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Resumo 

 

O presente relatório visa descrever o estágio realizado no Gabinete de Relações 

Internacionais do Serviço de Comunicação e Cooperação da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto no âmbito do Mestrado em História, Relações Internacionais e 

Cooperação. Os seus dois grandes objetivos passaram pela aplicação na prática dos 

conhecimentos adquiridos no primeiro ano do ciclo de estudos e pela análise de algumas 

questões específicas ligadas a uma parte da comunidade estudantil estrangeira (estudantes 

de formações que não as lecionadas na faculdade onde se realizou o estágio).  

A primeira parte do relatório consta da descrição das tarefas previamente definidas no 

projeto de estágio e realizadas no seu decorrer; ao passo que a segunda é dedicada à 

descrição, processos e conclusões, do projeto pessoal levado a cabo durante o estágio. 

Constituindo o contributo original da estagiária, com este último pretendia-se traçar o perfil 

do grupo de estudantes identificado bem como as suas motivações e expectativas 

relativamente à passagem pela FBAUP. 

 

Abstract 

 

This report aims to describe the internship held at the International Relations and 

Cooperation Office from the Faculty of Fine Arts of the University of Porto. The training is 

related with the Master in History, International Relations and Cooperation. Its two major 

goals were related with the practical application of the knowledge obtained in the first year 

of the course and the analysis of some specific issues related to a part of the foreign student 

community of the faculty (students whose fields studies  weren`t any of those taught in Fine 

Arts). 

The first part of the report is a description of the tasks defined to the internship; while the 

second is devoted to the description of the processes and conclusions of the personal project 

conducted. Constituting the original contribution of the trainee, the project mentioned was 

developed to draw the profile of the students identified as well as their motivations and 

expectations regarding their stay at FBAUP. 
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Introdução 

 

As Relações Internacionais entraram na minha vida, já estava eu a meio do meu percurso 

académico. Na tentativa de desenvolver algumas áreas relativas à licenciatura que 

frequentava, participei no programa de mobilidade Erasmus. Foi durante o 3º ano da 

licenciatura em Artes Plásticas da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

(FBAUP) que tive a possibilidade de passar 11 meses em Atenas, na Grécia. Durante este 

período, para além de aproveitar todo o potencial que a Faculdade de Belas Artes de Atenas 

tinha para oferecer, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas cuja educação, 

experiências e crenças diferiam largamente das minhas. A perceção destas diferenças e da 

possibilidade da sua coexistência abriu caminho para um sem número de questões que 

nunca antes me haviam passado pela cabeça.  

De volta a Portugal e no sentido de proporcionar uma estadia mais proveitosa aos 

estudantes que estavam, no Porto, ao abrigo de um programa de mobilidade, juntei-me à 

Erasmus Student Network Porto (ESN Porto). A ESN Porto é uma associação sem fins 

lucrativos que faz parte de uma rede internacional, a ESN International, e cujo principal 

objetivo é criar um ambiente mais favorável à mobilidade de estudantes do ensino superior 

que participam em programas de cooperação. Promovem, entre outros, a unidade na 

diversidade, a cooperação e a entreajuda estudantil – Studants Helping Students, SHS.
1
 

O período passado na ESN foi extremamente enriquecedor a nível pessoal devido aos 

contactos estabelecidos com outros estudantes e aos cargos desempenhados, bem como aos 

projetos com os quais colaborei a nível internacional que resultaram no aumento da minha 

curiosidade pelas Relações Internacionais e pela multiplicidade de áreas a elas ligadas. 

Concluída a licenciatura em Artes Plásticas, tomei a decisão de me candidatar ao 

Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto (FLUP), tendo como objetivo aprofundar os meus conhecimentos na 

área. A opção por este curso, em detrimento de outros oferecidos por outras universidades 

portuguesas, esteve ligada sobretudo à inclusão no seu programa de estudos de línguas 

estrangeiras (que acabaram por não estar disponíveis) e da componente histórica. 

                                                           
1
 ESN INTERNATIONAL – What is ESN?. [Em linha]. Porto: ESN International. [Consult. 3 de julho de 2012]. 

Disponível na WWW: <URL: http://www.esn.org/content/what-esn> 
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A opção da realização de um estágio curricular na FBAUP esteve ligada à possibilidade 

que o mesmo oferecia de tirar proveito dos conhecimentos adquiridos a nível académico e 

da prática relativa à passagem pela ESN. 

Pela experiência e importância que a participação num programa de mobilidade teve no 

meu percurso académico e crescimento pessoal, mas também pelo papel que a cooperação 

assume na Universidade do Porto (U.P.), a possibilidade de trabalhar no Gabinete de 

Relações Internacionais (GRI) da FBAUP pareceu-me, ainda antes de confirmada, 

extremamente interessante e proveitosa. Ambas, a oportunidade de contactar diretamente 

com os estudantes estrangeiros e a familiarização com os procedimentos relativos à 

cooperação, foram um forte incentivo para a realização do estágio.   

Aos mencionados, acresce o facto dos estudantes internacionais serem, no que toca à 

área das Belas Artes, uma importante fonte de troca de conhecimentos e visões. Esta troca 

reflete-se não só nos estudantes, mas também nos docentes e nas abordagens pedagógicas 

por eles adotadas. Por último, e em parte resultado da anterior, a importância da cooperação 

como ferramenta de fortalecimento das relações entre instituições de diferentes países e 

consequentemente a troca de conhecimentos que permite. 

 

Dividido em duas partes, o relatório que aqui se apresenta, pretende fazer a descrição do 

estágio realizado no GRI da FBAUP de acordo com os objetivos para ele estabelecidos. A 

primeira parte do relatório é constituída pela descrição do trabalho realizado durante o 

estágio conforme com as tarefas definidas no projeto de estágio e a segunda abarca toda a 

componente relativa ao projeto pessoal também definido no referido projeto. 
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1. Objetivos do estágio 

Os principais objetivos da realização do estágio no GRI do Serviço de Comunicação e 

Cooperação da FBAUP prenderam-se com a aplicação dos conhecimentos adquiridos no 

ano curricular do Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da FLUP, e 

com a aquisição de prática profissional e competências técnicas, no domínio das relações 

internacionais, aplicadas ao contexto de uma instituição de ensino superior específica com 

problemáticas muito particulares.  

Em resposta a um interesse identificado conjuntamente com a orientadora externa e 

responsável pelo GRI da FBAUP, Dr.ª Joana Cunha, o estágio constituiu, igualmente, a 

base para o estudo de um grupo particular de estudantes de mobilidade IN
2
 e cooperação 

IN
3
 que, sendo de formações que não as lecionadas na FBAUP, realizaram, durante o seu 

período de estudos em Portugal, créditos extracurriculares nesta instituição. Com o referido 

estudo pretendia-se fazer a caraterização do grupo anteriormente mencionado, perceber as 

motivações por detrás das suas escolhas académicas e aferir sobre a existência de padrões 

subjacentes às escolhas atrás referidas. 

Na formulação do projeto de estágio foi acordado com a Dr.ª Joana Cunha que o 

desenvolvimento do mesmo decorreria das necessidades específicas do GRI, previamente 

identificadas e registadas no cronograma de trabalho incluso no projeto de estágio (veja-se 

o anexo I). A estas acresceram outras essencialmente ligadas ao GRI mas também aos 

restantes gabinetes anexos ao Serviço de Comunicação e Cooperação.  

 

A oportunidade de estagiar no GRI da FBAUP apresentou-se como um importante 

estímulo tanto a nível profissional como pessoal. Do ponto de vista profissional, a 

oportunidade de integrar uma equipa que faz parte duma instituição reconhecida como a 

U.P., instituição na qual eu própria me formei, e de colaborar na aposta da 

internacionalização por ela adotada e cujo trabalho feito pelo GRI tão bem representa. Do 

                                                           
2
 Mobilidade IN refere-se aos estudantes de instituições de ensino superior da União Europeia que realizam 

ou realizaram, através do programa Erasmus, um período de mobilidade (estudos ou estágio) na 
Universidade do Porto. 
3
 Cooperação IN refere-se aos estudantes de instituições de ensino superior dos países da Lusófonos e 

Latino-Americanos (PLLA) que realizam ou realizaram, através de um acordo bilateral, um período de 
mobilidade (estudos) na Universidade do Porto. 
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ponto de vista pessoal, a possibilidade de conjugar a minha formação inicial realizada 

precisamente na FBAUP com a aprendizagem que fiz ao longo do ciclo de estudos que 

estou presentemente a concluir. Por outras palavras, contribuir para que os estudantes 

estrangeiros que escolhem a FBAUP tenham uma experiência completa e enriquecedora e, 

simultaneamente, colaborar para que o contributo da FBAUP na aposta da U.P. na 

internacionalização
4
 represente o trabalho feito pelo Gabinete e a satisfação que registei por 

parte dos estudantes que passaram pela faculdade durante o tempo que lá estive.  

2. A Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

Com origens que remontam ao séc. XVIII a história da atual FBAUP iniciou-se com 

uma iniciativa que pretendeu apoiar as indústrias da cidade do Porto. 

Resultado do esforço de indivíduos como Vieira Portuense (1765-1805), a até então 

designada Aula de Desenho e Debuxo deu lugar à academia Portuense de Belas Artes em 

1836. Contemplando áreas tão distintas como a Pintura, a Escultura e a Arquitetura, a 

Academia originou a Escola Portuense de Belas Artes que, em 1950, ascendeu a Escola 

Superior de Belas Artes.  

A esta última transformação seguiram-se a introdução do curso de Design de 

Comunicação, nos anos 70, e a autonomização do curso de Arquitetura que, em 1979, 

passou a integrar a U.P., como Faculdade de Arquitetura. 

Foi no ano de 1994 que a Escola Superior de Belas Artes do Porto passou a integrar a 

U.P. designando-se, a partir desse momento, por FBAUP.
5
 

Atualmente a FBAUP é um dos 15 estabelecimentos de ensino e investigação da U.P., 

contribuindo para um total de cerca de 31.000 estudantes, 2.300 professores e 

                                                           
4
 Sobre a aposta na internacionalização veja-se a página do sitio da U.P.  

UNIVERSIDADE DO PORTO – Cooperação Internacional [Em linha.] Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/up/Web_base.gera_pagina?P_pagina=1001679 > 
UNIVERSIDADE DO PORTO – Relatório de Internacionalização [RI.1011] [Em linha.] Disponível na WWW: 
<URL: 
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=1
22350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005 > 
5
 FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO – Historial [Em linha]. Porto: 

FBAUP. [Consult. 10 dezembro 2011]. Disponível na WWW: <URL: 

http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183> 

http://sigarra.up.pt/up/Web_base.gera_pagina?P_pagina=1001679
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183
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investigadores e 1.700 funcionários não docentes
6
, e é um “centro de criação, transmissão e 

difusão do saber, da cultura e da tecnologia, nas áreas das Artes Plásticas e do Design”
7
.  

Unidade orgânica com órgãos de autogoverno, a estrutura organizativa da FBAUP 

inclui: conselho de representantes; diretor; conselho executivo; conselho científico; 

conselho pedagógico; e órgão de fiscalização.
8
 

De forma a atingir a excelência a FBAUP conta com um conjunto de serviços que 

funcionam como um todo, a saber: Gabinete de Apoio à Investigação; Gabinete de Apoio 

ao Estudante; Secretariado dos Órgãos de Gestão; Serviço de Comunicação e Cooperação; 

Serviço de Documentação e Informação; Serviço de Gestão de Espaços Expositivos e 

Museológicos; Serviços Administrativos; e Serviços Técnicos.
9
 

Na oferta da FBAUP incluem-se 3 licenciaturas – Artes Plásticas (ramos pintura, 

escultura e multimédia), Design de Comunicação e Ciências da Comunicação (ramos 

jornalismo, assessoria e multimédia) – 11 mestrados – Arte e Design para o Espaço 

Público, Desenho e Técnicas de Impressão, Design de Imagem, Design Gráfico e Projetos 

Editoriais, Escultura, Estudos Artísticos, Ciências da Comunicação, Ensino de Artes 

Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Multimédia, Pintura e 

Práticas Artísticas Contemporâneas – e 4 doutoramentos – Arte e Design, Design, 

Educação Artística e Media Digitais. Para além dos mencionados a FBAUP tem diversas 

formações contínuas bem como workshops.
10

  

 

 

                                                           
6
 UNIVERSIDADE DO PORTO – Breve apresentação da Universidade do Porto [Em linha]. – Porto: U.P. 

[Consult. 21 de maio de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=122225 > 
7
 FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO – Estatutos da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto [Em linha]. – Porto: FBAUP [9 abril 1996], atual. 24 agosto 2000. 

[Consult. 9 dezembro 2011]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/si_server/FBAUP/documentos/Estatutos_FBAUP.PDF> 
8
 FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO – Organização [Em linha]. – 

Porto: FBAUP. [Consult. 10 de dezembro 2011]. Disponível na WWW: <URL: 

http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?p_pagina=1185 > 
9
 FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO – Serviços [Em linha]. – Porto: FBAUP. 

[Consult. 21 de maio de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 

http://sigarra.up.pt/fbaup/unidades_geral.lista_nivel?p_nivel_id=12  > 
10 FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO – Cursos [Em linha]. – Porto: FBAUP. [Consult. 

17 de setembro de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?p_pagina=1166> 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=122225
http://sigarra.up.pt/si_server/FBAUP/documentos/Estatutos_FBAUP.PDF
http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?p_pagina=1185
http://sigarra.up.pt/fbaup/unidades_geral.lista_nivel?p_nivel_id=12
http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?p_pagina=1166
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2.1.Serviço de Comunicação e Cooperação da FBAUP 

É ao Serviço de Comunicação e Cooperação que cabe promover a FBAUP, fazer a 

divulgação das iniciativas realizadas pela e na instituição e gerir a cooperação institucional 

nacional e internacional.  

Coordenado por uma técnica superior, Drª. Joana Cunha, o Serviço integra o Gabinete 

de Relações Públicas, o Gabinete de Comunicação e Imagem e o Gabinete de Relações 

Internacionais. Ainda que direcionados para áreas distintas, os três funcionam em estrita 

ligação para um objetivo comum: difundir o trabalho realizado na FBAUP. 

 

2.2. Gabinete de Relações Internacionais da FBAUP – Cooperação Internacional 

Tendo desde cedo investido na internacionalização – à data da sua formação enquanto 

Academia de Belas Artes já praticava uma política de atribuição de bolsas no estrangeiro
11

 

– a FBAUP faz jus à aposta na cooperação internacional levada a cabo pela U.P. através de 

protocolos de cooperação com universidades de todo o mundo e a atribuição de diplomas 

conjuntos com várias instituições europeias e latino-americanas.
12

 

A FBAUP desenvolve, há mais de dez anos, um programa extenso e diversificado de 

parcerias com instituições de ensino estrangeiras. Atualmente, o intercâmbio entre 

instituições de ensino artístico, com especial ênfase para as europeias e as brasileiras, e a 

FBAUP é intenso e regista um crescimento significativo que coloca a FBAUP à frente de 

todas as restantes faculdades da U.P. no que diz respeito à participação relativa de 

estudantes em mobilidade IN e OUT sendo a única a cumprir, nos dois casos, os valores de 

referência estabelecidos pela U.P. para o ano 2014.
13

  

Ao GRI compete gerir todos os processos relativos à mobilidade e cooperação IN e 

OUT que permite que, todos os anos, a FBAUP receba e envie estudantes, docentes e 

                                                           
11

 FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO – Apresentação [Em linha]. – Porto:FBAUP. 
[Consult. 21 de maio de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?P_pagina=1182> 
12

 UNIVERSIDADE DO PORTO – Cooperação Internacional [Em linha]. – Porto: U.P. [Consult. 21 de Maio de 
2012]. Disponível na WWW: <URL: http://sigarra.up.pt/up/Web_base.gera_pagina?P_pagina=1001679>    
13

 UNIVERSIDADE DO PORTO – Relatório de Internacionalização (RI.1011) [em linha].- Porto: U.P. [Consult. 
10 de março de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=1
22350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005>  

http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?P_pagina=1182
http://sigarra.up.pt/up/Web_base.gera_pagina?P_pagina=1001679
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
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pessoal não docente de e para a Europa e América Latina.
14

 A gestão destes processos está 

a cargo da Dr.ª Joana Cunha, técnica adstrita aos Programas de Mobilidade; do Dr. Heitor 

Alvelos, Coordenador Erasmus
15

; e da Dr.ª Ana Oliveira, assistente operacional do 

gabinete. 

Entre as tarefas inclusas nos referidos processos salientam-se: 

 Promover e concretizar a realização de acordos e protocolos com instituições 

estrangeiras e assegurar a boa continuação dos já existentes; 

 Divulgar e apoiar a mobilidade estudantil, a mobilidade docente e não docente; 

 Receber, avaliar e validar as candidaturas referentes aos acordos e protocolos 

existentes; 

  Informar todos os participantes em programas de cooperação sobre os procedimentos 

relativos aos mesmos e prestar apoio sempre que necessário; 

 Fazer a receção dos participantes em programas de mobilidade e cooperação 

assegurando, dentro do possível, a sua adaptação à FBAUP e o aproveitamento do 

período aí passado. 

 Prestar apoio aos participantes em programas de mobilidade e cooperação OUT. 

 Assegurar uma estadia proveitosa na FBAUP de forma a promover, dentro das 

instituições parceiras, o crescimento da participação nos programas de mobilidade.
16

 

 

2.3. Localização das instalações de trabalho 

A FBAUP localiza-se na cidade do Porto, na Avenida Rodrigues de Freitas, em frente à 

biblioteca municipal do Porto. 

O GRI, onde foi realizado o estágio curricular aqui descrito, situa-se no edifício central 

da faculdade. No mesmo espaço físico funcionam, simultaneamente, os três gabinetes 

pertencentes ao Serviço de Comunicação e Cooperação. De referir que as condições de 

                                                           
14

 FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO – Gabinete de Relações Internacionais [Em 
linha]. – Porto: FBAUP. [Consult. 6 dezembro 2011]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/fbaup/unidades_geral.visualizar?p_unidade=102>  
15

 FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO – Informações [Em linha]. – Porto: FBAUP. 
[Consult. 22 de maio de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?P_pagina=1191 >    
16

 Informações transmitidas oralmente por Dr.ª Joana Cunha, responsável pelo GRI da FBAUP e orientadora 
externa do estágio. 

http://sigarra.up.pt/fbaup/unidades_geral.visualizar?p_unidade=102
http://sigarra.up.pt/fbaup/web_base.gera_pagina?P_pagina=1191
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trabalho que me foram proporcionadas e o ambiente profissional corresponderam ao 

esperado e foram de máxima importância para a realização, com sucesso, do estágio 

curricular e dos objetivos para ele estabelecidos. 

Durante os primeiros dias de estágio realizaram-se algumas sessões informais de 

apresentação do trabalho realizado no GRI, que serviram para conhecer a forma como está 

estruturado, os processos de organização e trabalho que adota e os materiais disponíveis e a 

melhor forma de tirar partido deles. Para o cumprimento das funções que me foram 

atribuídas utilizei o equipamento informático e de comunicação existentes no Gabinete e 

sempre que houve necessidade de outros equipamentos e recursos os mesmos foram-me 

disponibilizados. 

 

2.4. Duração e enquadramento do estágio 

O estágio aqui descrito teve a duração total de 400 horas que foram prestadas entre 09 

de janeiro e 27 de abril de 2012. A distribuição da carga horária semanal foi feita de acordo 

com as necessidades da instituição de acolhimento, tendo esta tido em conta o facto de a 

estagiária ser trabalhadora a tempo parcial (vejam-se os quadros do ponto 3. do anexo I 

onde está registada a distribuição horária e a calendarização inicial do período de estágio). 

De acordo com o previsto no projeto de estágio existiram algumas alterações à 

calendarização inicial que se prenderam com o facto dos serviços académicos estarem em 

funcionamento durante os períodos de interrupção nomeadamente no Carnaval e na Páscoa. 

Pelo atrás descrito o estágio foi concluído duas semanas antes do que havia sido 

inicialmente programado (veja-se o anexo II onde está registada a carga horária diária e 

semanal e o quadro do ponto 2.5. da parte I do presente relatório onde está registada a carga 

horária mensal), ou seja, em vez de terminar a 11 de maio, terminou a 27 de abril. 

 

2.5. Cronograma de atividades do estágio 

O cronograma abaixo apresentado corresponde às tarefas realizadas durante o período 

de estágio, incluindo as que não estavam previstas no cronograma inicial. As tarefas que 

estavam inicialmente previstas e que por algum motivo não foram cumpridas encontram-se 

assinaladas a cinzento sendo que o motivo do seu incumprimento será devidamente 
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explicado. Para contrapor o cronograma atual com o cronograma proposto no projeto de 

estágio e perceber as diferenças consultar o ponto 6 do anexo I. 

Quadro 1: Cronograma das atividades desempenhadas durante o período de estágio 

Atividades / Fases do Estágio 

Mês 

Janeiro Fevereiro Março Abril 
Maio / 

Junho 

Acompanhar a conclusão dos processos dos 

alunos de intercâmbio que terminam o seu período 

de estudos na FBAUP em Janeiro/Fevereiro 
x x x  

 

Acompanhar os 

processos dos alunos de 

intercâmbio que vão 

iniciar o seu período de 

estudos na FBAUP em 

Fevereiro 

Receção e 

encaminhamento dos 

alunos 
 x x  

 

Tratamento de 

documentação  
 x x x 

 

Apoio no processo de 

integração na 

comunidade da FBAUP 
 x x x 

 

Exposições 

Exposição de trabalhos 

de alunos de 

intercâmbio 1º semestre 

(Janeiro) 
  

x 
 

 

Exposição de trabalhos 

de alunos de 

intercâmbio 2º semestre 
    

 

 

Revisão e complementação da informação sobre o 

Serviço de Comunicação e Cooperação da 

FBAUP para posterior disponibilização no Sigarra 

 

    

 

“Guia de Sobrevivência 

da FBAUP” 

Pesquisa / compilação 

da informação  
 x x  

 

Elaboração do guia   x x  

Tradução do guia    x  

Formatação das 3 

versões do guia 
    

x 

Inquérito interno para 

aplicação à comunidade 

estudantil da FBAUP 

resultante dos 

programas de 

intercâmbio 

Procurar informação 

sobre elaboração de 

inquéritos da natureza 

do que se pretende 
 

x x  

 

Avaliar e analisar as 

necessidades a ser 

inquiridas pela 

instituição 

 
 

x  

 

Elaboração do inquérito 

de acordo com as duas 

primeiras 
  x x 

 

 

Acompanhar os 

Receção de 

documentação 
 x x  
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processos de 

mobilidade OUT a 

decorrer no ano letivo 

2011/2012 

Cópia, envio e arquivo 

de documentação 
 x x  

 

Atendimento aos 

estudantes. 

