 

• Nenhuma __________1        (Passe, sff, para a P.60) 
• Uma vez  __________2 
• 2 vezes    __________3 
• 3 vezes ou mais _____4 

 
52. Até ao momento, quanto tempo esteve desempregado/a?  
       [Por favor, não contabilize o tempo que esteve à procura do 1º emprego] 
      ______________________ (em número de meses) 
 
53. Quando esteve desempregado/a, recebeu subsídio de desemprego?   
      SIM __ 1         NÃO __ 2               Nuns casos sim, noutros não ____ 3 
 
54. Porque razão deixou o primeiro emprego? 
55. E o segundo?  
                                                                           1º emprego      2º emprego 
Fim de negócio                                     _______ 1  _______ 1 (Passe, s.f.f., para a P.56) 
Fim de contrato ou do estágio               _______ 2 _______ 2   
Despedimento                                       _______ 3 _______ 3  (Passe, s.f.f., para a P.57)  
Fim de negócio/emprego pessoal           _______ 4 _______ 4  
Outra: Qual ? ____________________________________ 
 

56. No caso de ter deixado o primeiro ou o segundo emprego voluntariamente,  
      indique a razão: 
Mudança de residência ______1 
Poucas perspectivas de carreira ______2 
Baixa remuneração ______3 
Função inadequada à sua formação ______4 
Porque arranjei uma situação melhor ______5 
Outra: Qual? _________________________________________  
 
57. Em que situação ficou depois de ter deixado o 1º emprego? 
58. E o segundo? 
 
 1º Emp  2º Emp 
Arranjou logo outro emprego              1             1 
Ficou desempregado              2             2 
Outra: Qual? _______________________________  |__|__|  |__|__| 
 
59. Como obteve 2º emprego?  



 

 

60. E o actual? [No caso de estar presentemente desempregado, refira-se ao último emprego que teve] 
                                                      2º emprego            Actual/último 

• Através de um professor             ________________________________1   ________1 
• Através de concurso público       ________________________________2    ________2 
• Através de anúncios                    ________________________________3  ________ 3 
• Através de um centro de emprego ________________________________4 ________ 4 
• Através de familiares                    ________________________________5  ________5 
• Através de amigos                       ________________________________6   ________6 
• Através de colegas de curso         ________________________________7   ________7 
• Através da Associação de Estudantes _____________________________8  ________8 
• Através dos serviços da Faculdade _______________________________9   ________9 
• Através de auto-proposta             _______________________________10  _______10 
• Na sequência de um estágio         _______________________________ 11  _______11 
• Criei uma empresa/montei um gabinete  
  de estudos/abri um consultório/ 
  /escritório de advogados, etc.      ________________________________12  _______12 
• Comecei a trabalhar a título individual  
   (consultor/prestação de serviços,etc.) ____________________________13  _______13 
• Outra. Especifique:______________________________________________________ 
 
 
61. Qual era a sua actividade no segundo emprego depois da Licenciatura?  
       [Por favor, descreva-a da forma  mais detalhada possível]  
________________________________________________________________________      
________________________________________________________________________ 
 
 
62. E no actual ou último emprego ?__________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
63. Indique o tipo de empresa/organização do seu segundo emprego: 
 
64. Se fôr diferente, indique o tipo de empresa/organização do actual ou último emprego.  

                     2.º        Actual ou 
                emprego     última 

Empresa privada até 10 empregados  _____1   _____1 
Empresa privada entre 11 e 100 empregados _____2 _____2 
Empresa privada com mais de 100 empregados _____3 _____3 
Empresa pública ou mista (com capitais públicos) _____4   _____4 
Organismo da administração pública (escola, tribunal, hospital...) _____5   _____5 
Trabalhava por conta própria (trabalho  
independente sem empregados) 

_____6   _____6 

Trabalhava por conta própria (com empregados)  _____7 _____7 
Outra. Especifique:_______________________________   
 
65. Indique o sector de actividade da 2ª empresa/organização em que trabalhou  
      depois da   Licenciatura. 
 
66. Se for diferente, indique o sector da actual ou última ocupação: 

                                                 2.º           Actual ou 
                                            emprego         última 

Agricultura, pesca, indústrias extractivas                                         ______1 ______1 
Indústrias transformadoras, electricidade, água e gás, 
construção e obras públicas 

 ______2  ______2 

Transportes e comunicações                                    ______3 ______3 
Comércio e serviços                                                                      ______4 ______4 
Educação                                                                                      ______5 ______5 



 

 

Saúde e acção social                                                                      ______6 ______6 
Justiça                                                                                           ______7 ______7 
Administração Pública, central e local                                             ______8 ______8 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais ______9 ______9 
Outra. Especifique:________________________________   
 
 
 
67. Quanto tempo permaneceu no 2º emprego?________ (em meses)  
 
68. E no actual ou último?________________________(em meses) 
 
69. Qual é a sua actual remuneração líquida mensal ? [No caso de se encontrar 
       desempregado/a, indique s.f.f. a última remuneração]   __________________ euros 
  
 
 

70. Pensando no seu emprego/actividade actual, qual o grau de satisfação que sente 
      com cada um dos seguintes aspectos? 