Esclarecimento de 

dúvidas. 

  x  

 

Acompanhar os 

processos de 

mobilidade OUT para o 

ano letivo 2012/2013 

Processo de 

candidatura na FBAUP 
 x   

 

Colocação ERASMUS 

e Cooperação Brasil / 

Buenos Aires 
 x   

 

Candidaturas nas 

instituições parceiras 
  x x 

 

Visitas guiadas à 

FBAUP 

Brasileiro  x   
 

Egipcios   x   
 

Japoneses   x  
 

Italianos    x 
 

Apoio aos restantes 

gabinetes anexos ao 

Serviço de 

Comunicação e 

Cooperação 

Inauguração da 

exposição 5 séculos de 

desenho 
  x  

 

Outros  x x x 
 

Atendimento aos estudantes. x x x x 
 

Arquivo de documentação. x x x x 
 

Projeto pessoal 

 

Reunir toda a 

informação dos 

estudantes na situação 

que pretende ser 

analisada. 

x x   

 

Pesquisar informação 

sobre a elaboração de 

inquéritos e preparação 

do mesmo 

 x x  

 

Realização do inquérito   x x 
 

Análise dos dados 

recolhidos da base de 

dados e do inquérito 
  x x x 

Interpretação dos dados 

recolhidos e elaboração 

de conclusões 
   x x 

Distribuição horária 80h30 104h20 119h50 97h50 --- 
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3. Mobilidade e Cooperação IN 

 

Segundo o Relatório de Internacionalização (RI.1011) da U.P. o número de estudantes 

estrangeiros que estudaram nesta instituição, no ano letivo de 2010/2011, ao abrigo de um 

programa de intercâmbio
17

 perfaz um total de 1474 (mais 222 que no ano letivo anterior). 

Estes estudantes vieram de 255 instituições estrangeiras de 47, países sendo que as 

participações mais significativas foram ao abrigo do programa Erasmus (estudos e estágio) 

da Europa (764 estudantes vindos de 147 instituições estrangeiras de 28 países) e ao abrigo 

de programas de mobilidade na pré-graduação da América Latina e América Central (649 

estudantes vindos de 73 instituições de 7 países das regiões mencionadas).  

Em termos absolutos 34,5% destes estudantes escolheram a Faculdade de Engenharia e 

a Faculdade de Letras para realizar os seus estudos. No entanto, é a FBAUP que, se 

ajustados os números à dimensão das escolas, recebe mais estudantes em mobilidade. Na 

FBAUP, 1 em cada 4 estudantes é estrangeiro em mobilidade, ao passo que na Faculdade 

de Engenharia e na Faculdade de Letras apenas 1 em cada 23 e 1 em cada 10, 

respetivamente, são estudantes na mesma situação.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Incluindo o Programa Erasmus Estudos, Erasmus Estágios e Freemovers; o Programa Leonardo da Vinci; os 
acordos de cooperação e freemovers com instituições da América do Norte e Ásia e o programa Erasmus 
Mundos (Projeto Lotus); mobilidade na pré-graduação e pós-graduação da América do Sul e América 
Central; Erasmus Mundus Acção 2 (Projetos Mundus 17, EBW 2, Mundos 20 e COOPEN 21). 
18

 UNIVERSIDADE DO PORTO – Relatório de Internacionalização (RI.1011) [em linha].- Porto: U.P. [Consult. 
10 de março de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=1
22350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005>  

http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
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Quadro 2: Mobilidade in: Escolas U. Porto escolhidas pelos estudantes e recém-licenciados de todos os 

programas de mobilidade. 
 

Faculdades Estudantes/recém-licenciados Rácios Escolas / R (p:t)** 

Arquitectura 98 (1:10) (979) 

Belas Artes 149 (1:4) (638) 

Desporto 102 (1:7) (667) 

Ciências 107 (1:25) (2689) 

Direito 46 (1:21) (946) 

Economia 89 (1:20) (1785) 

Engenharia 258 (1:23) (5942) 

Farmácia 60 (1:19) (1156) 

Letras 250 (1:10) (2591) 

Medicina Dentária 7 (1:63) (438) 

Medicina 76 (1:21) (1622) 

Psicologia C. E. 95 (1:10) (978) 

Biomédicas 89 (1:19) (1655) 

Nutrição 37 (1:11) (394) 

Reitoria* 1  

TOTAIS 1474 (1:15) (22480) 
 

Fontes: SRI, SCPLLA e Gabinete de Melhoria Contínua.
19

 

 

Para que seja possível receber estes estudantes e garantir que o seu período na FBAUP 

é aproveitado da melhor maneira possível, o GRI desenvolve um trabalho diário que 

implica conhecer todos os procedimentos internos e estabelecer uma relação com todos os 

responsáveis pela cooperação de todas as instituições com quem tem protocolos começando 

pela própria U.P.. 

O GRI da FBAUP funciona em estrita ligação com o Serviço de Relações 

Internacionais (SRI) da U.P. pelo que todos os procedimentos relativos a programas de 

mobilidade têm que passar pelas duas entidades. Desde os processos de candidatura, feitos 

através do sítio da U.P., aos documentos de finalização e validação da participação num 

programa de mobilidade, que têm que ser assinados pelo estudante, pela instituição 

parceira, pela FBAUP e pela própria U.P., todos têm que estar em conformidade com o 

regulamento da última, cabendo à FBAUP certificar-se disso antes de enviar os documentos 

finais para a instituição parceira e para a U.P..  

 

 

                                                           
19

 UNIVERSIDADE DO PORTO – Relatório de Internacionalização (RI.1011) [em linha].- Porto: U.P. [Consult. 
10 de março de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=1
22350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005>   

http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
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3.1. Mobilidade e cooperação de 1º semestre e anual 

 

De acordo com a alínea a) do ponto 4 do projeto de estágio, uma das funções a 

desempenhar durante o período de estágio prendia-se com o acompanhamento da conclusão 

dos processos dos estudantes em mobilidade e cooperação IN que terminavam o seu 

período de estudos na FBAUP em janeiro/fevereiro, ou seja, no final do 1º semestre. Nesta 

situação estavam os estudantes de mobilidade IN que realizaram um período de 5 ou 6 

meses iniciados em setembro de 2011 (referente a um semestre letivo); os estudantes de 

cooperação IN que realizaram um período de 11 meses iniciado em fevereiro/março de 

2011 (referente a um ano letivo); e alguns casos de estudantes de mobilidade IN que 

pediram a diminuição do período de estudos inicialmente acordado e iniciado em setembro 

de 2011. 

Em todos os casos acima mencionados, o procedimento é muito semelhante: admitindo 

que todo o processo anterior está completo – a saber, realização das alterações ao contrato 

de estudos inicial, assinatura do novo contrato de estudos, validação das alterações – ao 

GRI cabe assinar o documento que certifica que o estudante esteve a frequentar a FBAUP 

(este documento inclui a data de chegada e a data de partida e estas devem corresponder ao 

período de estudos para o qual o estudante se candidatou). Posteriormente, o GRI deve 

enviar para a instituição parceira o contrato de estudos final, assinado pelo SRI da U.P., e a 

Transcrição de Registo / Transcript of Record (TR)
20

 devidamente datada, assinada e 

carimbada. 

A finalização dos processos de conclusão prolongou-se para além do que foi previsto no 

projeto de estágio segundo o qual deveria estar completa no final de fevereiro. Vários 

foram os fatores que estiveram na origem deste atraso: os estudantes não entregarem a 

documentação dentro dos prazos previstos; as instituições parceiras não receberem ou não 

reenviarem a documentação assinada de acordo com o solicitado pela FBAUP; alguns 

processos ficarem pendentes por questões informáticas de natureza variada; o lançamento 

                                                           
20 A TR é um documento onde constam as Unidades Curriculares (UCs) realizadas pelo estudante, o 

número que créditos ECTS que cada UC vale e a avaliação feita pelo discente. Para além disso contém 

também uma tabela de conversão. Veja-se o anexo IV.      
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das notas por parte de alguns docentes da FBAUP ser feito tardiamente e sem o qual não é 

possível tirar as TRs. Estando pendentes da assinatura e validação das alterações ao 

Contrato de Estudos / Learning Agreement (LA) inicial e pelos diversos motivos atrás 

assinalados, os processos de conclusão só foram finalizados, no caso da Mobilidade IN, a 

10 de abril, e, no caso da Cooperação IN, a 19 de abril (para mais detalhes sobre os 

momentos de desenvolvimento desta tarefa consultar o anexo III). 

 

3.2. Mobilidade e cooperação de 2º Semestre e anual 

 

O acompanhamento dos processos dos estudantes em mobilidade e cooperação IN que 

iniciavam ou davam continuidade ao seu período de estudos na FBAUP no 2º semestre 

constituía a segunda função a desempenhar durante o período de estágio (alínea b) do ponto 

4 do projeto de estágio). 

O grupo referido incluía os estudantes em mobilidade IN que iniciavam um período de 

estudos de 5 ou 6 meses em fevereiro/março de 2012 (referente ao segundo semestre); os 

estudantes em mobilidade IN que realizavam um período de estudos de 10 ou 11 meses 

iniciado em setembro/outubro de 2011; os estudantes em cooperação IN que iniciavam um 

período de estudos de 5/6 ou 10/11 meses em fevereiro/março de 2012 (referente a um 

período semestral ou anual respetivamente); e alguns casos de estudantes de mobilidade e 

cooperação IN que pediram o prolongamento do seu período de estudos. A estes 

acresceram os estudantes que, estando em Portugal, na U.P., a realizar um período de 

estudos, pediram autorização para frequentar algumas UCs na instituição de estágio. No 

total, foram tratados 82 processos relativos à inscrição de 82 estudantes nas condições atrás 

descritas. Também no caso das inscrições destes estudantes o processo é bastante 

semelhante, sendo que a única diferença reside na quantidade de documentação a ser 

entregue pelo estudante e processada pelo GRI.   

A fim de preparar o processo de inscrição e de garantir que o mesmo se desenrolava da 

melhor maneira possível, foi realizada, a 20 de fevereiro de 2012, uma primeira reunião 

com todos os estudantes (veja-se, no anexo III, a entrada do dia 13 de fevereiro de 2012, 

onde se encontram em detalhe as tarefas agendadas para a referida reunião). Nesta reunião 

foram facultadas as folhas de inscrição juntamente com as folhas de pedido de aceitação 
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nas UCs (que deveriam ser assinadas por cada docente de cada UC que o estudante 

pretendia realizar e que funcionam como forma de responsabilizar o docente pelo estudante 

e de garantir a pertença do estudante a uma UC e sob a responsabilidade de um docente) e 

uma check list onde constavam todos os documentos necessários para a inscrição. No 

sentido de proporcionar as mesmas oportunidades a todos os estudantes, o período de 

recolha das assinaturas dos docentes decorreu, dentro do período permitido pela instituição, 

apenas quando a maioria dos estudantes já se encontravam em Portugal. Este período, que 

teve a duração de cerca de 3 semanas, serviu para que os estudantes pudessem frequentar as 

UCs em que se haviam inscrito previamente e decidir, se houvesse vagas nas turmas e os 

horários fossem compatíveis com as restantes UCs que pretendiam realizar, se queriam 

efetivamente fazer essas UCs ou se preferiam fazer outras que não constavam no contrato 

de estudos inicial. Ainda a propósito desta primeira reunião foi necessário preparar uma 

apresentação em PowerPoint onde constavam todos os procedimentos relativos ao processo 

de inscrição nomeadamente os prazos e forma de funcionamento do Sigarra (sítio da 

FBAUP). 

Numa segunda reunião, realizada a 8 de março de 2012, os estudantes procederam à 

entrega de toda a documentação necessária: comprovativo do pagamento do seguro escolar; 

“Formulário para registo académico” assinado pelos estudantes (apenas no caso dos 

estudantes que iniciavam o seu período de estudos); “Pedido de inscrição” devidamente 

preenchido e assinado pelos docentes e as alterações ao LA impressas e assinadas pelos 

estudantes. Apesar de ter sido dado um prazo final de uma semana, após a reunião, para a 

entrega de todos os documentos, o mesmo não foi cumprido estendendo-se até ao início de 

abril. O incumprimento deste prazo deveu-se, entre outros, a problemas informáticos, a 

processos anteriores inconclusos (no caso dos estudantes que já haviam realizado um 

período de estudos na FBAUP) e à dificuldade de conseguir vagas, assinaturas de alguns 

docentes e conciliar os horários das UCs a realizar. Recebida e registada a documentação, a 

mesma deu seguimento para a Secção de Estudantes dos Serviços Administrativos, onde o 

técnico responsável procedeu à inscrição dos estudantes e ao registo, no sistema da 

FBAUP, das UCs a realizar, de acordo com as alterações aos LAs. 

Para além das funções acima descritas, que se prenderam, essencialmente, com o 

esclarecimento e tratamento da documentação relativa ao processo de inscrição, foi também 
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necessário apoiar os estudantes para que a sua integração e estadia na FBAUP fossem o 

mais produtivas possível.  

Com esse objetivo em vista foi realizada uma visita guiada à faculdade, no dia 20 de 

fevereiro de 2012, durante a qual os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer todos 

os espaços e serviços disponíveis. Durante esta visita foram fornecidas informações sobre 

os procedimentos internos da instituição (aquisição do cartão de leitor e funcionamento da 

biblioteca, processo de requisição de material e espaços) e sobre os serviços específicos 

relacionados com as formações lecionadas na faculdade (locais para aquisição de material, 

serviços de impressão entre outros). 

Não se resumindo ao processo de inscrição, o apoio prestado aos estudantes é diário e 

de acordo com as necessidades pessoais de cada um. Para isso, o GRI tem um horário de 

atendimento durante o qual os estudantes podem procurar conselhos e apoio (terça e quinta-

feira das 10:00 às 12:00 e das 14:30 às 17:00 e quarta-feira das 10:00 às 13:00). De referir 

que, em alturas de maior quantidade de trabalho (seja pela quantidade de processos que se 

iniciam, seja pelo decorrer simultâneo de mais do que um processo, por exemplo 

candidaturas para mobilidade OUT e inscrições de mobilidade IN), as tarefas são divididas 

entre os técnicos do GRI por forma a assegurar que existam o mínimo de lacunas possíveis. 

No sentido de manter um registo das informações mais relevantes sobre cada estudante 

o GRI tem uma base de dados geral – “INCOMING” – onde constam os dados pessoais dos 

estudantes de mobilidade e cooperação IN de um dado ano letivo, bem como os dados 

relativos à universidade de origem e ao período de estudos que realizam na FBAUP. 

Ao longo dos processos descritos em 3.1. e 3.2., e no sentido de manter um registo 

fiável e atualizado dos mesmos, foram criadas duas listagens – “Listagem TR” e “Docs insc 

IN 2S”, respetivamente – com os dados pessoais e informações sobre o ponto de situação 

do processo de cada estudante. 

As três listagens atrás referidas são de extrema importância para a organização do 

trabalho diário do GRI e para que os processos se desenrolem da melhor maneira possível. 

A revisão e atualização das mesmas são feitas numa base quase diária para que existam o 

mínimo de falhas e atrasos possíveis. 

Para além do registo informático, existe também um registo em papel onde constam 

todos os documentos relativos aos processos de todos os estudantes que iniciam uma 
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candidatura a um período de estudos na FBAUP. Os processos relativos a mobilidade IN e 

cooperação IN estão separados formando dois arquivos distintos relativos ao ano letivo 

2011/2012. Ambos estão organizados por ordem alfabética tendo em conta a cidade da 

instituição de origem. A atualização dos arquivos é feita quase diariamente e é 

imprescindível para o bom funcionamento do GRI. Este arquivo assegura a existência de 

pelo menos uma cópia de todos os documentos que passam pelo GRI, o que, em caso de 

extravio de documentos ou de necessidade de confirmação do envio ou receção de 

documentos eletrónicos, por exemplo, pode ser de extrema importância.  

 

4. Exposição Move UP 

 

À data do início do estágio, e ao contrário do previsto, a organização da exposição 

Move UP da responsabilidade de alguns docentes do departamento de pintura e do GRI, 

relativa ao primeiro semestre, já estava praticamente concluída, faltando apenas colmatar 

alguns pormenores relacionados com o ato da inauguração que teve lugar na Galeria dos 

Leões, na Reitoria da U.P., no dia 19 de janeiro de 2012. 

O auxílio prestado, que se enquadra na alínea c) do ponto 4 do projeto de estágio, 

passou pela elaboração das fichas técnicas das obras nas quais constavam as informações 

pessoais dos autores e das obras. 

Devido a um interesse demonstrado por vários potenciais compradores, foi necessário 

contactar os autores a fim de averiguar o seu interesse na venda das obras. Feito isto, 

passou-se ao contacto com os potenciais compradores, tendo este como principal objetivo 

confirmar os valores de venda das obras e o interesse na compra. Dos contactos 

estabelecidos, tarefa que me foi atribuída, resultou a venda de uma obra. 

Por motivos ligados à calendarização da exposição anual de estudantes de intercâmbio, 

a tarefa determinada na alínea d) do ponto 4 do projeto de estágio – apoiar o GRI e os 

docentes responsáveis pela organização da referida exposição – não foi realizada. Foi 

apenas à data do término do estágio que foram iniciados os primeiros preparativos para a 

exposição sendo que até lá não houve necessidade de qualquer apoio.   
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5. Sigarra: informação sobre o Serviço de Comunicação e Cooperação  

 

A tarefa estabelecida na alínea e) do ponto 4 do relatório de estágio consistia em rever e 

complementar a informação existente sobre o Serviço de Comunicação e Cooperação da 

FBAUP, especificamente no respeitante ao GRI, e fazer a disponibilização dessa 

informação no Sigarra. 

Por estar pendente dos serviços informáticos – a informação sobre o GRI já havia sido 

produzida aquando do início do estágio reduzindo a tarefa descrita na aliena e) do ponto 4 

do projeto de estágio à disponibilização da informação no Sigarra – e por, durante o período 

de estágio, os mesmos não terem tido capacidade de resposta para as necessidades que a 

tarefa comportava, não foi possível fazer a disponibilização da informação trabalhada no 

Sigarra. 

 

6. Guia de sobrevivência  

 

Uma das tarefas estabelecidas no projeto de estágio – alínea f) do ponto 4 – passava 

pela complementação do guia de sobrevivência existente no GRI. Apesar de focar alguns 

dos procedimentos iniciais mais importantes a realizar aquando da chegada dos estudantes 

de intercâmbio à FBAUP, o guia existente não contemplava os procedimentos relativos à 

utilização dos serviços internos da faculdade nem os serviços específicos relacionados com 

as áreas lecionadas na instituição. 

De acordo com o previsto no cronograma de trabalho proposto no projeto de estágio, a 

referida tarefa desenvolveu-se em três momentos distintos. O primeiro constou da pesquisa 

e compilação da informação em falta no guia existente. As informações a incluir no guia 

foram previamente identificadas juntamente com a orientadora externa do estágio. Durante 

esta primeira parte do processo não foram encontradas dificuldades merecedoras de 

menção, exceção feita ao facto de o Sigarra não ter todas as suas funcionalidades 

disponíveis na versão inglesa. 

Terminada a pesquisa passou-se à reelaboração da versão portuguesa do guia. No que à 

organização da informação diz respeito, foi feita uma tentativa para que a mesma 

aparecesse de forma lógica e simples. Em primeiro lugar surgem as informações relativas à 
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estadia na U.P. e em Portugal. Às mencionadas, segue-se a descrição do processo de 

inscrição na FBAUP que visa o reajuste da situação académica do estudante de forma a que 

todos os trâmites inerentes à sua participação no programa de intercambio através do qual 

se encontram a realizar um período na FBAUP sejam cumpridos. Numa terceira parte, faz-

se a descrição dos processos de utilização de alguns dos serviços internos da FBAUP que 

poderão ser de grande interesse para os estudantes. Por fim, e por se tratar de um guia para 

estudantes que estão ligados à área das artes, existe um conjunto de informações que 

incluem, por exemplo, alguns locais onde é possível adquirir material e locais de passagem 

“obrigatória” no Porto (Museus e Galerias). 

Depois de concluída a etapa atrás descrita, passou-se à tradução do guia para inglês 

feita pela própria estagiária. A necessidade desta tradução prende-se com o elevado número 

de estudantes de intercâmbio que não tem conhecimentos suficientes de português para 

conseguirem tirar proveito das informações disponibilizadas numa versão em português. 

Ambas as versões foram revistas e validadas pela Dr.ª Joana Cunha. 