                                        Completa/   Satisfeito   Pouco   Completa/    
                                                                        Satisfeito                    Satisfeito  Insatisf.      
a. Estabilidade                                             _____        _____       ____        ____         
b. Nível de remuneração                              _____        _____       ____        ____         
c. Oportunidades de promoção                    _____        _____       ____        ____         
d. Autonomia de que dispõe                         _____        _____       ____        ____         
e. Interesse da actividade                              _____        _____       ____        ____         
f. Relações com os colegas                          _____        _____       ____        ____         
g. Utilidade social                                         _____        _____       ____        ____         
h. Horário de trabalho                                   _____        _____        ____        ____        
i. Acesso à formação contínua 

 
Pense no número de horas que trabalha e no dinheiro que ganha. Se pudesse escolher entre uma das três 
alternativas seguintes, qual escolheria? 

 
Trabalhar mais horas e ganhar mais dinheiro ����  1 

Trabalhar o  mesmo número de horas e ganhar o mesmo dinheiro ����  2 

Trabalhar menos horas e ganhar menos dinheiro   ����  3 

 
Qual das seguintes afirmações corresponde melhor ao que sente relativamente ao seu emprego actual? 
 

Só faço aquilo que tenho obrigação de fazer ����  1 

Trabalho bastante mas não deixo que isso interfira com o resto da minha vida ����  2 

Faço questão de trabalhar o melhor possível, mesmo que isso interfira na minha 
vida 

����  3 

 
Agora que já exerceu uma profissão, acha que ela corresponde              Muito Bastante  Pouco Nada 
 à sua vocação? 
 
Sente que se identifica com os seus colegas de profissão?  
Acha que a profissão que exerce tem prestígio social?                       Muito    Bastante  Pouco Nenhum 
A  profissão que exerce corresponde às suas expectativas? 

  
Assinale a importância que atribui a cada um dos aspectos relacionados com a vida. 
 

 Muito Importante Importante Indiferente Pouco 
Importante 

Nada Importante 

Trabalho      

Família      

Amigos e      



 

 

Conhecidos 

Tempos livres      

Política      

Religião      

 
Quais são os seus projectos profissionais para os próximos três anos? 
 
Ser promovido/a 
Permanecer na mesma empresa/instituição mas passar a executar outro tipo de tarefas 
Mudar de empresa/instituição, mantendo a mesma profissão 
Mudar de empresa/instituição e de profissão 
Montar um negócio próprio 
Nenhuns, vou manter a minha situação actual 
Outros. Quais? ________________ 

 
E. Prosseguimento de estudos 

 
71. Depois da conclusão da licenciatura, inscreveu-se em algum programa de pós-graduação?  
      SIM_____ 1                                NÃO_____ 2  (Passe, sff, para a P.75) 
 
72. Assinale o tipo de programa em que se inscreveu [resposta múltipla] 
 
      a.Curso de pós-graduação na Universidade de Lisboa                       ____ 
      b.Curso de pós-graduação noutra universidade portuguesa                ____ 
      c.Curso de pós-graduação numa universidade estrangeira                  ____ 
      d.Curso de Mestrado na Universidade de Lisboa                                ____ 
      e.Curso de Mestrado noutra universidade portuguesa                        ____ 
      f.Curso de Mestrado numa universidade estrangeira                           ____ 
      g.Programa de Doutoramento na Universidade de Lisboa                   ____ 
      h.Programa de Doutoramento noutra universidade portuguesa           ____ 
      i.Programa de Doutoramento numa universidade estrangeira              ____ 
      Outro. Especifique:_________________________________________ 
 
73. Qual dos seguintes enunciados descreve melhor a sua situação como Estudante  
      depois da Licenciatura? [uma só resposta, s.f.f.] 
 
• Acabei a licenciatura e inscrevi-me logo num  
   programa de pós-graduação                                       ________________________1  
• Procurei emprego durante algum tempo, mas como  
   não encontrei decidi prosseguir  os estudos                ________________________2 
• Estive empregado durante algum tempo mas depois  
   decidi retomar os estudos a tempo inteiro                   ________________________3 
• Continuei a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo       ________________________4 
 
74. Qual das seguintes razões mais influenciou a sua decisão para continuar a estudar? 
 
• Senti necessidade de aprofundar os meus conhecimentos  
   para melhor desempenhar a minha profissão           ___________________________ 1 
• Era uma condição para poder progredir na carreira  ___________________________ 2 
• Foi uma alternativa ao desemprego                         ___________________________ 3 
• Foi uma forma de tentar aumentar as minhas  
   oportunidades de emprego                                     ___________________________ 4 
• Foi uma forma de romper com a rotina                   ___________________________ 5 
• Sempre fez parte dos meus projectos continuar a estudar,  
   depois de terminar a licenciatura                             ___________________________  6 
 
75. Pensa vir a inscrever-se num programa de pós-graduação?  

SIM_____1  NÃO_____2 (conclui aqui o Questionário) 
 



 

 

76. Assinale o tipo de programa em que pensa vir a inscrever-se: 
 
• Curso de pós-graduação na Universidade de Lisboa              ____ 1 
• Curso de pós-graduação noutra universidade portuguesa       ____ 2 
• Curso de pós-graduação numa universidade estrangeira         ____ 3 
• Curso de Mestrado na Universidade de Lisboa                       ____ 4 
• Curso de Mestrado noutra universidade portuguesa               ____ 5 
• Curso de Mestrado numa universidade estrangeira                 ____ 6 
• Programa de Doutoramento na Universidade de Lisboa         ____ 7 
• Programa de Doutoramento noutra universidade portuguesa  ____ 8 
• Programa de Doutoramento numa universidade estrangeira    ____ 9 
• Outro. Especifique:____________________________________ 
 
 
UTILIZE S.F.F. O ENVELOPE RSF NA SUA RESPOSTA 
 
MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
 

 
 
 
  