Às três tarefas inicialmente programadas, e em parte devido ao público-alvo a que se 

destina, acresceu uma outra que consistiu na elaboração do guia numa versão mais cuidada 

e outra mais prática do que a existente. Nesse sentido foram produzidas três versões: uma 

completa e duas parciais. As versões parciais não incluem as informações relativas à estadia 

na U.P. e em Portugal nem a descrição do processo de inscrição na FBAUP. Esta escolha 

assenta no facto de as informações mencionadas serem necessárias apenas no início do 

período de estudos ao passo que as restantes podem ser necessárias a qualquer altura e 

portanto a existência de uma espécie de “versão de bolso” das mesmas poderá ser uma 

mais-valia para os estudantes. A decisão de criar duas versões parciais prende-se com a 

natureza das mesmas. Uma das versões parciais alude exclusivamente aos processos 

internos da faculdade enquanto a outra refere apenas as informações sobre serviços 

relacionados com as formações lecionadas na FBAUP e que podem ser de interesse para os 

estudantes estrangeiros. A conclusão da produção dos documentos finais foi realizada já 

após o término do período de estágio. 

As versões finais dos guias, em português e inglês, podem ser consultadas nos anexos 

IV e V respetivamente. 
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7. Inquérito interno do GRI aos estudantes de mobilidade IN 

 

À data da elaboração do projeto de estágio e da definição das tarefas a realizar durante o 

mesmo foi identificada a necessidade de conceber um inquérito interno para aplicação ao 

grupo de estudantes resultante dos programas de intercâmbio – alínea g) do ponto 4 do 

projeto de estágio. O inquérito teria como principal objetivo avaliar a satisfação do grupo 

de estudantes atrás referido no que diz respeito ao período de estudos realizado na FBAUP 

– capacidade de resposta do Serviço de Relações Internacionais da FBAUP; 

aproveitamento do período de estudos realizado; avaliação geral do intercâmbio. 

Com os resultados da aplicação do inquérito, o GRI pretende perceber de que forma o 

trabalho que realiza é percecionado pelos estudantes e, no caso de se identificar essa 

necessidade, de que forma esses mesmos procedimentos podem ser aperfeiçoados. 

 

7.1. Elaboração de inquéritos por questionário 

 

Por forma a elaborar um questionário que respondesse satisfatoriamente às questões que 

o GRI pretende ver inquiridas foi necessário fazer alguma pesquisa no sentido de perceber a 

melhor estratégia a adotar para o cumprimento dos objetivos estabelecidos.  

Uma vez que este assunto vai ser abordado na segunda parte do presente relatório e pela 

importância que o mesmo teve enquanto alicerce do trabalho aí registado pareceu 

desnecessário repeti-lo aqui pelo que deve consultar o ponto 3 da parte II.  

 

7.2. Questões a ser inquiridas e elaboração do inquérito  

 

Realizada a pesquisa sobre a elaboração de inquéritos referida no ponto anterior, 

passou-se à identificação das questões que o GRI pretendia ver inquiridas tendo como 

ponto de partida as mencionadas anteriormente. Após algumas considerações, e tendo em 

conta as necessidades identificadas conjuntamente com a Dr.ª Joana Cunha, ficou definido 

que o inquérito se debruçaria, essencialmente, sobre a avaliação dos serviços prestados pelo 

GRI aos estudantes estrangeiros. Dentro do atrás mencionado, interessa avaliar o modo de 
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funcionamento dos processos adjacentes à mobilidade IN e as eventuais dificuldades deles 

resultantes; o desempenho dos técnicos do GRI; e o funcionamento geral do gabinete. 

Confrontada com o modo de aplicação do questionário, a decisão caiu sobre o formato 

digital. Esta decisão resultou do facto de o inquérito ter que ser respondido após o término 

do período de mobilidade e, por isso, existir uma maior probabilidade de muitos dos 

inquiridos já não se encontrar em Portugal. 

Por questões ligadas à gestão do Sigarra e após debatido o assunto com a Dr.ª Joana 

Cunha, foi criada uma conta no gmail (inqueritofbaup@gmail.com) à qual foi associado o 

inquérito em questão. A escolha deste serviço de webmail está relacionada com a 

funcionalidade disponibilizada que permite criar questionário cujos resultados podem ser 

exportados e trabalhados posteriormente em programas existentes para esse efeito.  

Terminada a primeira versão do inquérito foi necessário testá-la para ter uma ideia do 

tempo que demoraria a ser realizado, para eliminar questões que conduzissem a dados 

irrelevantes ou reformular questões que levantassem dúvidas ou fossem pouco claras. Do 

pré-teste (ou questionário-piloto) resultou a reorganização da versão testada, a 

reformulação de algumas questões e hipóteses disponibilizadas e a inclusão de alguns 

esclarecimentos relativos a questões que poderiam levantar dúvidas. 

Feitos os ajustes necessários passou-se à tradução do inquérito que, à semelhança de 

todos os documentos existentes e utilizados pelo GRI, deve ser apresentado quer em versão 

portuguesa quer em inglesa. 

Por se tratar de um documento que se pretende utilizar a partir do próximo ano letivo é 

de esperar que ao atual venham a ser introduzidas alterações resultantes da sua aplicação e 

da identificação de novas hipóteses e objetivos. 

 

7.3. Versão final do inquérito 

 

A propósito da versão final do inquérito abaixo descrita, é necessário salvaguardar que 

a nomenclatura relativa ao tipo de questões adotadas está de acordo com a adotada pela 

funcionalidade do gmail utilizada. 

 

mailto:inqueritofbaup@gmail.com
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Organizado em quatro partes distintas, o inquérito desenvolvido visa, como já foi 

mencionado previamente, a avaliação do desemprenho do GRI e dos técnicos que lá 

trabalham; perceber de que forma os procedimentos adotados são percecionados pelos 

estudantes estrangeiros e como é que esses procedimentos podem ser aperfeiçoados é o 

ponto central do referido inquérito. 

Por uma questão de identificação da população inquirida, a primeira parte do inquérito 

está orientada para a recolha de dados pessoais relativos aos estudantes e à instituição de 

origem. Inclui informações como o país (“Selecionar a partir de uma lista”, onde foram 

considerados todos os países com quem a FBAUP tem protocolos de cooperação); o género 

(“Selecionar a partir de uma lista”); a idade (“Selecionar a partir de uma lista”); a faculdade 

de origem (“texto”); o curso na faculdade de origem (“texto”); a graduação (“Selecionar a 

partir de uma lista”); o ano do curso (“Selecionar a partir de uma lista”). Nesta primeira 

parte as respostas são todas de caráter obrigatório e por isso só é possível continuar o 

inquérito após o preenchimento de todos os campos. 

A segunda parte – Estadia em Portugal – é dedicada, conforme o próprio título indica, à 

recolha de informação sobre a estadia dos estudantes em Portugal, nomeadamente na 

FBAUP. A primeira questão visa a identificação do período de estudos passado na FBAUP 

(“Selecionar a partir de uma lista”). A segunda pretende aferir sobre a duração, em meses, 

da estadia (“Texto”). A esta seguem-se o número de UCs teóricas e teórico-práticas 

realizadas (“Selecionar a partir de uma lista”). A 5ª questão pretende aferir sobre a 

frequência de outras faculdades para além da FBAUP (“Selecionar a partir de uma lista”) e 

por fim, caso a resposta à anterior seja positiva, pede-se a identificação da/das faculdades 

(“Texto”). Exceção feita a esta última todas as questões são de caráter obrigatório e, da 

mesma forma que acontece no final da primeira parte, só é possível progredir no inquérito 

quando todas as questões forem respondidas. 

Feita a identificação pessoal dos estudantes e caraterizada a sua estadia na FBAUP, a 

terceira parte do inquérito – “Gabinete de Relações Internacionais (GRI) da FBAUP” – 

pretende ver avaliados e comentados, pela mesma ordem, os três campos de enfoque 

mencionados em 7.2.: processo de inscrição, desempenho dos técnicos do GRI e 

funcionamento geral do GRI.  
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A primeira das 10 questões que constituem a terceira parte, pretende ver aferida a 

existência de dificuldades durante o processo de inscrição na FBAUP (“Selecionar a partir 

de uma lista”), enquanto a segunda pretende identificar essas dificuldades (“Caixas de 

verificação”). Nesta última foram consideradas algumas das dificuldades identificadas 

durante o período de inscrição existindo, no entanto, uma opção onde os estudantes podem 

especificar outras dificuldades que tenham experienciado e que não constem das hipóteses 

disponíveis. A esta questão segue-se uma outra cujo objetivo é identificar a existência de 

outros métodos para a realização do processo de inscrição (“Texto de parágrafo”). Às três 

já mencionadas seguem-se quatro questões que pretendem avaliar e quantificar o 

desempenho dos técnicos do GRI. As três primeiras estão relacionadas com a 

disponibilidade dos técnicos (“Selecionar a partir de uma lista”, “Texto livre” e “Escala”) e 

a quarta com a eficácia do apoio prestado (“Escala”). As últimas 3 estão direcionadas para a 

avaliação geral dos serviços prestados pelo GRI. A primeira questiona a possibilidade / 

necessidade de melhorar os referidos serviços (“Selecionar a partir de uma lista”); a 

segunda pretende a especificação do modo como essas melhorias poderiam ser alcançadas 

(“Caixas de verificação”); e a terceira e última questão pretende a avaliação quantitativa 

dos serviços gerais desempenhados pelo GRI (“Escala”). 

A quarta e última parte do inquérito é constituída por 3 questões que visam a 

“Avaliação do período de estudos realizado na FBAUP”. A primeira das três pretende a 

avaliação quantitativa da estadia na FBAUP (“Escala”); a segunda pretende aferir de que 

forma a passagem pela FBAUP contribuiu para o crescimento dos estudantes enquanto 

artistas; e a terceira pretende saber se os estudantes aconselhariam um amigo a realizar um 

período de estudos na FBAUP e porquê (“Texto livre”). 

De referir que no início do inquérito se inscreveu uma nota onde é agradecida a 

disponibilidade e colaboração dos estudantes e onde se salvaguarda o anonimato das 

informações relativas à aplicação do inquérito, bem como a sua utilização exclusiva para a 

avaliação interna do funcionamento do GRI da FBAUP. 

As duas versões do inquérito, uma em português e outra em inglês, podem ser 

consultadas nos anexos VIII e IX, respetivamente, no final do relatório de estágio. Para 

além das versões em anexo é possível consultar os inquéritos online em 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdpTUVBTk0zZUk5bzdCV0s

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdpTUVBTk0zZUk5bzdCV0swUWtVT0E6MQ#gid=0
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wUWtVT0E6MQ#gid=0 e 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5OV0pKMWt3bS05eVgxWU

pFNHEtRkE6MQ#gid=0 ,versão portuguesa e inglesa respetivamente. 

 

8. Mobilidade e Cooperação OUT 

 

Apesar de não fazer parte das funções definidas no projeto de estágio, devido à grande 

quantidade de trabalho que a mesma implica, e por também estar a cargo do GRI, tornou-se 

imprescindível, durante o período de estágio, o apoio à mobilidade OUT
21

 e cooperação 

OUT
22

. Desta função resultaram algumas tarefas que serão devidamente desenvolvidas em 

8.1. (dedicado à mobilidade e cooperação do ano letivo de 2011/2012) e 8.2. (dedicado à 

mobilidade e cooperação do ano letivo de 2012/2013) e que, no seu conjunto, resultaram na 

compreensão e familiarização dos processos relativos à mobilidade e cooperação OUT. 

De acordo com os dados disponibilizados no Relatório de Internacionalização (RI.1011) 

da U.P., relativo ao ano letivo de 2010/2011, a participação de estudantes desta instituição 

em programas de mobilidade perfez um total de 1033 (mais 94 do que no ano letivo 

anterior, 2009/2010). Estes estudantes integraram 386 instituições em 35, países sendo que 

as participações mais significativas foram ao abrigo do programa Erasmus (estudos e 

estágio) na Europa (783 estudantes distribuídos por 312 instituições em 27 países) e a 

mobilidade na pré-graduação para a América Latina e América Central (188 estudantes 

distribuídos por 27 instituições em 5 países).
23

 

Em termos absolutos é a Faculdade de Engenharia que envia mais estudantes para 

instituições estrangeiras ao abrigo de programas de mobilidade OUT e 47.5% da 

participação da U.P. é assegurada por três das suas escolas – Engenharia, Biomédicas e 

Economia. No entanto, e à semelhança do que acontece nos casos da mobilidade e 

                                                           
21

 Mobilidade OUT refere-se aos estudantes da FBAUP que realizam ou realizaram, através do programa 
Erasmus, um período de mobilidade (estudos) numa instituição de ensino superior da União Europeia. 
22

 Cooperação OUT refere-se aos estudantes da FBAUP que realizam ou realizaram, através de um acordo 
bilateral, um período de mobilidade (estudos) numa instituição de ensino superior dos países da América 
Latina. 
23

  UNIVERSIDADE DO PORTO – Relatório de Internacionalização (RI.1011) [em linha].- Porto: U.P. [Consult. 
10 de março de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=1
22350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005> 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdpTUVBTk0zZUk5bzdCV0swUWtVT0E6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5OV0pKMWt3bS05eVgxWUpFNHEtRkE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5OV0pKMWt3bS05eVgxWUpFNHEtRkE6MQ#gid=0
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
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cooperação IN, se considerados o número de estudantes em mobilidade e o número total de 

estudantes de cada escola, verificamos que é a FBAUP quem mais investe na participação 

em programas de mobilidade – 1 em cada 10 estudantes participou num programa de 

mobilidade. À FBAUP seguem-se Farmácia (1:13) e Biomédicas (1:14). Em ultima análise 

a FBAUP é a única que já está dentro dos valores de referência para a U.P. em 2014 – 1em 

cada 10 estudantes, ou seja, 10%.
24

 

 

Quadro 3: Mobilidade Out total: Número de participantes e rácios por escola. 
 

Faculdades Participantes R (p:t)* 

Arquitectura 59 (1:17) (979) 

Belas Artes 64 (1:10) (638) 

Desporto 34 (1:20) (667) 

Ciências 80 (1:34) (2689) 

Direito 18 (1:53) (946) 

Economia 118 (1:15) (1785) 

Engenharia 254 (1:23) (5942) 

Farmácia 90 (1:13) (1156) 

Letras 81 (1:32) (2591) 

Medicina Dentária 10 (1:44) (438) 

Medicina 59 (1:27) (1622) 

Psicologia C. E. 21 (1:47) (978) 

Biomédicas 119 (1:14) (1655) 

Nutrição 22 (1:18) (394) 

TOTAIS 1474 (1:22) (22480) 
 

*Rácio (participantes mobilidade: total de estudantes de cada escola de licenciatura + mestrado integrado). 

Fontes: SRI, SCPLLA e Gabinete de Melhoria Contínua.
25

 

 

Desde a promoção dos programas existentes, à validação das UCs realizadas durante o 

período de mobilidade, passando pelas duas fases de seriação (uma interna e outra externa) 

e pela burocracia que algumas mobilidades exigem, é aos técnicos do GRI que cabe prestar 

todo o apoio necessário para que seja possível alcançar os resultados atrás mencionados. 

À semelhança do que acontece relativamente à mobilidade e cooperação IN, também 

nos casos da mobilidade e cooperação OUT o GRI da FBAUP funciona em estrita ligação 

com o SRI da U.P.. Toda a documentação relativa às mobilidades tem que estar de acordo 
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 UNIVERSIDADE DO PORTO – Relatório de Internacionalização (RI.1011) [em linha].- Porto: U.P. [Consult. 
10 de março de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=1
22350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005>  
25

  UNIVERSIDADE DO PORTO – Relatório de Internacionalização (RI.1011) [em linha].- Porto: U.P. [Consult. 
10 de março de 2012]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=1
22350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005 >   

http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
http://sigarra.up.pt/up/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pagina=122350&pct_disciplina=&pct_grupo=1321&pct_grupo=1005
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com o regulamento da U.P. e cabe ao GRI certificar-se de que os procedimentos são 

cumpridos dentro dos prazos e sem falhas.  

 

8.1. Mobilidade e Cooperação 2011/2012 

 

Resultado das necessidades que foram surgindo ligadas à mobilidade e cooperação 

OUT relativa aos estudantes da FBAUP que realizaram um período de estudos numa 

instituição estrangeira durante o ano letivo de 2011/2012, salientam-se as seguintes tarefas 

desempenhadas: 

(i) Tratamento da documentação relativa à conclusão dos processos dos estudantes 

em mobilidade e cooperação OUT durante o 1º período, correspondente a 5/6 

meses de mobilidade iniciados em Setembro/Outubro de 2011; 

(ii) Apoiar a finalização dos preparativos relativos aos processos dos estudantes em 

mobilidade e cooperação OUT durante o 2º período, correspondente a 5/6 meses 

de mobilidade iniciados em fevereiro/março de 2012; 

(iii) Receber e processar a documentação relativa ao início do período de estudos do 

grupo identificado no ponto anterior; 

(iv) Manutenção e atualização das bases de dados eletrónicas e do arquivo relativos 

à mobilidade e cooperação OUT. 

 

O trabalho relativo à primeira tarefa atrás mencionada prendeu-se, essencialmente, com 

a receção, revisão e registo da documentação (a saber, LA e comprovativo de estadia onde 

constam as datas do inicio e término do período de mobilidade) recebida das instituições 

estrangeiras relativa aos estudantes da FBAUP em mobilidade durante o 1º semestre. O 

processo é igual em todos os casos, independentemente de se tratar de mobilidade ou 

cooperação OUT. Recebidos os documentos foi necessário confirmar as UCs realizadas, as 

equivalências e o número de créditos pretendidos, que deveriam estar de acordo com as 

inscrições constantes na ficha de aluno no Sigarra. Ainda que a probabilidade de algum 

documento não cumprir o atrás mencionado seja extremamente baixa, à data das primeiras 

alterações ao LA, no início da mobilidade, os estudantes e os técnicos do GRI já fizeram o 

trabalho de verificação das UCs e creditação que as mesmas conferirão no final da 
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mobilidade, a medida funciona como precaução para garantir que não existam quaisquer 

equívocos. Assinar, carimbar e datar os documentos são os passos seguintes. À semelhança 

do que acontece com toda a documentação que passa pelo GRI, os documentos são, por 

uma questão de precaução, fotocopiados e as fotocópias são arquivadas no dossier de cada 

aluno. Os originais são enviados para o SRI onde serão processados. 

A finalização dos preparativos relativos aos processos dos estudantes que iriam realizar 

um período de estudos numa instituição estrangeira durante o 2º semestre, 20 no total, 

esteve ligada, fundamentalmente, com o esclarecimento de dúvidas na sua maioria 

relacionadas com os procedimentos a seguir durante e aquando da aproximação do término 

do período de mobilidade.  

Chegados aos destinos, os estudantes têm que tratar do comprovativo de chegada e 

refazer o LA inicial de acordo com as alterações necessárias que resultam, geralmente, da 

oferta de determinadas UCs, da creditação de cada UC ou simplesmente da impossibilidade 

de realizar uma UC devido à sobreposição de horários. Para além de equacionar as questões 

atrás mencionadas, os estudantes tiveram que se certificar que as equivalências que seriam 

pedidas no término da mobilidade poderiam ser concedidas e que a creditação obtida com 

as UCs realizadas durante o período de estudos iria cumprir o regulamento. Relativamente 

às UCs, é necessário ter em conta que as UCs teóricas só podem dar equivalência a UCs 

teóricas, que as UCs teórico-práticas ou práticas só podem dar equivalência a UCs teórico-

práticas e que a FBAUP não reconhece cursos de língua ou cultura. Quanto à creditação, os 

estudantes (especificamente os que estão em mobilidade através do programa Erasmus) 

devem ter em conta que, de acordo com o regulamento, a não realização de um mínimo de 

20 créditos resulta na obrigação de devolver integralmente da bolsa atribuída pelo 

programa. 

Do processo atrás descrito resultam pelo menos dois documentos (poderão ser mais, 

dependendo da instituição parceira). As alterações ao LA inicial, depois de validadas no 

sistema da U.P., têm que ser impressas, assinadas e enviadas para o GRI. Aquando da sua 

receção, os documentos são arquivados e registados na listagem existente para o efeito. 

À semelhança do que acontece nos casos da mobilidade e cooperação IN, também para 

a mobilidade e cooperação OUT existe um arquivo próprio onde estão todos os documentos 

relativos a estas modalidades. Este arquivo permite manter um registo de toda a 



40 
 

documentação recebida e enviada pelo GRI e é uma segurança imprescindível. Para além 

do arquivo em papel, existem também duas listagens em formato digital, uma das quais 

inclui todas as informações pessoais dos estudantes e da mobilidade que realizam enquanto 

a outra serve para registar a chegada/entrega de documentos relativos à mobilidade.  

 

8.2. Mobilidade e Cooperação 2012/2013 

 

À divulgação dos programas de intercâmbio existentes entre a FBAUP e outras 

instituições de ensino superior estrangeiras seguiu-se a preparação da sessão de 

esclarecimento que se realizou no dia 30 de janeiro de 2012. Esta sessão tinha como 

objetivos dar a conhecer as oportunidades existentes no que respeita os programas de 

mobilidade, os processos de pré-candidatura e os critérios de seriação pelos quais os 

estudantes teriam que passar caso pretendessem avançar com uma pré-candidatura. Durante 

a sessão de apresentação existiu também um momento para esclarecimento de dúvidas. 

Para esta sessão foi necessário atualizar a listagem relativa às instituições com quem a 

FBAUP tem protocolos, o número de vagas e duração dos períodos de mobilidade aos quais 

os estudantes se podem candidatar e também criar uma lista com as faculdades de interesse 

relativas aos protocolos gerais da U.P.. Para além das atrás mencionadas, foi também criada 

uma apresentação em Power-Point que resultou da reestruturação da já existente de acordo 

com os objetivos traçados para a sessão. Durante esta sessão foram dadas a conhecer as 

regras de pré-candidatura e os critérios de seriação.  

Após a sessão de esclarecimento, onde foram explicados todos os passos necessários 

para a pré-candidatura (que decorre a nível interno) a um programa de mobilidade, 

estabeleceu-se um prazo para a primeira fase de pré-candidaturas – 17 de fevereiro de 2012. 

O objetivo da candidatura interna é fazer uma primeira seriação dos estudantes que 

cumprem todos os requisitos estabelecidos pela FBAUP para participar num programa de 

mobilidade e assegurar que o número de candidatos não é superior ao número de vagas 

existentes. Durante o período de tempo que decorre entre a sessão de esclarecimento e o 

término do prazo das candidaturas os técnicos do GRI estiveram disponíveis para esclarecer 

dúvidas sobre as pré-candidaturas e para rever a documentação necessária para as mesmas. 
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  De acordo com o que acontece relativamente aos restantes processos, a receção da 

documentação relativa às pré-candidaturas a mobilidade e cooperação OUT para o ano 

letivo de 2012/2013 foi registada num documento criado para o efeito, onde, para além dos 

dados pessoais dos estudantes, são registadas as três primeiras opções dentro das 

instituições estrangeiras com quem a FBAUP tem acordos. Caso um estudante pretenda 

candidatar-se simultaneamente a um período de mobilidade e a um período de cooperação 

pode fazê-lo desde que as candidaturas sejam feitas em impressos separados. Ao registo da 

receção das candidaturas acresce um arquivo onde são arquivados todos documentos de 

todos os estudantes que entregaram uma pré-candidatura a um programa, bem como os 

resultados das seleções e das colocações. 

O processo de seleção interna passa pelo cálculo da média dos estudantes, que inclui a 

média das UCs nucleares e o número de UCs concluídas com sucesso, pela adequação do 

perfil do candidato às áreas de estudo lecionadas na instituição parceira a que se candidata, 

pela avaliação do portfólio entregue, que deve ser representativo do trabalho desenvolvido 

e relevante relativamente ao trabalho que se pretende desenvolver durante a mobilidade (os 

portfólios são avaliados por docentes da FBAUP) e pela avaliação da carta de intenções, 

onde devem ser explicados os motivos da candidatura e a relevância que a participação num 

programa de intercâmbio, e em especial nas instituições a que se candidata, terá no percurso 

académico do estudante e no seu crescimento enquanto artista.  

O incumprimento das regras de candidatura acima descritas resulta na invalidação da 

mesma por falta de elementos; é dada prioridade aos estudantes finalistas (em caso de 

portfólio e carta de intenções de qualidade semelhante) e aos mestrandos (quando 

aplicável); e, quando os elementos atrás mencionados são insuficientes, realiza-se uma 

entrevista com o painel de docentes encarregado da seriação. 

Feita a seriação, é publicada uma lista com as colocações relativas, à primeira fase de 

pré-candidaturas. Nos dias que se seguem à publicação das colocações os estudantes têm o 

direito de fazer reclamações, desde que devidamente fundamentadas, e caso queiram 

desistir da vaga onde ficaram colocados podem fazê-lo via correio eletrónico. Terminado 

este período é publicada uma listagem atualizada das vagas sobrantes para a segunda fase 

de pré-candidaturas e, findo o prazo de candidaturas, é repetido o processo de seriação e 

lançada nova listagem com as colocações relativas à segunda fase. Os estudantes que já 
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ocupem uma vaga, resultante de uma colocação na primeira fase, não podem, a menos que 

tenham desistido da vaga, candidatar-se à segunda fase. 

Terminadas as pré-candidaturas, os estudantes tiveram que verificar a documentação 

necessária para a candidatura à instituição parceira, bem como os prazos para o envio da 

mesma. Recolher a documentos necessários, melhorar os portfólios (de acordo com a 

avaliação feita pelos docentes encarregues dessa tarefa) e refazer a carta de intenções foram 

os passos que se seguiram. 

O envio das candidaturas às instituições estrangeiras está a cargo do GRI pelo que é 

definido um prazo interno para a receção das candidaturas ao qual se segue uma verificação 

final das mesmas. Garantir que não há documentos em falta e que as candidaturas estão de 

acordo com os regulamentos da FBAUP e da instituição parceira é o principal objetivo 

desta última verificação.  

A todo este processo segue-se a validação das candidaturas no sítio da U.P. e, no caso 

dos estudantes que ficaram colocados em vagas de programas de intercâmbio com o Brasil 

e Argentina, a nomeação às bolsas de estudo existentes. Também no caso das candidaturas 

às instituições parceiras a documentação é duplicada, sendo que o processo original é 

enviado para os parceiros, uma cópia parcial do processo é enviada para o SRI e uma cópia 

completa do processo fica nos arquivos do GRI criados para o efeito. 

Enviada a documentação para o SRI e para a instituição parceira, o processo de 

candidatura fica completo. Segue-se então um período de tempo, que varia de instituição 

para instituição, durante o qual as candidaturas vão ser analisadas. 

De referir ainda que durante todo o processo os técnicos do GRI estiveram à disposição 

para esclarecer quaisquer dúvidas durante o horário de atendimento já mencionado e, em 

muitos casos, fora do horário de atendimento. 
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9. Outros 

 

Durante o período de estágio, para além das já mencionadas, surgiram também outras 

tarefas caraterísticas dos trabalhos de natureza semelhante ao que é realizado no GRI. 

Resultado das tarefas atrás descritas, nomeadamente as referidas nos pontos 4 e 8, 

existiu a necessidade, em diversas situações, de criar mailing lists destinadas ao envio de 

informações específicas. 

A atualização das listagens em formato digital e dos arquivos já mencionados 

constituíram uma das funções mais regulares, a par do atendimento aos estudantes, e que 

mais contribuiu para o correto funcionamento do GRI. 

O chamado “trabalho de secretária” foi outra das tarefas que, por ser uma exigência dos 

procedimentos relativos às mobilidades, é obrigatório e ocupa uma quantidade de tempo 

razoável. 

 

9.1. Contact Forms  

 

Outra das tarefas que me foi designada passou pela criação de um formulário de 

contato, de acordo com as diretrizes que me foram dadas, que pretendia registar as 

informações mais significativas sobre as instituições parceiras, as regras de candidaturas a 

programas de intercâmbio e as informações mais importantes sobre habitação, alimentação 

e saúde. 

Os dois documentos elaborados, uma versão sobre a FBAUP e um documento para os 

parceiros preencherem, foram enviados para os responsáveis da mobilidade de cada 

instituição com quem a FBAUP tem protocolos. Também neste caso foi pedida brevidade 

no retorno do documento e foi estipulado um prazo que não foi cumprido pela maioria das 

instituições. 

As informações recebidas foram registadas num documento único que pretende 

funcionar como uma espécie de bloco de notas, onde constam as informações mais 

importantes sobre as instituições e que pode ser atualizado sempre que necessário.  

De referir que muitas das instituições, em vez de reenviarem o documento que lhes foi 

enviado preenchido, limitaram-se a reenviar as brochuras em formato digital de que 
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dispunham ou os endereços dos seus sítios na internet. Nestes casos foi necessário fazer 

uma seleção da informação mais relevante facto que levou a que a tarefa levasse mais 

tempo a ser concluída do que o que havia sido inicialmente calculado. 

 

9.2.Visitas guiadas à FBAUP 

 

Por ter estudado na FBAUP durante 4 anos e, consequentemente, conhecer todas as 

suas instalações foi-me atribuída a função de fazer as visitas guiadas aos docentes, 

estudantes e artistas estrangeiros que visitaram a faculdade durante o período de estágio. As 

visitas, de natureza informal, decorreram sempre dentro do horário de estágio e foram 

moldadas de acordo com os interesses específicos de cada visitante. 

A primeira visita realizou-se no dia 6 de fevereiro de 2012 quando o Dr. Anderson 

Lima, professor de desenho no Instituto de Educação Superior de Brasília, se dirigiu ao 

GRI, solicitando uma visita guiada às instalações da FBAUP. Por não ter, à data, a 

disponibilidade necessária, a Dr.ª Joana Cunha atribuiu-me a tarefa.  

Naturalmente, o idioma utilizado foi o português e, para além de uma visita geral às 

instalações e uma explicação do funcionamento da faculdade, foi dedicado algum tempo às 

oficinas de pintura e desenho, do interesse específico do professor. 

No dia 9 de fevereiro de 2012 realizou-se a segunda de quatro visitas guiadas. Hassam 

Badawi e Abdou Mohammed, estudantes da Faculdade de Belas Artes de El`Minia (Egito), 

solicitaram uma visita guiada à FBAUP com o objetivo de levar para a sua faculdade de 

origem algumas informações sobre o funcionamento e o trabalho desenvolvido na 

faculdade. O grande interesse destes estudantes eram as oficinas de desenho, pintura e 

gravura e o trabalho desenvolvido nestas áreas. 

Por se encontrar no Porto, a propósito de uma inauguração, Ye Pei Rong, gravurista 

chinês, aproveitou a oportunidade para visitar a FBAUP e conhecer as oficinas de gravura e 

o trabalho realizado nesta área na faculdade. A visita foi realizada em inglês, com o auxílio 

de um tradutor, no dia 6 de março. 

A propósito do término de um protocolo com a Accademia di Belle Arti Pietro 

Vannucci de Perugia (Itália) a Prof. Wilma Lok e o Dr. Domenico Ferrera deslocaram-se ao 

Porto, à FBAUP, para assinar os documentos finais do protocolo e para conhecer as 
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instalações da faculdade. Apesar de terem chegado ao Porto mais cedo, a visita guiada só 

aconteceu no dia 17 de abril de 2012 e foi conduzida em inglês. 

Esta foi, sem dúvida, a visita mais comprida e mais completa das quatro realizadas, 

porque o interesse dos visitantes não se resumia a conhecer apenas as instalações, durante a 

visita foram sendo apresentados alguns técnicos e professores que se encontravam nas 

instalações da faculdade e com quem a Prof. Lok e o Dr. Ferrera tiveram a oportunidade de 

dialogar. 

 

9.3. Apoio aos restantes gabinetes anexos ao Serviço de Comunicação e Cooperação 

 

Devido à grande quantidade de trabalho que passa pelos Serviços de Comunicação e 

Cooperação, todos os dias existiram algumas ocasiões em que foi solicitado o meu apoio 

para tarefas ligadas aos restantes gabinetes anexos aos Serviços. 

Para além do trabalho de secretaria e afins, foi-me também pedido apoio na distribuição 

e afixação de posters relativos a eventos que tiveram lugar ou eram patrocinados pela 

FBAUP e, no caso específico da Exposição 5 Séculos de Desenho na Coleção da 

Faculdade de Belas Artes, foi-me solicitado auxílio nos preparativos e durante a 

inauguração da mesma. 

A última das três tarefas mencionadas foi a mais gratificante porque dela, e do que pude 

observar no gabinete, resultou a perceção do trabalho que uma exposição desta envergadura 

exige e do compromisso que projetos como este obrigam a todos os que neles estejam 

envolvidos. 
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PARTE II 

 

Projeto pessoal 
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1. Introdução 

A par do trabalho resultante do normal funcionamento do GRI e produto não só de uma 

necessidade identificada pela Dr.ª Joana Cunha mas também da vontade de que o estágio a 

realizar fosse um contributo para o desenvolvimento e melhoria dos serviços prestados pelo 

gabinete, surgiu o projeto pessoal ao qual é dedicada a segunda parte do presente relatório. 

Este projeto foi especialmente aliciante para mim por diversos motivos, entre os quais o 

facto de a minha formação inicial ser da FBAUP, o facto de eu própria ter participado num 

programa de mobilidade e o facto de conhecer relativamente bem a realidade dos 

estudantes estrangeiros que integram a U.P. 

O aumento do número de estudantes estrangeiros que integram a U.P. através de 

programas de intercâmbio e a mobilidade interna que a atual estrutura dos cursos da U.P. 

permite tem vindo a resultar no aumento do número de estudantes estrangeiros que se 

propõem a realizar UCs noutras áreas que não a sua área de origem durante o período de 

estudos que realizam na U.P. O fenómeno não é exclusivo a este grupo de estudantes mas é 

sem dúvida um facto interessante e que levanta algumas questões muito pertinentes se 

considerarmos que o grupo em questão se encontra num país estrangeiro e que, às 

adaptações resultantes dessa situação, acrescem um conjunto de outras adaptações 

resultantes da integração numa segunda instituição e numa área com a qual não estarão 

completamente familiarizados.  

Por não existirem ainda estudos sobre o grupo de estudantes identificado, e porque esse 

grupo tem necessidades diferentes dos restantes estudantes estrangeiros que realizam um 

período de estudos na FBAUP, definiram-se duas etapas distintas para este projeto. A 

primeira consistiria em traçar o perfil do grupo de estudantes mencionado, tentando dessa 

forma perceber se existem particularidades relativamente à nacionalidade, formação ou 

género, por exemplo; a segunda consistiria em perceber quais as motivações e as 

espectativas desse grupo de estudantes relativamente à sua escolha de integrar a FBAUP. 
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2. Objetivos do projeto 

De acordo com o já mencionado no ponto 1 da parte I do presente relatório, um dos dois 

objetivos estabelecidos para o estágio aqui descrito consistia na elaboração de um estudo 

sobre o grupo de estudantes estrangeiros que, sendo de formações que não as lecionadas na 

FBAUP, realizou, durante o seu período de estudos em Portugal, créditos extracurriculares 

nessa faculdade. 

Para esse estudo foram traçadas, à data da elaboração do projeto de estágio, 5 tarefas 

distintas, a saber: 

a) Reunir toda a informação dos estudantes na situação que se pretende ver analisada; 

b) Pesquisar informação sobre técnicas de entrevista/inquérito (a definir mediante o 

número de estudantes) e definir o enfoque das que serão realizadas ao grupo em 

análise, de acordo com os interesses do Gabinete e da estagiária; 

c) Realização das entrevistas/aplicação do inquérito; 

d) Análise dos dados recolhidos; 

e) Interpretação dos dados recolhidos e elaboração de conclusões. 

Ao conjunto das tarefas mencionadas correspondiam, como aliás aconteceu 

relativamente a todas as outras tarefas fixadas para o estágio, os seguintes objetivos: 

a) Identificar e caraterizar o grupo de estudantes referidos na alínea a); 

b) Registar e tentar perceber as motivações por detrás das escolhas académicas do 

grupo identificado – alíneas c) e d); 

c) Procurar aferir a existência de padrões subjacentes às escolhas referidas na alínea 

anterior – alínea e). 

A importância deste estudo está ligada, antes de mais, ao franco crescimento do grupo 

já mencionado, identificado pela Dr.ª Joana Cunha. Por já constituir uma parcela 

significativa relativamente ao total de estudantes estrangeiros recebidos todos os anos pela 

FBAUP – como veremos mais à frente, em relação ao ano letivo 2011/2012, são 29,38% do 

total –, caraterizar e conhecer as motivações deste grupo, constitui uma ferramenta para 

melhorar a resposta do GRI relativamente às suas necessidades específicas bem como 
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investir no seu crescimento de forma produtiva para ambas as partes – estudantes e 

FBAUP.    

Ao estudo realizado acrescerão outros a ser conduzidos durante os próximos anos 

letivos e cujos objetivos passam por traçar a evolução do crescimento, motivações e 

expetativas (relativamente à escolha e estadia na FBAUP) do grupo identificado, ou seja, 

este estudo não está de todo concluído, constituindo apenas uma primeira etapa de um 

registo que se pretende permanente e que, em conjunto com a aplicação do outro inquérito 

elaborado, funcione como um registo da população estrangeira que passou pela FBAUP 

através de programas de mobilidade ou cooperação, bem como da sua satisfação 

relativamente aos serviços prestados pelo GRI e ao aproveitamento de seu período 

enquanto estudantes da FBAUP.  

Em relação ao inquérito relativo ao estudo descrito na segunda parte deste relatório 

cabe ainda mencionar que o mesmo não é estático, ou seja, havendo necessidade, o 

inquérito poderá vir a sofrer alterações relacionadas com a identificação de outras 

motivações e/ou expectativas quanto ao período de estudos realizado na FBAUP. 

 

3. Desenvolvimento do projeto  

De acordo com a alínea a) do ponto 1 da parte II do presente relatório (coincidente 

coma alínea h) do ponto 4 do projeto de estágio) o estudo conduzido iniciou-se pela recolha 

dos dados relativos aos estudantes que compõem o grupo identificado. Por não existir 

qualquer tipo de relatório ou trabalho que identifique ou trace o perfil desse grupo, e porque 

o acesso ao registo das candidaturas no sistema da U.P. é demasiado complexo e não 

fornece todos os dados necessários, a identificação dos estudantes que constituem o dito 

grupo foi feita através do arquivo do GRI e, por conseguinte, da verificação individual de 

cada processo existente.  

O trabalho de levantamento de dados do arquivo foi realizado durante os meses de 

fevereiro e março, após a elaboração de uma grelha para registo de todas as informações 

consideradas importantes para a caraterização do grupo. Para além da identificação pessoal 

dos estudantes, na grelha criada foram também registados todos os dados relativos ao 

período de estudos em Portugal e na FBAUP (por forma a salvaguardar o anonimato das 

pessoas visadas pelo estudo a tabela elaborada não será disponibilizada; as informações 
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relevantes e as conclusões tiradas a partir dessa tabela serão mencionadas no ponto 6 do 

presente relatório).  

Relativamente ao previsto no cronograma de trabalho inicial, a extensão do tempo 

dedicado a esta tarefa esteve relacionada com o facto de o grupo em questão ser constituído 

por estudantes que estão numa de duas situações distintas: 

(i) candidatos à FBAUP desde a candidatura inicial ao programa de mobilidade. Nesta 

situação incluem-se os estudantes das áreas de comunicação social (jornalismo, 

midialogia, radialismo), educação artística e arquitetura que têm entrada “direta” na 

FBAUP. Nos dois primeiros casos, tal acontece porque na U.P. os cursos 

equivalentes são lecionados pela FBAUP em parceria com outras faculdades e no 

terceiro caso acontece porque uma parte das UCs que compõe a componente prática 

do curso em questão coincidem com algumas das UCs dos cursos lecionados na 

FBAUP pelos que os estudantes estão, naturalmente, aptos para frequentar essas 

UCs); 

(ii) candidatos à FBAUP após a aceitação no programa de mobilidade e a chegada a 

Portugal (nesta situação incluem-se os restantes estudantes cujo processo de 

candidatura e aceitação na FBAUP só se inicia após a sua chegada a Portugal e 

mediante a justificação do seu interesse e existência de vagas nas UCs que 

pretendem realizar).  

 

Pelo atrás mencionado foi necessário esperar a chegada de todos os estudantes de 2º 

semestre e o término do período de inscrição para se proceder à verificação da lista de 

estudantes identificados salvaguardando a veracidade dos dados apresentados. De um total 

de 60 candidaturas aceites, 47 resultaram na inscrição de um estudante cuja formação de 

base não coincide com as lecionadas na FBAUP e que realizou um período de estudos nesta 

faculdade. 

Devido à quantidade de tempo utilizada no levantamento de dados para a caraterização 

do grupo de estudantes em análise, e por se ter chegado à conclusão de que dificilmente 

seria possível entrevistar todos os 47 estudantes, ficou decidido que a pesquisa sobre as 

motivações e expetativas relativamente ao período na FBAUP seria feita por inquérito de 

questionário e não por entrevista. Outro dos fatores que contribuiu para a decisão atrás 
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mencionada reside no facto de uma parte desses estudantes (cerca de 50%) já não se 

encontrar em Portugal, à data do término do levantamento de dados mencionado, o que 

dificultaria a realização, em tempo útil, das entrevistas. 

Em conformidade com a alínea b) do ponto 1 da parte II do presente relatório 

(coincidente com a alínea e) do ponto 4 do projeto de estágio), à tarefa atrás descrita 

seguiu-se uma pequena pesquisa teórica sobre as regras e cuidados a ter na elaboração de 

inquéritos por questionário.  

Para além da pesquisa mencionada, foi também necessário refletir sobre o conteúdo a 

incluir no questionário que será explicado a devido tempo. 

Elaborado o questionário e a versão em inglês do mesmo, procedeu-se ao seu envio aos 

estudantes no dia 17 de abril de 2012 e, posteriormente, nos dias 7 e 15 de maio. A 

necessidade reenviar o questionário surgiu devido ao diminuto número de respostas 

recebidas após o primeiro envio. 

Findo o prazo para receção das respostas ao questionário, as mesmas foram organizadas 

de forma a poder proceder-se à sua análise, posterior interpretação e elaboração das tabelas 

e gráficos para integração no presente relatório.  

 

4. O estudo de documentos e o questionário 

A bibliografia utilizada para a elaboração deste subcapítulo resultou de uma pesquisa no 

catálogo da biblioteca da FLUP e duma posterior seleção dos autores e volumes mais 

pertinentes sobre o assunto. A mesma foi levada a cabo durante os meses de fevereiro e 

março e teve uma importância acrescida no desenvolvimento dos inquéritos produzidos 

durante o período de estágio e na realização com sucesso das tarefas definidas para o 

projeto pessoal descrito na segunda parte deste relatório. 

   

Qualquer investigação deve começar pela determinação do problema, objetivos e 

hipóteses que o investigador pretende ver verificadas. Terminada essa etapa segue-se a 

escolha do método ou métodos a utilizar para verificar as hipóteses e posteriormente a 

conceção do instrumento de recolha de informações de acordo com o método escolhido e 
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com as necessidades específicas da investigação. Por último, segue-se o trabalho de análise 

e interpretação dos dados recolhidos.
26

 

Apesar da sua importância, a primeira etapa não será alvo de considerações neste 

relatório visto que o estudo desenvolvido se centrou nos métodos de recolha de 

informações adotados e nas formas de análise dos mesmos. 

 

Definidos os objetivos do projeto apresentado no ponto 1 da parte II do presente 

relatório, tornou-se necessário perceber de que forma os mesmos poderiam ser cumpridos e 

portanto, tendo em conta a sua natureza, que métodos e, dentro dos existentes, qual ou 

quais os mais indicados para o atrás mencionado. É certo que no projeto de estágio já havia 

sido dada preferência a dois métodos, a entrevista e o questionário, mas, ainda assim (e 

apesar da sua descrição não constar no relatório), pareceu pertinente rever os restantes de 

forma a garantir a utilização do que melhor se adequava aos objetivos estabelecidos e 

condições de trabalho. Como já foi mencionado no ponto 2 da parte II do presente relatório, 

os métodos adotados para o estudo realizado foram o estudo de documentos (utilizado para 

traçar o perfil do grupo de estudantes identificado) e o inquérito por questionário 

(concebido e aplicado para aferir os motivos e expetativas relativos à decisão de realizar um 

período de estudos na FBAUP). 

 

Ketele e Roegiers determinam quatro métodos principais na recolha de informações 

(“processo organizado posto em prática para obter informações junto de múltiplas fontes, 

com o fim de passar de um nível de conhecimento para outro nível de conhecimento ou de 

representação de uma dada situação”
27

): a entrevista, a observação, o questionário e o 

estudo de documentos.
28

 Em qualquer um dos casos o processo é mais ao menos o mesmo 

(com as devidas alterações resultantes das necessidades específicas do método e dos 

objetivos da investigação): definido o método ou métodos que melhor servem os objetivos 

do estudo conduzido, o investigador deve passar à conceção e aplicação dos instrumentos 

de recolha de dados e posterior tratamento e interpretação dos mesmos.
29

 

                                                           
26

 GHIGLIONE; MATALON, 2005: 18-19; PARDAL; LOPES, 2011: 14; KETELE; ROEGIERS, 1993:205 
27

 KETELE; ROEGIERS, 1993: 17 
28

 Idem: 18 
29

 BELL, 2010: 95; GHIGLIONE; MATALON, 2005: 7  
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Ainda sobre os métodos de recolha de informações mencionados, os mesmos autores 

referem que podem ser classificados de acordo com natureza da comunicação (sentido 

único ou duplo e caráter direto ou indireto) e a amplitude do acesso à informação (o acesso 

é limitado no espaço ou concentrado no tempo).
30

  

Independentemente do método adotado, a sua fiabilidade (capacidade de fornecer 

resultados semelhantes quando aplicado sob condições constantes) e validade (capacidade 

do método medir ou descrever aquilo para que supostamente foi concebido para medir ou 

descrever) devem ser testadas. Para além da fiabilidade e validade do método adotado é 

também necessário medir a fiabilidade das fontes e das informações recolhidas. Ao 

proceder dessa forma, o investigador salvaguardará e garantirá a validade do estudo 

conduzido.
31

 

 

Como já foi mencionado no ponto 2 da parte II do relatório de estágio a primeira tarefa 

relativa ao projeto descrito constou da recolha e posterior análise dos dados necessários 

para a caracterização do grupo de estudantes identificado. Esta tarefa inclui-se num dos 

métodos identificados anteriormente: o estudo de documentos. Este método pode assumir 

muitas formas diferentes e a natureza dos documentos estudados difere de acordo com a 

quantidade, o objeto e finalidade da investigação.
32

 Ketele e Roegiers definem o estudo de 

documentos como um método com sentido único, indireto, de acesso muito amplo no 

espaço e expansão da informação no tempo.
33

 

O estudo de documentos é, segundo Ghiglione e Matalon, “uma forma de observação 

diferida, que por necessidade não interpreta diretamente o fenómeno que interessa, mas 

apenas algumas das suas consequências”. Os autores referem ainda que o referido é um dos 

métodos não reativos, isto é, um dos métodos onde o investigador não intervém.
34

  

Relativamente ao estudo de documentos e uma vez que o mesmo visa a exploração dos 

referidos através da recolha dos dados necessários para dar resposta aos objetivos 

estabelecidos para a investigação, torna-se necessário, antes de proceder à recolha dos 

                                                           
30

 KETELE, ROEGIERS, 1993: 40-41 
31

 BELL, 2010: 97-100 
32

 KETELE; ROEGIERS, 1993: 36-38 
33

 Idem: 41 
34

 GHIGLINE; MATALON, 2005:8 
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dados, compreender qual é a melhor forma de localizar, selecionar, categorizar e analisar os 

documentos e, dentro deles, os dados necessários.
35

 

Existem dois tipos de fontes: primárias e secundárias. As primeiras são fontes que não 

foram trabalhadas e as segundas resultam da interpretação (ou seja, da sistematização) das 

primeiras. As fontes primárias podem ser divididas em duas categorias, deliberadas e 

inadvertidas. Aquelas que são produzidas intencionalmente para utilização para 

investigação são fontes deliberadas; e as que são utilizadas pelos investigadores com uma 

finalidade diferente daquela para a qual foram produzidas (resultam, geralmente, do 

trabalho quotidiano de determinado sistema) são fontes inadvertidas
36

 - para a 

caracterização do grupo de estudantes identificado no projeto que se apresenta foram 

utilizadas fontes primárias inadvertidas.   

Selecionar os documentos é um dos passos mais importantes porque, para além de 

depender do tempo que o investigador tem disponível, uma seleção desmesurada resultará 

na incapacidade de observar todos os documentos selecionados o que, consequentemente, 

invalidará a investigação.
37

  

A análise de conteúdo, “uma técnica de investigação para fazer inferências válidas e 

repetíveis a partir dos dados e em relação ao seu contexto”,
38

 implica a contagem do 

número de vezes que certos termos particulares ou unidades de registo ocorrem numa 

amostra. 

A análise crítica de documentos pode dividir-se em crítica externa e crítica interna. A 

primeira procura analisar a genuinidade e autenticidade de um dado documento, enquanto a 

segunda pretendo analisar rigorosamente o conteúdo do documento.
39

 

  

Segundo Ghiglione e Matalon, “Realizar um inquérito é interrogar um determinado 

número de indivíduos tendo em vista uma generalização” que é o mesmo que dizer que 

“Um inquérito consiste (…) em suscitar um conjunto de discursos individuais, em 

                                                           
35

 BELL, 2010: 10  
36

 Idem: 103-105 
37

 Ibidem: 96 
38

 KRIPPENDORFF cit. BELL, 1993: 107 
39

 BELL, 2010: 108-110 
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interpretá-los e generalizá-los.”
40

 Ou seja, um inquérito é “uma interrogação particular 

acerca de uma situação englobando indivíduos, com o objectivo de generalizar”.
41

 

Uma das primeiras conclusões à qual cheguei a partir da leitura das obras dos autores 

consultados foi que, na elaboração de um inquérito por questionário, não existe um 

processo exato (ou seja, um conjunto de normas e etapas com uma ordem linear e constante 

aplicável a todos os casos) que garanta ao investigador o sucesso do seu estudo. Existem 

sim, algumas etapas que são indispensáveis na elaboração de um questionário e um 

conjunto de regras que determinam algumas das práticas que devem ou não ser adotadas. 

Isto não quer dizer que o investigador possa iniciar uma pesquisa pela recolha de dados sem 

ter estruturado os objetivos dessa recolha ou o que pretende aferir através dela; ou seja, 

numa fase inicial o investigador terá que definir quem quer inquirir e o que pretende 

perguntar, mas o processo de construção de um modelo de análise é muito menos nítido do 

que estas primeiras etapas.
 42

 

Ghiglione e Matalon afirmam que os objetivos de um questionário podem ser 

resumidos a quatro propósitos: estimar grandezas absolutas; estimar grandezas relativas; 

descrever uma população ou subpopulação; e verificar hipóteses.
43

 Já Quivy e 

Campenhoudt resumem os objetivos de um questionário a três: o conhecimento de uma 

população; a análise de um fenómeno social; e todos os casos em que existe, pelo número 

de pessoas que é necessário questionar, existem problemas de representatividade.
44

 

No seu livro Como perguntar: Teoria e prática da construção de perguntas em 

entrevistas e questionários, William Foddy elabora uma listagem dos principais 

pressupostos que têm orientado os inquéritos por questionário. Entre esses pressupostos 

estão a definição precisa do tópico sobre o qual se pretende a informação; o facto e os 

inquiridos serem os detentores da informação necessária e de a poderem disponibilizar no 

quadro das condições impostas; os inquiridos quererem fornecer a informação necessária; a 

validade das respostas ser maior se os inquiridos não tiverem conhecimento dos motivos 

que levaram à questão e se não forem sugeridas pelo investigador; a situação de pesquisa 

não influenciar as respostas e o processo de responder não interferir com as opiniões, 
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crenças e atitudes dos inquiridos; as respostas dos inquiridos poderem ser validamente 

comparadas.
45

  

Para além dos mencionados, o autor faz também menção às principais causas do 

insucesso na recolha de dados através de questionário identificadas por Belson. A 

encabeçar essas causas está a incapacidade de interpretação, por parte dos inquiridos, nos 

termos pretendidos pelo investigador; a falta de interesse dos inquiridos; a imaturidade dos 

inquiridos relativamente a valores e comportamentos abrangidos pelo questionário; os 

lapsos de memória e erros de compreensão; e os erros por parte do investigador que 

passam, por exemplo, pela adoção de procedimento incorretos de registo.
46

 

Segundo Luís Pardal e Eugénia Lopes, as vantagens do questionário quando comparado 

com os outros instrumentos de recolha de dados reside no facto de a sua aplicação ser mais 

barata, de garantir (em princípio) o anonimato e de não ter que ser respondido de imediato. 

Como qualquer técnica de recolha de dados, o questionário também apresenta limitações: 

permite a leitura integral das questões o que influencia as respostas; e a sua aplicação só é 

viável em universos homogéneos.
47

 Quivy e Campenhoudt referem também, no que às 

vantagens diz respeito, o facto de os questionários possibilitarem a quantificação e a análise 

de correlação de uma multiplicidade de dados e permitirem resolver os problemas ligados à 

representatividade.
48

  

Um questionário é um “instrumento rigorosamente estandardizado tanto no texto das 

questões, como na sua ordem”
49

  e são as suas questões cuidadosamente padronizadas 

associadas a respostas também padronizadas que permitem a obtenção de um conjunto de 

dados que podem ser pertinentemente comparados.
50

 

Não existe uma fórmula para se fazer questionários (como aliás já foi mencionado) ou 

formular questões, existe sim um conjunto de práticas que devem ser tidas em conta ao 

longo dessas tarefas. Entre elas destacam-se a forma como a questão é formulada (o 

vocabulário utilizado por exemplo) e a ordem pela qual as questões são colocadas (a ordem 

das questões pode suscitar respostas diferentes mediante a quantidade de informação que é 
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dada pela questão ao inquirido). A redação da questão, que deve obedecer ao princípio da 

clareza, afeta, portanto, a sua resposta. Ou seja, uma boa questão não deve sugerir uma 

resposta particular, exprimir expetativas ou excluir o que quer que passe pela cabeça do 

inquirido.
51

 

No que respeita ao seu conteúdo, as questões podem agrupar-se em duas categorias: 

aquelas que abordam os factos (e que podem ser, em princípio, conhecidas através de 

outros métodos que não o questionário) e aquelas que se debruçam sobre as opiniões, 

atitudes e preferências.
52

 

Para além de classificáveis quanto ao conteúdo as questões também podem ser 

classificadas quanto à forma: questões abertas ou fechadas. As questões abertas são todas 

aquelas que permitem plena liberdade de resposta ao inquirido e as questões fechadas são 

as que estabelecem um conjunto de respostas preestabelecidas.
53

 De acordo com Ghiglione 

e Matalon as questões abertas, apesar de parecerem levantar menos dificuldades, são mais 

complexas no que respeita à análise de conteúdo (obrigam a codificação de todas as 

respostas recebidas o que pode levantar alguns problemas), ao passo que as questões 

fechadas, por apresentarem, aos inquiridos, um conjunto de respostas estandardizadas, são 

mais cómodas no que respeita a análise dos resultados. A opção por uma das duas está 

ligada aos objetivos e hipóteses que se pretendem ver aferidos e também ao tempo para 

tratamento de dados que o investigador tem disponível. Uma parte considerável de 

questionários contém os dois tipos de questões e esta opção pode estar relacionada com 

diversos fatores.
54

  

Ainda sobre as questões abertas e fechadas, William Foddy conclui que, a propósito do 

debate sobre qual dos dois formatos produz respostas mais válidas, a questão central é saber 

se os inquiridos sabem ou não que tipo de resposta devem fornecer.
55

 Ao longo do capítulo 

10 do seu livro o autor faz uma listagem das principais vantagens e inconvenientes ligados 

a cada um dos formatos. 

Independentemente da forma, as questões querem-se bem estruturadas uma vez que, 

quanto melhor o forem, mais fácil será analisá-las. Para além da sua estrutura, é também 

                                                           
51

 GHIGLIONE; MATALON, 2005: 111-112; PARDAL; LOPES, 2011: 83-84 
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importante garantir a clareza do seu pedido para que as respostas obtidas sejam passíveis de 

ser classificadas e analisadas.
56

 

Segundo Youngman, citada por Bell, podem distinguir-se sete tipos de questões: 

– verbal ou aberta: resposta de uma palavra, frase ou comentário mais longo; 

– lista: é dada uma lista de alíneas das quais o inquirido seleciona uma; 

– categoria: a resposta é uma de entre um conjunto de categorias; 

– hierarquia: é pedido que se ordene algo; 

– escala: existem vários processos de escalonamento que devem ser utilizados com 

precaução; 

– quantidade: a resposta é um número (exato ou aproximado); 

– grelha: apresenta-se uma tabela ou grelha para registar as respostas.
57

 

 

As sete questões acima referidas dizem respeito à autora mencionada sendo que outros 

autores poderão distingui-las de forma diferente e atribuir-lhes outra nomenclatura. Por 

exemplo Luís Pardal e Eugénia Lopes distinguem cinco tipos de questões: explícitas, 

índice, de facto, de intenção e de opinião.
58

 Não existe, portanto, um consenso 

relativamente ao tipo de questões existentes e à forma de as denominar. 

Durante a construção das questões deve-se ter em conta algumas situações que podem 

gerar, aquando da aplicação do inquérito, algumas dúvidas alterando os resultados obtidos. 

Ambiguidade, imprecisão e suposição são três características que um questionário ou as 

questões que o compõem não podem ter. As palavras têm significados diferentes para 

indivíduos diferentes pelo que é necessário atentar às expressões e vocábulos de duplo 

significado ou significado não delineado. A noção de “muito”, por exemplo, depende, 

acima de tudo, do indivíduo e não do que se pretende quantificar.
59

 

Para além de garantir que os inquiridos compreendem o que lhes é pedido em cada 

questão e que cada uma delas vai resultar numa informação pertinente para a investigação 

que realiza, o investigador também deve ter em atenção a aceitação do questionário pelos 

inquiridos para isso contribuindo a estética do questionário e a inclusão, por exemplo, de 
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algumas questão abertas que permitam que o indivíduo se explique livremente. Um 

questionário que inclua apenas questões fechadas pode provocar, no inquirido, a sensação 

de que a sua opinião não tem valor, daí resultando o seu desinteresse pelo estudo.
60

 Sobre a 

apresentação e formato dos questionários, e a propósito da importância que assumem no 

sucesso da aplicação do método em questão, Bell definiu um conjunto de práticas que o 

investigador deve ter em conta: um questionário deve ser dactilografado e as instruções que 

o acompanham devem ser claras; as questões devem ser espaçadas (de forma a facilitar a 

leitura) e os quadrados das respostas devem ser dispostos do lado direito da folha (esta 

opção facilita a extração da informação); as questões mais simples e fáceis de responder 

devem estar no início do questionário e as mais complexas devem ser deixadas para mais 

tarde.
61

      

O questionário deve estar feito de maneira a que não haja necessidade de mais 

explicações para além daquelas que são dadas ao longo do mesmo. Não suscitar questões 

relativamente à sua clareza quanto ao que é pedido é uma das características de um bom 

questionário.
62

 

Agrupar todas as questões relacionadas com um mesmo tema é uma forma de prevenir 

que o inquirido tenha a sensação de que o questionário repete as questões ou está mal 

estruturado. Agrupadas as questões de acordo com o tema, torna-se também necessário 

fazer suceder os temas de forma lógica e de acordo com os objetivos do estudo. O 

investigador deve sempre recordar-se que de uma forma ou de outra as questões 

influenciam as respostas e que as respostas dadas influenciam as que lhes sucedem. No 

caso específico do questionário devem também ter em conta o facto do inquirido ter acesso 

à totalidade das questões podendo tentar adivinhar quais as respostas “corretas”.
63

 

A duração de um questionário depende, antes de mais nada e necessariamente, do 

interesse pelo tema, da forma como é elaborado e das condições de aplicação. 

Relativamente a esta questão, é necessário, durante a elaboração do questionário, 

interrogarmo-nos relativamente à pertinência da questão e à importância e tratamento da 

mesma. A inclusão de questões dispensáveis resulta no aumento do número total de 
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questões e, consequentemente, da duração do questionário. Se for demasiado extenso os 

inquiridos podem sentir-se tentados a desistir de responder ao questionário dessa forma 

invalidando as respostas obtidas. Ghiglione dá duas indicações relativamente à duração do 

questionário. Numa situação em que o questionário é constituído na sua maioria por 

questões fechadas e é aplicado num ambiente com boas condições a sua duração deve ser, 

no máximo, de 45 minutos.
64

 

A recolha de informação pode ser criada ou natural, e manipulada ou não. Estas duas 

características estão relacionadas com o momento anterior à recolha em si. Quando se fala 

em recolha natural junto de indivíduos significa que a mesma é realizada num ambiente 

familiar. No caso dos questionários, a recolha de informações é considerada natural quando 

os inquiridos não são constrangidos pelo meio envolvente durante o preenchimento do 

questionário.
65

 

No sentido de verificar a aplicabilidade de um questionário, o investigador deve realizar, 

segundo Ghiglione e Malaton, um pré-teste. O pré-teste consiste num ensaio cujo objetivo é 

verificar se o questionário elaborado é de facto aplicável e se responde aos problemas 

colocados pelo investigador. Segundo os autores, o pré-teste desdobra-se em duas fases 

distintas: a primeira ligada à validação de cada questão considerada por si só e a segunda 

ligada ao funcionamento das questões consideradas como um todo (o questionário) e às 

condições ligadas à sua aplicação.
66

 Ainda em relação aos pré-testes, Luís Pardal e Eugénia 

Lopes mencionam alguns dos problemas mais comuns que por eles são detetados: 

inconsistência de algumas questões; perguntas que não são compreendidas de igual modo 

pelos inquiridos; perguntas que provocam respostas evasivas; perguntas desnecessárias ou 

imprecisas, entre outras.
67

 

 

Finda a etapa atrás mencionada, a construção de um bom instrumento de recolha de 

informação (no caso o inquérito por questionário), é ainda necessário pô-lo em prática de 

forma a garantir que o número de respostas obtidas é suficiente para validar a análise dos 

dados recolhidos. A forma como é feita a aplicação do instrumento de recolha é importante 
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na medida em que num processo onde os indivíduos retêm a informação torna-se necessário 

garantir a sua participação.
68

    

Para além de rigorosamente padronizadas, as questões e as respostas, e no intuito de 

garantir a comparabilidade entre questionários, os mesmos têm que ser aplicados 

exatamente da mesma forma a todos os inquiridos.
69

 

 

Recolhidas as informações resultantes da aplicação dos questionários, ou seja, terminado 

o trabalho de campo, está-se perante material de análise. Este material constitui um 

conjunto de dados empíricos de relevo para a compreensão de um determinado fenómeno 

social (o objeto de estudo). Podem ser de natureza qualitativa ou quantitativa e a forma de 

os trabalhar e interpretar difere de acordo com a sua natureza – análise de conteúdo e 

análise quantitativa, respetivamente. A primeira “é uma técnica para fazer inferências pela 

identificação sistemática e objectiva das características específicas de uma mensagem”
70

 e a 

segunda é uma técnica que lida com os dados na forma numérica. 

No segundo caso (e abordaremos apenas este porque foi o utilizado no projeto 

desenvolvido) os dados serão sujeitos a um tratamento estatístico. A estatística é “um 

repositório de instrumentos que, devidamente aplicados, permitem a organização, 

exploração e descrição de (…) conjuntos numéricos” desvendando a existência de 

regularidades ou padrões. A estatística serve-se da linguagem numérica e gráfica que 

facilitam a compreensão do fenómeno em análise.
71

 

 

5. Versão final do inquérito  

À semelhança do que aconteceu na descrição do inquérito no ponto 7.3. da parte I do 

presente relatório, a nomenclatura relativa ao tipo de questões adotadas está de acordo com 

a adotada pela funcionalidade do Gmail. Também na distribuição deste inquérito foi 

utilizada a referida funcionalidade, sendo que neste caso, foi associado à conta de correio 

eletrónico da estagiária.  
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Composto por três partes diferentes, este inquérito visa, como já mencionado no ponto 

1 da parte II do presente relatório, identificar as motivações subjacentes às escolhas 

académicas do grupo de estudantes identificado bem como as suas expetativas 

relativamente ao período de estudos realizado na FBAUP.  

Por motivos ligados à necessidade de identificação e caraterização da população 

inquirida, a primeira parte do inquérito foi orientada para a recolha de dados pessoais 

relativos aos estudantes e à sua situação académica no país de origem. Inclui informações 

como o país (“Selecionar a partir de uma lista”) onde foram considerados todos os países de 

proveniência dos 47 estudantes identificados na recolha de dados já mencionada; o género 

(“Escolha múltipla”); a idade (“Selecionar a partir de uma lista”); a faculdade de origem 

(“texto”); o curso na faculdade de origem (“texto”); a graduação (“Selecionar a partir de 

uma lista”); o ano do curso (“Selecionar a partir de uma lista”). No sentido de aferir sobre a 

disponibilidade para a realização de uma entrevista (a ser posta em prática em futuros 

estudos), foi incluído, nesta primeira parte, um espaço onde os estudantes poderiam 

disponibilizar o seu contacto. Exceção feita à última mencionada, todas as questões que 

compõem a primeira parte de inquérito são de caráter obrigatório e por isso só é possível 

progredir para a segunda parte após o preenchimento de todos os campos. 

A segunda parte – “Informações gerais sobre o período de estudos em Portugal e na 

FBAUP” – é dedicada, conforme o próprio título indica, à recolha de informação sobre a 

estadia dos estudantes em Portugal, nomeadamente na FBAUP. As três primeiras, das cinco 

questões que a compõem, visam a identificação do período de estudos passado em Portugal 

(“Selecionar a partir de uma lista”), as restantes faculdades onde o estudante esteve inscrito 

durante o seu período de estudos em Portugal (“Caixas de verificação”) e o período 

realizado na FBAUP (“Selecionar a partir de uma lista”). Ainda sobre a estadia na FBAUP, 

existem duas outras questões que pretendem aferir o número de UCs teóricas e teórico-

práticas realizadas nesta faculdade durante o período lá passado (“Selecionar a partir de 

uma lista”). No que respeita a esta parte do inquérito, todas as questões são de caráter 

obrigatório e, da mesma forma que acontece no final da primeira parte, só é possível 

progredir quando todas as questões forem respondidas. 
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Feita a identificação pessoal dos estudantes e caraterizada a sua estadia na FBAUP, a 

terceira parte do inquérito pretende aferir, de entre as hipóteses identificadas a partir do 

contato, no GRI, com o grupo de estudantes em causa, quais as que mais constaram dos 

motivos e expetativas que levaram este grupo a realizar um período de estudos na faculdade 

mencionada.  

A primeira das três questiona os estudantes sobre os motivos da sua escolha (“Caixa de 

verificação”), tendo para isso sido considerados quatro que estão relacionados não só com a 

FBAUP como também com as possíveis necessidades académicas e pessoais dos 

estudantes. A segunda questão está relacionada com as expetativas relativamente ao 

período de estudos na faculdade (“Caixas de verificação”). Também neste caso foram 

consideradas necessidades não só académicas como pessoais. Em ambos os casos foi 

incluída a possibilidade do estudante definir outros motivos e expetativas que tenham 

estado na base da sua escolha e que pretendem vir a ser integradas numa próxima versão do 

questionário. Por último, e porque ainda que na aplicação específica deste inquérito, as 

respostas tenham que ser consideradas em relação ao período de estudos realizado na 

FBAUP, pediu-se aos estudantes que classificassem a sua estadia na FBAUP relativamente 

aos objetivos para ela inicialmente fixados. Na aplicação do inquérito no próximo ano 

letivo será possível esperar pelo término dos períodos relativos às mobilidades de segundo 

semestre e anuais para dessa forma poder trabalhar os dados relativos a esta questão como 

um todo. 

De referir que no início do inquérito existe uma nota de agradecimento à 

disponibilidade e colaboração dos estudantes e onde se salvaguarda o anonimato das 

informações relativas à aplicação do inquérito bem como a sua utilização exclusiva para a 

avalização interna do funcionamento do GRI da FBAUP. 

As duas versões do inquérito, uma em português e outra em inglês, podem ser 

consultadas nos anexos VIII e IX respetivamente ou em 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dC02ZGxXeVZZZTNUN

k9tRklhSzhrX2c6MQ#gid=0. 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dC02ZGxXeVZZZTNUNk9tRklhSzhrX2c6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dC02ZGxXeVZZZTNUNk9tRklhSzhrX2c6MQ#gid=0
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6. Análise e interpretação de dados  

Em resposta à tarefa definida na alínea h) do ponto 4 do projeto de estágio e pela 

necessidade atrás identificada de caraterizar o grupo de estudantes estrangeiros constituído 

por aqueles que realizaram UCs na FBAUP, no ano letivo 2011/2012, mas cuja área de 

formação não coincide com as lecionadas na faculdade, foi criado, a partir dos documentos 

de candidatura e inscrição dos estudantes na situação descrita, um quadro com todas as 

informações necessárias para a referida caraterização. 

Concluída a consulta dos arquivos (onde se encontra toda a documentação relativa aos 

processos de todos os estudantes que iniciam um pedido de candidatura para um período de 

estudos na FBAUP) foram identificadas um total de 60 candidaturas relativas a estudantes 

na situação mencionada, dos quais 47, correspondente a 78,3%, formalizaram a sua 

inscrição e frequentaram a faculdade durante o ano letivo de 2011/2012. Uma vez que ao 

estudo conduzido apenas interessavam os estudantes que frequentaram a FBAUP, nas 

considerações que se seguem são só tidos em conta os 47 que efetivaram a sua inscrição.  

 

Num universo de 160 estudantes estrangeiros (total de estudantes recebidos pela 

FBAUP no ano letivo de 2011/2012), os 47 identificados correspondem a 29,4% do total, 

mais de 1/4, um número bastante significativo se considerarmos a especificidade da sua 

situação. 

No que diz respeito à proveniência dos estudantes que constituem este grupo, 78,7% 

vieram do Brasil e 21,3% da Europa e Chile.  

 

Quadro 4: Proveniência dos estudantes estrangeiros de outras formações que 

estiveram inscritos na FBAUP no ano letivo de 2011/2012 
 

 
 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

 

 Alemanha 1 2,1  

 Brasil 37 78,7  

 Chile 1 2,1  

 Espanha 4 8,5  

 Grécia 1 2,1  

 Polónia 2 4,3  

 República 

Checa 
1 2,1 

 

 Total 47 100  

 
 

Fonte: Arquivo/FBAUP  
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Este desequilíbrio relativamente à proveniência dos estudantes poderá estar ligado ao 

facto de uma grande parte das UCs ser lecionada em português. Para alguém que não 

compreenda nem consiga exprimir-se em português poderá não ser possível acompanhar 

uma UC numa área de estudos que não a sua, que tem, necessariamente, vocabulário 

especifico e ritmos de trabalho diferentes dos seus habituais.  

Confirmando o que se passa a nível geral relativamente ao género dos estudantes 

estrangeiros que realizaram um período de estudos na FBAUP – 73,1% são do género 

feminino e 26,9% são do género masculino – o grupo identificado é composto por 33 

indivíduos do género feminino (70,2%) e 14 indivíduos do género masculino (29,8%).    

Quanto à faixa etária destes estudantes, e tendo em consideração que os extremos (20 e 

38) distam consideravelmente entre si, a idade média dos estudantes é de 23,6 anos.  

As formações de origem dos estudantes identificados vão da Comunicação Social 

(36,17%) às Ciências Biológicas (2,1%), passando pela Arquitetura (21,28%) e pelas 

Relações Internacionais (4,3%). No quadro que se segue é possível perceber a diversidade 

de formações deste grupo de estudantes e o número de estudantes de cada curso.  

 

Quadro 5: Formação de origem dos estudantes estrangeiros de outras formações que 

estiveram inscritos na FBAUP no ano letivo de 2011/2012 
 

 
 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

 

 Arquitetura 10 21,3  

 Artes Cénicas 1 2,1  

 Ciências Biológicas 1 2,1  

 Ciências Sociais 1 2,1  

 Cinema 1 2,1  

 Comunicação Social 17 36,2  

 Direito 1 2,1  

 Educação Artística 3 6,4  

 Engenharia de Produção 2 4,3  

 História 1 2,1  

 História da Arte 1 2,1  

 Museologia 1 2,1  

 Publicidade de Propaganda 4 8,5  

 Relações Internacionais 2 4,3  

 Têxtil e Moda 1 2,1  

 Total 47 100  

 
 

Fonte: Arquivo / FBAUP  
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Tendo em conta os dados contidos no quadro podemos concluir que os cursos de 

origem comuns a um maior número de estudantes são aqueles que de alguma forma estão 

mais próximos dos cursos lecionados na FBAUP o que é de todo compreensível. 

Como já foi mencionado os estudantes de Comunicação Social, Educação Artística e 

Arquitetura têm entrada “direta” na FBAUP, ou seja, qualquer estudante de uma destas três 

áreas pode candidatar-se exclusivamente à FBAUP e será aceite automaticamente. 

No primeiro caso, Ciências da Comunicação, tal acontece porque o curso da U.P. de 

equivalente é lecionado em parceria pela FBAUP, a FLUP (instituição administrativa), a 

FEUP e a FEP. Uma vez que aos estudantes portugueses é permitido realizar UCs nas três 

faculdades, e porque é de todo proveitoso tanto para eles como para qualquer estudante da 

mesma área, também aos estudantes de mobilidade é dada a possibilidade de frequentar 

qualquer uma das três. Neste caso específico salienta-se também a complementaridade 

entre o ramo de multimédia deste curso e o ramo de multimédia da licenciatura em Artes 

Plásticas, também lecionado pela FBAUP. 

No segundo caso, Educação Artística, a entrada na FBAUP acontece porque, para além 

da faculdade lecionar um Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 

Básico e no Ensino Secundário, uma parte significativa das UCs oferecidas pela FBAUP 

funcionam como um complemento ao curso de Educação Artística. 

No terceiro e último caso, Arquitetura, a entrada “direta” na FBAUP deve-se ao facto 

das UCs lecionadas serem, em grande parte e no que respeita as teórico-práticas, 

coincidentes. Qualquer estudante de arquitetura estará, tendo necessariamente em conta o 

seu currículo académico, apto para frequentar as UCs optativas dos cursos lecionados na 

FBAUP e esta oportunidade será, indubitavelmente, dada a proximidade das áreas e a 

complementaridade entre elas, uma mais-valia para ele. Ao frequentar a FBAUP o 

estudante poderá desenvolver áreas fulcrais para a arquitetura recorrendo a metodologias e 

abordagens diferentes das que são praticadas na sua faculdade de origem. As UCs de 

desenho (comuns a todos os cursos da FBAUP), as UCs relacionadas com o 

desenvolvimento da noção de tridimensionalidade e da capacidade de representar e projetar 

em tridimensional (opção ligada ao ramo de escultura) e as UCs ligadas à utilização de 

softwares de desenho e representação digital, constituem algumas das ofertas da FBAUP 

que poderão complementar os conhecimentos e formação de um estudante de arquitetura. 
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Em qualquer um dos três casos a passagem pela FBAUP será sempre, à partida, uma 

forma de complementação da licenciatura ou mestrado que os estudantes estão a realizar, 

seja porque o seu curso de origem não tem as UCs que eles pretendem realizar, seja porque 

a FBAUP tem UCs de níveis mais avançados ou metodologias diferentes.  

Relativamente ao grau de ensino em que estão matriculados, 43 dos 47 estudantes do 

grupo identificado, ou seja 91,5%, frequentam uma licenciatura ao passo que apenas 4, o 

correspondente a 8,5% do total, frequentam um mestrado. Mais uma vez os dados 

apresentados refletem a realidade relativa ao grupo de estudantes estrangeiros inscritos na 

FBAUP em 2011/2012 – 83,1% são de licenciatura; 6,9% são de mestrado e os restantes 

10% correspondem a estudantes de doutoramento e especialização.  

A superioridade do número de estudantes de licenciatura poderá estar relacionada com 

o facto de este grau de ensino ser praticamente todo realizado através de UCs e apenas 

nalguns casos existir a realização de um estágio. Por esse motivo torna-se mais fácil e mais 

pertinente a realização de um período de mobilidade para que, durante o mesmo, o 

estudante possa usufruir das ofertas específicas (UCs, método de ensino, corpo docente) da 

instituição onde realiza o seu período de mobilidade. 

Ainda em relação ao grau de ensino, não se verificam grandes diferenças no que 

respeita o processo de candidatura e de integração na FBAUP. Quanto aos estudantes que 

não têm entrada direta na FBAUP, cada caso é analisado tendo em conta a natureza e 

pertinência do pedido sendo que o grau de ensino não influencia a sua aceitação. 

Se observarmos os dados relativos ao período que este grupo de estudantes passou em 

Portugal e o período que realizou na FBAUP é possível identificar uma pequena diferença 

resultado de casos de estudantes que, estando em Portugal por um período de um ano, a 

meio desse período, decidiram ser uma mais-valia a sua passagem pela FBAUP. 

Dos 47 estudantes referidos, 55,3 % realizaram o seu período de estudos em Portugal 

durante o 1º semestre, 27,7% durante o 2º semestre e apenas 17% realizaram um período de 

estudos anual.  

Relativamente ao período de estudos realizado na FBAUP, 24 estudantes (51%) 

frequentaram a faculdade durante o 1º semestre, 19 (40,4%) durante o segundo semestre, 4 

(6,4%) por um período anual e 1 estudante (2,1%) frequentou a faculdade durante um 
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período anual resultante de um pedido de extensão (tendo chegado no primeiro semestre, o 

estudante pediu um prolongamento do seu período de estudos). 

No que diz respeito ao programa através do qual este grupo de estudantes se encontra em 

Portugal, 76,6% veio através de programas de cooperação com os PLLA e apenas 23,4% 

veio através do programa Erasmus dados facilmente confirmados através da observação do 

quadro nº 7 do presente relatório, relativo à proveniência dos estudantes em questão.  

Considerando que podem estar inscritos em mais do que duas faculdades, dos estudantes 

que constituem o grupo em análise 44,7% também está inscrito na FLUP, 14,9% na FAUP 

e 8,5% na FEUP. Para além destas, existem outras cujos valores não são tão significativos 

mas que vale a pena mencionar (quadro nº 6). 

 

Quadro 6: Opções dos estudantes estrangeiros de outras formações que 

estiveram inscritos na FBAUP no ano letivo de 2011/2012 relativamente às 

restantes faculdades que frequentaram durante esse período. 
 

 
 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

 

 FAUP 7 14,9  

 FCUP 3 6,4  

 FDUP 3 6,4  

 FEUP 4 8,5  

 FEP 3 6,4  

 FLUP 21 44,7  

 FPCEUP 
72

 1 2,1  

 Total 42 100  

 
 

Fonte: Arquivo / FBAUP  

 

Ainda que o seu curso não coincidisse com os lecionados na FBAUP, 10 estudantes 

realizaram todo o seu período de estudos em Portugal nesta faculdade o que significa que se 

candidataram diretamente para a FBAUP e que, por o seu curso de alguma forma estar 

relacionado com as UCs aí lecionadas, foram aceites. Relembremos que os estudantes que, 

não frequentando um curso dos lecionados na FBAUP, estão em condições de fazer 

candidaturas diretas para esta faculdade são, como já referido e explicado anteriormente, os 

dos cursos de Ciências da Comunicação, Educação Artística e Arquitetura. Apesar de 

qualquer estudante duma destas três áreas poder realizar um período de estudos 
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inteiramente na FBAUP, nem todos o fazem seja por desinteresse ou por falta de 

conhecimento dessa possibilidade. Esta segunda hipótese surge da constatação de que uma 

parte dos pedidos de candidatura dos estudantes na situação observada (com entrada 

“direta” na FBAUP) de 2º semestre ter sido feita após a sua chegada a Portugal. O motivo 

que identificaram para não se terem candidatado mais cedo, aquando da sua passagem pelo 

GRI, estava relacionado, na grande maioria dos casos, com o facto de não lhes ter sido dada 

a informação de que o poderiam fazer e terem ficado a saber da mesma através de outros 

estudantes de mobilidade na mesma situação. 

Por último, mas não menos importante, foi possível observar que o grupo de estudantes 

identificado realizou um total de 37 UCs teóricas e teórico-práticas, respetivamente, 19 e 

18. Como é possível imaginar as UCs teóricas, pelo seu caráter mais expositivo, poderão 

ser mais difíceis de acompanhar para um estudante que não compreenda ou consiga 

exprimir-se em português. Apesar do esforço que alguns docentes possam fazer de forma a 

permitir que os estudantes na situação referida consigam acompanhar essas UCs, o 

equilíbrio entre a escolha de UCs teóricas e teórico-práticas poderá estar mais facilmente 

relacionada com a grande percentagem de brasileiros que compõem o grupo em estudo.  

No quadro abaixo encontram-se registadas todas as UCs que foram escolhidas por pelo 

menos 3 estudantes sendo que o quadro completo poderá ser consultado no anexo X. 

 

Quadro 7: UCs realizadas pelos estudantes estrangeiros de outras formações que estiveram 

inscritos na FBAUP no ano letivo de 2011/2012  
 

 

 T / TP 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

(%) 

 

 Antropologia da Arte T 10 21,3 %  

 Estética I T 7 14,9 %  

 Práticas de Fotografia I TP 7 14,9 %  

 Desenhos do Corpo TP 6 12,8 %  

 Laboratório de Imagem e Som TP 6 12,8 %  

 Web Design I TP 6 12,8 %  

 História da Arte I T 5 10,6 %  

 Fotografia I TP 4 8,5 %  

 Identidade Corporativa Institucional T 4 8,5 %  

 Narrativas Visuais T 4 8,5 %  

 Teoria e História do Video T 4 8,5 %  

 Arte Contemporânea T 3 6,4 %  

 Arte e Tecnologia T 3 6,4 %  

 Cenografia TP 3 6,4%  

 Estudos de Arte Moderna e Contemporânea I T 3 6,4 %  
  

Fonte: Arquivo / FBAUP   



72 
 

Se observarmos atentamente o quadro 7 poderemos concluir que também relativamente 

às UCs mais procuradas existe um determinado equilíbrio entre as teóricas e as teórico-

práticas apesar de as primeiras serem as mais procuradas. Uma grande parte delas são de 

caráter opcional, como poderá ser confirmado através da consulta dos planos de estudo das 

licenciaturas lecionadas na FBAUP.
73

 

Ainda em relação às UCs teóricas podemos observar que a procura se centra nas UCs de 

caráter mais generalista como Antropologia da Arte, Estética, História da Arte e Arte 

Contemporânea. Relativamente às UCs teórico-práticas a escolha é mais dispersa sendo 

que, se considerarmos o conjunto de todas as UCs (incluindo as que não estão no quadro 

acima), é possível detetar um claro interesse pelas UCs ligadas às áreas do Design, do 

Vídeo e dos Media.  

 

Da aplicação do inquérito já mencionado, e salvaguardando, mais uma vez, que ao 

presente relatório apenas interessam os resultados dos inquiridos que estiveram 

efetivamente inscritos na FBAUP, resultou um total de 14 respostas que constituem 29,8% 

do total dos inquiridos. 

Dos 29,8% que responderam ao inquérito, mais de 70% é de nacionalidade brasileira 

sendo os restantes 30% de nacionalidade polaca, espanhola e chilena. Estes números vêm 

confirmar a maioria brasileira já observada relativamente aos dados recolhidos para a 

caraterização do grupo identificado e, ainda que a uma escala claramente diferente, os 

números gerais relativos aos estudantes estrangeiros na FBAUP no ano letivo de 2011/2012 

– 49,4% dos estudantes vêm do Brasil, 13,1% de Espanha e 6,3% da Polónia. 

Mais uma vez, no que diz respeito ao género, o grupo de indivíduos que respondeu ao 

inquérito é maioritariamente feminino (71,4%) confirmando o que já havíamos observado 

através das percentagens sobre o género a nível da população estudantil resultante de 

programa de mobilidade e cooperação IN. Quanto à participação no inquérito, e no que ao 

género diz respeito, ela foi equilibrada, sendo que 28,6% dos 14 indivíduos de sexo 

masculino identificados e 30,3% dos 33 indivíduos do sexo feminino identificados 
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responderam ao inquérito. Ou seja, a mesma percentagem de indivíduos dos dois géneros 

responderam ao inquérito o que resulta num conjunto de informações válidas para ambos. 

A discrepância observada relativamente ao género dos estudantes estrangeiros, no que 

respeita o grupo específico em estudo mas também a população estrangeira na FBAUP em 

geral, poderá estar ligada a vários fatores que poderiam ser confirmados através de um 

cruzamento de dados entre a FBAUP, a U.P. e as faculdades de origem dos estudantes 

estrangeiros. Entre esses fatores estão a eventual superioridade do número de indivíduos 

femininos nas próprias faculdades de origem dos estudantes (sobre esta questão poder-se-ia 

questionar se esta diferença estaria relacionada com o ensino universitário em geral ou 

apenas com determinadas áreas de estudo), a superioridade do número de indivíduos 

femininos que participam em programas de intercâmbio (sendo que este número não 

refletiria a realidade quanto ao género na faculdade de origem e poderia estar ligado, 

eventualmente, ao processo de seriação dos estudantes aptos para integrar um programa 

desta natureza) ou, por exemplo, a opção relativamente ao país (clima, distância, língua, 

cultura, religião, etc) onde se realiza o período de mobilidade estar ligada ao género.    

A idade média dos inquiridos é 24,1 anos, valor que não difere substancialmente da 

idade média do grupo ao qual foi aplicado o inquérito que, relembramos, era de 23,6 anos. 

Do universo de indivíduos resultante da aplicação do inquérito, 35,7% encontra-se a 

realizar um curso de Comunicação Social e 28,6% um curso de arquitetura o que mais uma 

vez está de acordo com as informações resultantes da consulta do arquivo da FBAUP. 

 

Quadro 8: Formação de origem dos estudantes estrangeiros de outras formações que 

estiveram inscritos na FBAUP no ano letivo de 2011/2012 
 

 
 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

 

 Arquitetura 4 28,6  

 Artes Cénicas 1 7,1  

 Comunicação Social 5 35,7  

 Educação Artística 1 7,1  

 Engenharia de 

Produção 
1 7,1 

 

 História 1 7,1  

 Têxtil e Moda 1 7,1  

 Total 14 100  

 
 

Fonte: Inquérito  
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Relativamente à graduação destes estudantes, 85,7% são de licenciatura e 14,3% de 

mestrado. 7,1%, 21,4%, 28,6% e 42,9% são as percentagens que ilustram os estudantes que 

frequentam, respetivamente, o 1º, 3º, 4º e 5º ano de um destes dois ciclos de estudos. 

No que diz respeito ao período de estudos realizado em Portugal, a grande maioria dos 

inquiridos (42,6%) esteve inscrito numa faculdade da U.P. durante o 1º semestre do ano 

letivo de 2011/2012 e o mesmo acontece se considerarmos o período de estudos realizado 

na FBAUP. O quadro nº 9 ilustra as duas situações, período de estudos realizado na U.P. e 

período de estudos realizado na FBAUP. As diferenças existentes entre os períodos de 

estudo na U.P. e na FBAUP resultam de um caso em que o estudante esteve em Portugal 

por um período de um ano mas só esteve na FBAUP por um período de um semestre e de 

dois casos de dois estudantes que tendo pedido a extensão do seu período de estudos em 

Portugal realizaram um dos semestres na FBAUP. 

 

Quadro 9: Período de estudos durante o qual os estudantes estrangeiros de outras formações que 

estiveram inscritos em faculdades da U.P. e na FBAUP no ano letivo de 2011/2012 e período 
 

  Período em Portugal Período na FBAUP  

 
 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

 

 1º semester 8 57,1 9 64,3  

 2º semester 2 14,3 4 28,6  

 Anual 2 14,3 1 7,1  

 1º+2º semestre 2 14,3 - -  

 Total 14 100 14 100  

 
 

Fonte: Inquérito    

 

Relativamente às UCs em que se inscreveram existe um certo equilíbrio relativamente à 

escolha de UCs teóricas e teórico-práticas. Dos 14 estudantes que responderam ao 

inquérito, 11 estiveram inscritos em uma ou mais UCs teóricas e 10 estiveram inscritos em 

1 ou mais UCs teórico-práticas. Os estudantes (no total de 5) que realizaram mais UCs 

teóricas, fizeram um total de 3 UCs. De um universo de 14 estudantes 5 realizaram 2 UCs 

teórico-práticas, 3 realizaram 1 UC teórico-prática e apenas 1 realizou 4 UCs teórico-

práticas.  
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No que diz respeito às quatro questões colocadas para identificar os motivos, expetativas 

e classificação da estadia na FBAUP, os resultados foram os seguintes.  

Confrontados com a questão “Quais os motivos que te levaram a escolher a FBAUP.” 

71,4% dos inquiridos identificou como uma das razões da sua opção a curiosidade 

relativamente às áreas de estudo lecionadas na faculdade. A opção “Forma de 

complementação de base.” foi a segunda mais votada sendo que 64,3% dos inquiridos 

afirmaram que esse constituiu um dos motivos pela escolha da FBAUP. A esta última 

seguiu-se a “Oferta curricular” eleita por 42,9% dos inquiridos e por último a “Notoriedade 

da instituição” que reuniu um total de 4 votos em 14 possíveis. 

Para além dos referidos foram também mencionados dois outros motivos que 

influenciaram a decisão de realizar um período de estudos na faculdade: a criatividade 

inerente a uma instituição artística como a FBAUP; e a estrutura física, ambiente e perfil 

dos estudantes da faculdade. 

Em relação à última, e apesar de, naturalmente, a faculdade carecer de mais espaços, 

maquinaria, e material de trabalho em geral, a FBAUP consegue, dentro das suas 

limitações, oferecer um espaço de trabalho agradável e que permite desenvolver projetos de 

várias escalas e natureza, articulando, em muitos casos, as diversas áreas aí ensinadas. Para 

além disso, e como já foi mencionado, a FBAUP é a faculdade da U.P. que recebe mais 

estudantes estrangeiros se considerada a dimensão da escola (1 em cada 4 estudantes é 

estrangeiro em mobilidade) e esse facto, juntamente com o reforço da mobilidade OUT, faz 

com que a faculdade seja um centro de partilha de conhecimentos artísticos mas também, 

simultaneamente, de culturas e de vivências contribuindo para o desenvolvimento dos 

artistas tanto a nível técnico como concetual. 

 

Relativamente à questão “O que esperavas/esperas conseguir com o teu período de 

estudos na FBAUP.” 78,6% dos inquiridos afirmou pretender adquirir conhecimentos em 

áreas complementares à sua área de estudos. O mesmo número de estudantes, 6 (42,9%), 

definiu que, com a sua passagem pela FBAUP, pretendiam colmatar uma falha dos cursos 

que frequentam, conseguindo dessa forma adquirir conhecimentos mais específicos, e dar 

resposta a um interesse pessoal numa área de estudos que não a sua. 
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 Pedidos para classificar a sua estadia na FBAUP, 5 (35,7%) dos 14 estudantes que 

responderam ao inquérito afirmaram que o período de estudos realizado na faculdade 

correspondeu a todos os seus objetivos iniciais. Apenas três dos inquiridos (21,4%) 

classificaram a sua estadia com um 3 (considerando uma escala de 1 a 5 em que o 1 

significa “Não correspondeu aos objetivos.” e o 5 significa “Correspondeu a todos os meus 

objetivos.”). 

No entanto, se for feita uma análise tendo em conta o semestre durante o qual estiveram 

na FBAUP verificamos que os estudantes que realizaram o seu período de estudos durante 

o 1º semestre parecem estar mais satisfeitos com a sua passagem pela faculdade sendo que 

a classificação média deste grupo é de 4,5. Relativamente aos estudantes que realizaram o 

seu período de estudos durante o 2º semestre, para além de não atribuírem nenhuma 

classificação máxima, a classificação média fica-se pelos 3,8. Diversos são os fatores que 

poderão ter influenciado este resultado, entre eles, o facto de o último grupo mencionado 

não ter ainda, à data da aplicação do inquérito, concluído o seu período de estudos e 

portanto não ter sido avaliado; o facto de o mesmo grupo, ou pelo menos a sua grande 

maioria, chegar numa altura em que os estudantes portugueses e os restantes estudantes de 

mobilidade já escolheram as UCs que pretendem realizar e portanto o número de vagas ser 

mais diminuto; e o facto de, no segundo semestre, uma parte das UCs dar continuidade a 

UCs do primeiro semestre e portanto, caso os estudantes não tenham os conhecimentos 

básicos da UC que querem realizar, poderem não estar em condições de a acompanhar. 

Ainda relativamente a esta última questão, e tendo em conta que será dada continuidade 

ao atual estudo através da aplicação do mesmo inquérito durante os próximos anos letivos, 

seria de todo pertinente incluir, na próxima versão do mesmo, uma questão que tentasse 

apurar quais os motivos por detrás da classificação atribuída à estadia na FBAUP, ou seja, 

quais os objetivos que ficaram por satisfazer. Uma nova versão do inquérito, provisória, 

pode ser consultada no final do presente relatório no anexo XI. 
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CONCLUSÃO 

 

O estágio descrito no presente relatório foi uma mais-valia, tanto a nível pessoal, como 

profissional, e em nada ficou aquém das expectativas. Para além de ter visto cumpridos 

todos os objetivos inicialmente fixados, a eles juntaram-se o desenvolvimento e 

enriquecimento pessoal e profissional inerente à natureza do trabalho desenvolvido. 

 

Através das tarefas e funções resultantes do normal funcionamento do GRI foi possível 

perceber o modo de funcionamento do mesmo e a importância do trabalho aí realizado.  

O acompanhamento dos diversos processos que lá se desenrolam permitiu compreender 

a importância da constante articulação entre o GRI e o SRI da U.P. e, também, entre a 

equipa do próprio GRI, nomeadamente entre a Dr.ª Joana Cunha e a Dr.ª Ana Oliveira.  

Ainda que o resultado do trabalho desenvolvido pelo GRI se reflita no número de 

estudantes estrangeiros recebidos todos os anos pela FBAUP, o mesmo não acontece sem 

alguns percalços que estão, geralmente, ligados à quantidade de trabalho que o GRI e o 

próprio Serviço de Comunicação e Cooperação da FBAUP reúnem. Tendo em conta a 

grande carga de trabalho acumulada pelos três gabinetes que constituem o Serviço de 

Comunicação e Cooperação e considerando também as necessidades imprevisíveis que 

surgem diariamente, parece-me que, tendo como base o que pude observar durante o 

período de estágio, seria uma mais-valia a existência de um outro elemento anexo ao 

Serviço de Comunicação e Cooperação que estivesse em condições para prestar apoio aos 

três gabinetes que o constituem. Um investimento desta natureza permitiria não só realizar 

o trabalho que já é feito diariamente no GRI e no Serviço com menos preocupações e, 

simultaneamente, abraçar novos projetos e desafios que se encontram em standby por não 

haver capacidade de resposta aos mesmos. 

Outro fator que por vezes influencia o trabalho do GRI é a dependência que, nalguns 

casos ligados aos processos dos estudantes estrangeiros, existe no SRI da U.P.. Por se tratar 

de uma instituição de tamanho considerável e por determinados processos se concentrarem 

no SRI, o que por vezes acontece é que este último não tem capacidade de resposta a todos 

os pedidos, daí resultando o atraso de determinados processos. Ainda que este não origine 

problemas de maior para os estudantes estrangeiros, é motivo de alguns atrasos a nível de 
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prazos o que, naturalmente, atrasa o encerramento de alguns processos que interferem com 

outros órgãos da FBAUP. Neste caso a solução passaria por rever os procedimentos que 

envolvem o SRI e os gabinetes de relações internacionais de todas as faculdades da U.P. e 

tentar perceber em que momentos é que os mesmos não estão a funcionar e, na pior das 

hipóteses, estão efetivamente a atrasar o trabalho levado a cabo pelos responsáveis pelos 

processos de mobilidade e cooperação IN e OUT das faculdades.   

Em relação à mobilidade IN, da qual tive a oportunidade de observar mais atentamente 

as várias fases do processo que lhe diz respeito (candidatura, processo de inscrição e 

processo de finalização do período de estudos) existe a necessidade de sensibilizar docentes 

e técnicos para a importância da mobilidade – que é uma das grandes apostas não só da 

FBAUP mas também da U.P., instituição à qual a FBAUP pertence – e das necessidades e 

potencial específicos destes estudantes. Ainda que constituam uma minoria, os casos em 

que os docentes ou técnicos têm mais resistência em aceitar estudantes estrangeiros 

coincidem com algumas das UCs mais procuradas pelos estudantes o que, a continuar, 

poderá afetar a imagem e procura da FBAUP.  

Mesmo tendo em conta as reflexões anteriores, uma coisa ficou clara após a realização 

do estágio descrito no presente relatório, a aposta na internacionalização levada a cabo pela 

FBAUP não teria, sem dúvida, os resultados que tem alcançado não fosse o trabalho 

desenvolvido no GRI. Sem a dedicação constante de cada um dos elementos que trabalham 

no GRI o processo de integração dos estudantes estrangeiros estaria seriamente 

comprometido e a FBAUP não teria capacidade de receber a quantidade de estudantes 

estrangeiros que recebe. 

Em última análise, a oportunidade de integrar esta equipa de trabalho revelou-se muito 

produtiva, dela resultando o aumento do sentido de responsabilidade, de organização 

pessoal e o desenvolvimento de técnicas de execução de procedimentos. A certeza de que a 

dedicação e esforço empreendidos pelo GRI no sentido de proporcionar aos estudantes 

estrangeiros uma estadia inesquecível e acima de tudo produtiva, ficou patente na gratidão 

que os estudantes mostraram ter aquando do término do seu período de estudos. 
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Desenvolvido durante e após as horas de expediente o projeto pessoal descrito na 

segunda parte do relatório constituiu um ótimo motivo para adquirir novos conhecimentos, 

no caso, sobre a produção de inquéritos por questionário e o estudo de documentos, e, 

simultaneamente, munir o GRI de ferramentas e informações que ajudarão a compreender 

melhor o grupo de estudantes alvo do estudo desenvolvido. 

Da análise dos documentos selecionados para o efeito – resultantes do processo de 

candidatura e inscrição na FBAUP do grupo de estudantes abrangido pelo estudo realizado 

– foi possível caraterizar o referido grupo. Da aplicação do questionário levado a cabo 

resultou um conjunto de informações através do qual foi possível confirmar o perfil do 

grupo de estudantes em questão, feito através dos documentos selecionados para o efeito, 

bem como os motivos e as expectativas que os levaram a optar por realizar UCs na 

FBAUP.  

Na sua maioria de nacionalidade brasileira, seguindo-se os espanhóis e os polacos, e a 

realizar formações maioritariamente nas áreas da Comunicação Social e Arquitetura, o 

grupo de estudantes inquirido foi bastante coeso quanto aos motivos que os levaram a 

escolher a FBAUP: curiosidade relativamente às áreas de estudo lecionadas na faculdade e 

forma de complementação da sua formação de base. Também relativamente às expectativas 

destes estudantes quanto à sua passagem pela FBAUP destacaram-se duas: adquirir 

conhecimentos complementares à formação de base e colmatar uma falha dos cursos das 

faculdades de origem. 

A maioria brasileira detetada poderá estar relacionada com a facilidade da língua que, 

para alguém que toma a decisão de realizar UCs numa área que não a sua, pode constituir 

uma grande vantagem ou pelo menos, uma adaptação a menos com a qual lidar. Ainda 

sobre esta superioridade numérica, também válida para o grupo de estudantes estrangeiros 

em geral na FBAUP e na U.P., seria interessante perceber se a mesma está realmente ligada 

ao facto de brasileiros e portugueses falarem ambos português e se sim, de que forma é que 

a cooperação IN vinda do Brasil, que constitui efetivamente uma fatia muito significativa 

do fluxo de estudantes estrangeiros para a U.P., poderá vir a ser afetada com o aumento dos 

conhecimentos linguísticos (nomeadamente do inglês) destes estudantes. 

Por serem áreas mais próximas das lecionadas na FBAUP e por terem entrada “direta na 

mesma”, o número de estudantes dos cursos de Comunicação Social e Arquitetura é, como 
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vimos, bastante representativo no grupo de estudantes alvo do estudo conduzido. Tendo 

isto em conta seria de todo interessante verificar quais as UCs mais escolhidas por estes 

estudantes e compara-las com as mais escolhidas pelos restantes estudantes. O panorama 

geral, relativamente à escolha das UCs, como vimos, não revela nenhuma tendência 

esmagadora. Ainda que existam algumas UCs mais requeridas do que outras, de forma 

geral os estudantes estão igualmente interessados em UCs teóricas e teórico-práticas 

havendo uma clara preferência pelas UCs semestrais, o que é de todo compreensível tendo 

em conta que a maior parte dos estudantes na situação analisada realiza um período de um 

semestre na FBAUP pelo que não faria sentido, nem tão pouco seriam autorizados, a 

realizar UCs anuais que, na sua maioria, são UCs obrigatórias e com precedência.  

Do ponto de vista de um estudante de uma área que não as lecionadas na FBAUP e com 

interesse nestas últimas, a oferta curricular da faculdade é bastante completa tanto a nível 

teórico como teórico-prático e o facto de uma parte significativa das UCs ser semestral é 

uma mais-valia para alguém que pretende suprir uma curiosidade ou interesse. 

Tendo em conta os motivos que levaram os estudantes a escolher a FBAUP e as 

expectativas que tinham relativamente ao seu período na faculdade ficou por apurar, tendo 

em conta a classificação que atribuíram à sua estadia na FBAUP, os motivos que levaram 

alguns estudantes a estar menos satisfeitos com a mesma. Alguns dos possíveis fatores 

foram avançados no último capítulo da parte II do presente relatório mas será, sem dúvidas, 

através das informações recolhidas através da aplicação do mesmo inquérito aos próximos 

estudantes na mesma situação que será possível identificar esses fatores e fazer as 

adaptações necessárias. 

Pelo que pudemos observar através dos dados recolhidos através dos documento 

selecionados e da aplicação do inquérito produzido, a FBAUP é motivo de interesse não só 

por parte dos estudantes das áreas aí lecionadas (e só esse interesse justifica o crescimento 

continuo do número de estudantes estrangeiros em mobilidade e cooperação IN) mas 

também por parte de estudantes de outras áreas, que aí procuram dar resposta a um 

interesse ou necessidade. A oferta curricular da faculdade, os docentes e métodos de ensino, 

o ambiente de trabalho e, necessariamente o trabalho do GRI são fatores determinantes para 

a existência do grupo em estudo. 
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As informações recolhidas, em conjunto com as informações resultantes da aplicação do 

mesmo questionário aos próximos estudantes na mesma situação ajudarão a melhorar a 

resposta do GRI relativamente às necessidades específicas do grupo estudado, a verificar as 

tendências registadas e a traçar o desenvolvimento da presença destes estudantes na 

FBAUP.     

Do estudo realizado resultaram, naturalmente, um conjunto de outras questões 

relacionadas não só com o grupo estudado mas também com a presença dos estudantes 

estrangeiros na FBAUP em geral e na U.P. No que à FBAUP diz respeito, seria 

extremamente interessante conduzir outros estudos da mesma natureza do que foi realizado 

e do que será iniciado a partir da aplicação do inquérito interno do GRI aos estudantes de 

mobilidade e cooperação IN (cuja elaboração constituiu uma das tarefas realizadas durante 

o período de estágio) para dessa forma manter um registo não só sobre a mobilidade e 

cooperação IN mas também sobre a mobilidade e cooperação OUT. Relativamente a esta 

última seria muito interessante perceber que tipo de UCs os estudantes portugueses 

procuram nas faculdades onde realizam os seus períodos de estudo e se, por exemplo, existe 

algum padrão no que ao pedido de equivalências diz respeito, ao tipo de UCs realizadas 

(teóricas ou teórico-práticas) ou ao ano curricular durante o qual os estudantes optam por 

realizar um período de mobilidade. 

 

Em conclusão, o estágio realizado foi, do meu ponto de vista, extremamente produtivo 

porque resultou não só no meu crescimento enquanto profissional mas também no 

desenvolvimento de ferramentas que ajudarão o GRI a dar continuidade à sua aposta na 

internacionalização. 
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1. Apresentação do projeto 

O projeto que aqui se apresenta tem como objeto um estágio no âmbito do Mestrado 

em História, Relações Internacionais e Cooperação da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, adiante designada por FLUP. O mesmo terá lugar no Gabinete de Relações 

Internacionais do Serviço de Comunicação e Cooperação da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto, adiante designada por FBAUP. De natureza curricular, o estágio 

será realizado em ambiente de trabalho normal, nas instalações da FBAUP, e será orientado 

pela coordenadora do Serviço de Comunicação e Cooperação, Drª. Joana Cunha.  

 Aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos durante o ano curricular do 

mestrado acima mencionado e procurar responder a algumas questões específicas ligadas a 

uma parte da comunidade estudantil resultante dos programas de mobilidade constituem os 

dois grandes objetivos do estágio. As ilações resultantes do segundo constituirão o 

contributo original da estagiária naquele que pretende ser um primeiro estudo sobre um 

grupo específico de estudantes de mobilidade que tem vindo a crescer nos últimos anos na 

instituição onde decorrerá o estágio – estudantes de formações que não as lecionadas na 

FBAUP e que realizam, durante o seu período de estudos em Portugal, créditos 

extracurriculares nessa instituição. 

2. Caraterização da instituição de acolhimento 

 Com origens que remontam ao séc. XVIII a história da atual FBAUP principiou--se 

com uma iniciativa que pretendeu apoiar as indústrias da cidade do Porto. 

 Resultado do esforço de indivíduos como Vieira Portuense (1765-1805), a até então 

designada Aula de Desenho e Debuxo deu lugar à academia Portuense de Belas Artes em 

1836. Contemplando áreas tão distintas como a Pintura, a Escultura e a Arquitetura, a 

Academia originou a Escola Portuense de Belas Artes que, em 1950, ascendeu a Escola 

Superior de Belas Artes.  

A esta última transformação seguiram-se a introdução do curso de Design de 

Comunicação, nos anos 70, e a autonomização do curso de Arquitetura que, em 1979, 

passou a integrar a Universidade do Porto, adiante designada por U.Porto, como Faculdade 

de Arquitetura. 
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 É no ano de 1994 que a Escola Superior de Belas Artes do Porto passa a integrar a 

U.Porto designando-se, a partir desse momento, por Faculdade de Belas Artes - FBAUP.
74

 

 Atualmente a FBAUP é um dos 14 estabelecimentos de ensino e investigação da 

U.Porto e um “centro de criação, transmissão e difusão do saber, da cultura e da tecnologia, 

nas áreas das Artes Plásticas e do Design”
75

.  

Unidade orgânica com órgãos de autogoverno, a sua estrutura organizativa inclui: 

a) Conselho de representantes; 

b) Diretor; 

c) Conselho executivo; 

d) Conselho científico; 

e) Conselho pedagógico; 

f) Órgão de fiscalização.
76

 

Tendo desde cedo investido na internacionalização – à data da sua formação enquanto 

Academia de Belas Artes já praticava uma política de atribuição de bolsas no estrangeiro – 

a FBAUP faz jus à aposta na cooperação internacional levada a cabo pela U.Porto. 

Atualmente, o intercâmbio entre instituições de ensino artístico europeias e a FBAUP é 

intenso e regista um crescimento positivo tanto ao nível da mobilidade de estudantes como 

de professores. 

É o Serviço de Comunicação e Cooperação que gere a promoção e divulgação das 

atividades da FBAUP e a cooperação institucional e internacional. Coordenado por uma 

técnica superiora, Drª. Joana Cunha, o Serviço integra: 

a) Gabinete de Relações Públicas; 

b) Gabinete de Comunicação e Imagem; 

c) Gabinete de Relações Internacionais.   
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Ao Gabinete de Relações Internacionais compete gerir todo o processo relativo aos 

acordos de mobilidade (in e out) que permitem que, todos os anos, a FBAUP receba e envie 

discentes e docentes de e para a Europa e América Latina.
77

 

3. Duração e enquadramento do estágio 

 O estágio que aqui se apresenta terá a duração total de 400 horas que serão 

prestadas entre 09 de janeiro e 11 de maio de 2012. A distribuição da carga horária semanal 

foi feita de acordo com as necessidades da instituição de acolhimento, tendo também em 

conta o facto de a estagiária ser trabalhadora a tempo parcial. 

 Seguem abaixo os quadros que ilustram a distribuição horária e a calendarização do 

período de estágio. 

HORÁRIO 

09 de janeiro de 2012 a 11 de maio de 2012 
 

Calendarização 

(400 horas) 
   

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA  09-01-2012 / 13-01-2012 

08:30       16-01-2012 / 20-01-2012 

09:00       23-01-2012 / 27-01-2012 

09:30       30-01-2012 / 03-02-2012 

10:00 Estágio Estágio Estágio Estágio Estágio  06-02-2012 / 10-02-2012 

10:30       13-02-2012 / 17-02-2012 

11:00       20-02-2012 / 24-02-2012 

11:30       27-02-2012 / 02-03-2012 

12:00       05-03-2012 / 09-03-2012 

12:30       12-03-2012 / 16-03-2012 

13:00       19-03-2012 / 23-03-2012 

13:30       26-03-2012 / 30-03-2012 

14:00 Estágio      02-04-2012 / 06-04-2012 

14:30  Estágio  Estágio   09-04-2012 / 13-04-2012 

15:00       16-04-2012 / 20-04-2012 

15:30       23-04-2012 / 27-04-2012 

16:00       30-04-2012 / 04-05-2012 

16:30       07-05-2012 / 11-05-2012 

17:00        

17:30        

18:00        

18:30        

19:00        

19:30        

20:00        

        

TOTAL 

HORAS 
5H 7H 3H 7H 3H   

Quadro 1. Carga horária semanal.     

                                                           
77

 FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO – Gabinete de Relações Internacionais [Em 
linha]. – Porto: FBAUP. [Consult. 6 dezembro 2011]. Disponível na WWW: <URL: 
http://sigarra.up.pt/fbaup/unidades_geral.visualizar?p_unidade=102>  

Quadro 2. Calendarização 

mensal. 

http://sigarra.up.pt/fbaup/unidades_geral.visualizar?p_unidade=102


94 
 

Carga horária semanal: 25 horas 

Total de semanas de estágio: 16 + 1 + 24H (inclui feriados e períodos de encerramento da instituição de 

acolhimento) 

Feriados: 21-02-2012 (terça-feira, Carnaval); 06-04-2012 (Sexta Feira Santa); 08-04-2012 (domingo, 

Páscoa); 25-04-2012 (quarta-feira, Dia da Liberdade); 01-05-2012 (terça-feira, Dia do Trabalhador)   

Encerramento da instituição de acolhimento:  

a) 20 e 21 de fevereiro 

b) 2 a 9 de abril 

Quadro 3. Informações complementares. 

 

 Ainda que o cálculo e distribuição das 400 horas de estágio tenham sido feitos tendo 

em conta os feriados e os períodos de encerramento da instituição de acolhimento, poderão 

surgir pequenas alterações de acordo com as necessidades da última.   

4. Competências e funções a realizar 

Decorrente do normal funcionamento do Gabinete de Relações Internacionais, a 

estagiária desempenhará as seguintes funções durante o período de estágio: 

f) Acompanhar a conclusão dos processos dos estudantes estrangeiros em mobilidade 

in que terminam o seu período de estudos na FBAUP em janeiro/fevereiro (Erasmus 

de 1º semestre e intercâmbio Brasil anual); 

I. Tratamento de documentação relativa ao período de estudos realizado na 

FBAUP; 

g) Acompanhar os processos dos estudantes estrangeiros em mobilidade in que vão 

iniciar o seu período de estudos na FBAUP em fevereiro (prolongamentos, Erasmus 

de 2º semestre e intercâmbio Brasil): 

I. Receção e encaminhamento de todos os estudantes na situação acima 

descrita – esclarecimento dos procedimentos necessários aquando da 

chegada e instalação em Portugal; 

II. Tratamento de documentação relativa ao período de estudos que vão realizar 

na FBAUP; 

III. Prestar apoio no processo de integração na comunidade da FBAUP – 

informar sobre os procedimentos da instituição e serviços específicos 

relacionados. 
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Acrescem às funções atrás descritas, de acordo com algumas necessidades identificadas 

pelo próprio Gabinete, as seguintes tarefas: 

h) Auxiliar nos preparativos finais da organização da exposição dos estudantes 

estrangeiros, que se realizará em janeiro de 2012; 

i) Apoiar o Gabinete de Relações Internacionais e os docentes responsáveis pela 

organização da “exposição anual Erasmus”;  

j) Rever e complementar a informação sobre o Serviço de Comunicação e Cooperação 

da FBAUP para posterior disponibilização no Sigarra; 

k) Rever e complementar o guia de sobrevivência da FBAUP. No existente (versão em 

português e inglês) estão em falta as informações sobre os procedimentos da 

instituição, bem como as informações básicas sobre locais onde adquirir materiais e 

outros serviços específicos relacionados. À estagiária caberá colmatar essa falta por 

forma a que o guia esteja completo para disponibilização no ano letivo de 

2012/2013.  

I. Pesquisa e compilação da informação necessária; 

II. Reelaboração das duas versões do guia a ser revistas e validadas pelo 

gabinete; 

l) Elaboração de um inquérito interno para aplicação à comunidade estudantil da 

FBAUP em mobilidade in, a partir do ano letivo 2012/2013. O inquérito pretende 

ver avaliada a satisfação dos alunos relativamente ao período de estudos realizado 

na instituição: capacidade de resposta do Serviço de Relações Internacionais da 

FBAUP; aproveitamento do período de estudos realizado; avaliação geral do 

intercâmbio. 

I. Pesquisar informação sobre a elaboração de inquéritos da natureza da do que 

se pretende; 

II. Avaliar e analisar outras questões que a instituição pretende ver inquiridas; 

III. Elaboração do inquérito de acordo com as duas primeiras; 
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Em resposta a um interesse identificado conjuntamente com a responsável do Gabinete 

de Relações Internacionais da FBAUP, à estagiária caberá também elaborar um estudo 

sobre o grupo específico de estudantes de mobilidade in que, sendo de formações que não 

as lecionadas na FBAUP, realizam, durante o seu período de estudos em Portugal, créditos 

extracurriculares nesta instituição. Este estudo aplicar-se-á aos alunos que estão na situação 

atrás descrita no ano letivo 2011/2012 (cerca de 25 alunos – o número pode sofrer 

alterações até ao termino da chegada dos alunos de 2º semestre). 

Da elaboração do referido estudo resultam as seguintes tarefas:  

m)  Reunir toda a informação dos estudantes na situação que se pretende ver analisada; 

n) Pesquisar informação sobre técnicas de entrevista/inquérito (a definir mediante o 

número de estudantes) e definir o enfoque das que serão realizadas ao grupo em 

análise, de acordo com os interesses do Gabinete e da estagiária; 

o) Realização das entrevistas/aplicação do inquérito; 

p) Análise dos dados recolhidos; 

q) Interpretação dos dados recolhidos e elaboração de conclusões. 

5. Objetivos  

De acordo com as funções e tarefas atrás definidas fixaram-se os seguintes objetivos: 

d) Compreender e familiarizar-se com os processos relativos à mobilidade in, 

incluindo todos os passos especificados nas alíneas a) e b) do ponto 4; 

e) Dotar o Gabinete de Relações Internacionais da FBAUP com as informações 

necessárias mencionadas na alínea c) do ponto 4; 

f) Munir o Gabinete de Relações Internacionais da FBAUP de um guia de 

sobrevivência da FBAUP de acordo com a alínea f) do ponto 4; 

g) Conceber um inquérito interno para aplicação à comunidade estudantil em 

mobilidade in, alínea g) do ponto 4; 

h) Identificar e caracterizar o grupo de estudantes referidos na alínea h) do ponto 4; 

i) Registar e tentar perceber as motivações por detrás das escolhas académicas do 

grupo identificado – alíneas j) e k) do ponto 4; 

j) Procurar aferir a existência de padrões subjacentes às escolhas referidas na alínea 

anterior – alínea l) do ponto 4. 
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6. Cronograma 

Cronograma das atividades a desempenhar durante o período de estágio 

Atividades / Fases do Estágio 

Meses 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 
Junho/ 

Julho 

       

Acompanhar a conclusão dos processos dos 
estudantes estrangeiro em mobilidade in que 
terminam o período de estudos na FBAUP em 

janeiro/fevereiro 

× ×     

Acompanhar os 
processos dos 

estudantes 
estrangeiros em 

mobilidade in que vão 
iniciar o período de 

estudos na FBAUP em 
fevereiro 

Receção e encaminhamento 
dos estudantes 

 ×     

Tratamento de 
documentação 

 × × × ×  

Apoio no processo de 
integração na comunidade 

da FBAUP 
 × × × ×  

Exposições  

Exposição de trabalhos dos 
estudantes estrangeiros do 

1º semestre (janeiro) 
× 

    
 

“Exposição anual Erasmus”    × ×  

Rever e complementar a informação sobre o Serviço 
de Comunicação e Cooperação da FBAUP para 

posterior disponibilização no Sigarra 
× ×     

Elaborar um guia de 
sobrevivência da 

FBAUP 

Pesquisa / compilação da 
informação  

 × ×    

Elaboração do guia   ×    

Tradução do guia    ×   

Inquérito interno para 
aplicação à 

comunidade estudantil 
da FBAUP resultante 

dos programas de 
intercâmbio 

Pesquisar informação sobre 
elaboração de inquéritos da 

natureza da do que se 
pretende 

      

Avaliar e analisar as questões 
que a instituição pretende 

ver inquiridas 
× ×     

Elaboração do inquérito de 
acordo com as duas 

primeiras 
  × ×   

Projeto pessoal 

Reunir toda a informação dos 
estudantes na situação que 
se pretende ver analisada e 

definir as questões a abordar 
no estudo 

×      

Pesquisar informação sobre 
técnicas de 

entrevista/inquérito 
 ×     
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Realização das 
entrevistas/aplicação do 

inquérito 
  × ×   

Análise dos dados recolhidos    × ×  

Interpretação dos dados 
recolhidos e elaboração de 

conclusões 
    ×  

Redação do Relatório de Estágio    × ×  

Revisão do Relatório de Estágio    
 

× × 

Entrega do Relatório de Estágio      × 

Distribuição horária 87 91 110 74 38 
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Anexo II 

Registo de presenças 
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Calendarização 

Dias da semana 
 

Carga horária 

semanal 

Faltas 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Nº Motivo 

De 09-01-12 a 13-01-12 
09:45 / 13:00 

14:15 / 16:00 

10:00 / 12:40 

14:00 / 18:30 

09:45 / 12:50 

 --------------- 

09:45 / 12:30 

16:00 / 18:35 

09:45 / 13:00 

---------------- 
26h00 --- --- 

De 16-01-12 a 20-01-12 
10:00 / 13:00 

14:00 / 16:00 

09:45 / 12:30 

14:45 / 18:40 

10:00 / 13:00 

---------------- 

09:50 / 13:30 

14:30 / 18:00 

09:45 / 13:00 

---------------- 
25h15 --- --- 

De 23-01-12 a 27-01-12 
09:40 / 13:05 

13:50 / 16:00 

09:55 / 13:00 

14:00 / 18:00 

10:15 / 13:00 

---------------- 
FALTA FALTA 16h20 2 Doença 

De 30-01-12 a 03-02-12 
09:45 / 13:00 

14:00 / 16:10 

09:30 / 13:00 

15:00 / 19:00 

09:30 / 13:00 

---------------- 

09:30 / 13:05 

14:00 / 15:00 

09:30 / 13:00 

---------------- 
23h50 --- --- 

De 06-02-12 a 10-02-12 
09:50 / 12:40 

14:10 / 16:00 

09:30 / 13:00 

14:30 / 18:00 

09:45 / 12:45 

---------------- 

09:30 / 13:00 

14:15 / 18:30 

09:30 / 13:00 

--------------- 
25h55 --- --- 

De 13-02-12 a 17-02-12 
09:50 / 13:00 

13:50 / 16:00 

10:00 / 13:10 

14:30 / 18:00 

10:00 / 12:45 

---------------- 

09:30 / 12:45 

14:15 / 18:40 

10:00 / 12:45 

---------------- 
25h20 --- --- 

Estágio Curricular 
 

Nome da estagiária: Maria Leonor Graça Cunha Nº FLUP: 090727024 

Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (Departamento de Estudos Políticos)             

Coordenador da FLUP: Dr. Manuel Loff 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Belas Artes da Faculdade do Porto 

Coordenador na instituição de acolhimento: Dr.ª Joana Cunha  

Período de Estágio: 09 de janeiro de 2012 a 11 de maio de 2012 
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De 20-02-12 a 24-02-12 
09:30 / 13:20 

14:10 / 16:00 

11:00 / 13:00 

14:00 / 17:40 

09:20 / 13:00 

---------------- 

10:00 / 13:25 

14:20 / 18:35 

10:10 / 13:00 

---------------- 
25h20 --- --- 

De 27-02-12 a 02-03-12 
09:45 / 13:10 

14:15 / 16:00 

10:00 / 13:15 

14:20 / 18:50 

09:20 / 12:35 

---------------- 

09:45 / 12:55 

14:15 / 18:30 

09:30 / 12:45 

---------------- 
27h00 --- --- 

De 05-03-12 a 09-03-12 
10:10 / 13:10 

13:45 / 16:00 

09:45 / 13:00 

14:00 / 17:45 

09:45 / 12:50 

---------------- 

09:45 / 12:55 

14:05 / 18:30 

09:50 / 12:50 

---------------- 
25h50 --- --- 

De 12-03-12 a 16-03-12 
09:55 / 13:10 

14:05 / 16:05 

09:35 / 13:05 

14:00 / 18:50 

10:10 / 12:50 

---------------- 

09:30 / 13:15 

14:00 / 18:45 

09:00 / 12:15 

---------------- 
28h00 --- --- 

De 19-03-12 a 23-03-12 
09:30 / 13:40 

14:15 / 16:00 

09:40 / 13:15 

14:00 / 19:15 

09:20 / 12:50 

---------------- 

09:30 / 13:40 

14:15 / 17:45 

09:30 / 12:45 

---------------- 
29h20 --- --- 

De 26-03-12 a 30-03-12 
10:00 / 13:30 

14:15 / 16:00 

09:50 / 13:15 

14:30 / 18:15 

09:30 / 13:00 

---------------- 

09:50 / 13:15 

14:00 / 17:00 

10:00 / 12:45 

---------------- 
25h50 --- --- 

De 02-04-12 a 06-04-12 
10:00 / 13:30 

14:15 / 16:10 

09:55 / 13:15 

14:15 / 18:15 

09:55 / 12:50 

---------------- 

09:45 / 13:15 

14:00 / 17:00 
PÁSCOA 22h20 --- --- 

De 09-04-12 a 13-04-12 
09:45 / 12:45 

14:00 / 16:10 

09:45 / 13:25 

14:30 / 19:15 

09:45 / 12:45 

---------------- 

10:40 / 13:40 

14:15 / 19:15 

09:50 / 12:50 

---------------- 
27h25 --- --- 

De 16-04-12 a 20-04-12 
09:40 / 13:40 

14:00 / 16:00 

09:29 / 13:05 

14:00 / 17:00 

10:10 / 12:45 

---------------- 

09:40 / 13:10 

13:50 / 17:45 

09:20 / 12:50 

---------------- 
25h45 --- --- 

De 23-04-12 a 27-04-12 
10:00 / 13:10 

13:50 / 16:00 

09:30 / 13:30 

14:00 / 16:45 
FERIADO 

09:45 / 13:10 

14:25 / 18:00 

09:30 / 12:45 

---------------- 
22h20 --- --- 
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Anexo III 

Registo de trabalho 
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Segunda-feira, dia 09 de janeiro de 2012 [09:45-13.00 / 14:15-16:00 – 5h] 

1) Processo de aceitação / rejeição de equivalências de UCs; 

2) Emails dúvidas; 

3) Arquivar (documentos relativos aos processos dos alunos que terminam o período 

de estudos na FBAUP em Janeiro/Fevereiro: 

a) Sistema de arquivo por cidade/país – Europa 

b) Documentação de candidatura; documentação de unidades curriculares; 

documentação extra. 

Terça-feira, dia 10 de janeiro de 2012 [10:00-12:40 / 13:00-18:30 – 7h10] 

1) Processos de aceitação de candidaturas relativas ao 2º semestre (modalidades IN e 

OUT); 

2) Processos de conclusão relativos ao primeiro semestre; 

3) Processos de prolongamento (abrir novo acordo com cadeiras a realizar etc); 

4) Arquivo, 17h-18:30 (alunos intercâmbio BR); 

5) Serviços (acesso a fotocopiadoras, etc). 

6) Atendimento 

Quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2012 [9:45-12:50 – 3h05] 

1) Terminar arquivos relativos ao ano letivo 2011/2012; 

2) Rever projeto e refazer de acordo com as alterações dadas pelo professor; 

3) Guias em PT e ING. 

4) Atendimento 

Dr. Joana e Ana foram fazer formação fora da FBAUP 

 

Estágio Curricular 

 

Nome da estagiária: Maria Leonor Graça Cunha Nº FLUP: 090727024 

Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (Departamento de 

Estudos Políticos)             

Coordenador da FLUP: Prof. Doutor Manuel Loff 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Belas Artes da Faculdade do Porto 

Coordenador na instituição de acolhimento: Dr. Joana Cunha  

Período de Estágio: 09 de janeiro de 2012 a 11 de maio de 2012 
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Quinta-feira, 12 de janeiro de 2012 [9:45-12:30 / 14:00-18:35 – 7h20] 

1) Atendimento  

2) Definição da sessão de esclarecimento relativa aos intercâmbios do ano letivo 

2012/2013 (sessão dia 30 de Janeiro, sexta-feira, pelas 14h30) 

3) Inscrição para o workshop de Pia Euro (conferência dia 18 de Janeiro, 17:30 e 

workshop dias 19 e 20 de Janeiro – máximo de 12 participantes; inscrições via 

email; gratuito); 

4) Reunião (tlfn) com professor Loff – 12/15 alunos de no mínimo 3 países diferentes 

e formações diferentes são suficientes para estudo de caso.  

Sexta-feira, 13 de janeiro de 201 [9:45-13:10 – 3h25] 

1) Arquivo; 

2) Atualização das vagas relativas aos acordos do ano letivo 2012/2013. 

Segunda-feira, 16 de janeiro de 2012 [10:00-13:00 / 14:00-16:00 – 5h]  

1) Arquivo; 

2) Reorganização do arquivo 2011/2012 

a) Impressão das tags em falta; 

b) Reimpressão das lombadas; 

c) Criação de um template para separadores e lombadas de arquivo. 

Terça-feira, 17 de janeiro de 2012 [09:45-12:30 / 14:45-18:40 – 6h50] 

1) Tradução do calendário do 2º semestre; 

2) Preparação do calendário para o próximo ano; 

3) Pesquisa de faculdades de interesse para a FBAUP, dentro dos acordos existentes. 

4) Atendimento 

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2012 [10:00-13:00 – 3h] 

1) Terminar pesquisa sobre as faculdades; 

2) Revisão das informações dos protocolos em vigor e inserção dos códigos. 

3) Scâner papéis em falta. 

4) Atendimento 

Quinta-feira, 19 de janeiro de 2012 [9:50-13:30 / 14:30-18:00 – 7H10] 

1) Lista de faculdades com acordos – finalização; 

2) Revisão e montagem da apresentação PowerPoint para seção de esclarecimento de 

sexta-feira, dia 20 de janeiro, sobre Erasmus/Mobilidade Internacional. 
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3) Atendimento 

Sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 [9:45-13:00 – 3H15] 

1) Procedimentos para envio de correspondência: 

a) Identificar envelope; 

b) Fotocopiar documento; 

c) Carimbo e selo (para a UP não é necessário selo) 

2) Início da revisão da lista de alunos de intercâmbio de 2011/2012, atualização da 

lista e criação de nova lista de emails. 

Segunda-feira, 23 de janeiro de 2012 [9:40-13h05 / 13:50-16:00 – 5h30] 

1) Conclusão do trabalho iniciado na sexta-feira: 

Procedimentos: 

a) Rever lista e informação; 

b) Inserir alunos em falta; 

c) Organizar por semestre / 1º + 2º semestre / anual; 

d) Copiar para folha nova e reorganizar por países (Brasil / restantes); 

e) Criar lista em “bloco de notas” e colocar (,) e espaço entre cada email; 

f) Gravar listas como “INcoming _2ºsemestre” e “Cooperação_2ºsemestre”. 

2) Inserção de outras informações para completar a grelha. 

Terça-feira, 24 de janeiro de 2012 [9:55-13:00 / 14:00-18:00 – 7h05] 

Dia de atendimento. Joana e Ana não estiveram no gabinete. 

1) Atendimento  

Quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 [10:15-13:00 – 2h45] 

1) Atendimento  

Quinta-feira, 26 de janeiro de 2012  

FALTA POR MOTIVO DE DOENÇA – AMIGDALITE E OTITE [7h para compensar] 

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2012  

FALTA POR MOTIVO DE DOENÇA – AMIGDALITE E OTITE [3 horas para 

compensar] 

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2012 [9:45-13:00 / 14:00-16:10 – 5h25] 

1) Cópia dos contratos para irem para a reitoria e impressão das cópias com data de 

envio. 
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2)  Arquivo 

3) Recolha de informação para o guia de sobrevivência (requisição de material, cacifo, 

seguro, aquisição do cartão da biblioteca) – consultar caderno e documento word 

“Guia de sobrevivência” (esquema). 

Terça-feira, 31 de janeiro de 2012 [9:30-13:00 / 15:00-19:00 – 7h30] 

1) Arquivo (processos IN e OUT 1º e 2º semestre e anual) 

2) Criação de contact form geral e FBAUP 

3) Próxima exposição Erasmus em maio (trabalho a fazer?) 

4) Refazer mailling list do 2º semestre (atualização) 

5) Revisão dos dados do documento “INcoming2” 

6) Formulários de contactos (geral e FBAUP) 

7) Atendimento 

Quarta-feira, 01 de fevereiro de 2012 [9:30-13:00 – 3:30] 

1) Organização de dados para o projeto; revisão da informação para o site. 

2) Preparação da reunião com a Ana e Joana. 

3) Digitalização dos contratos IN  

4) Atendimento 

Quinta-feira, 02 de fevereiro de 2012 [9:30-13:05 / 14:00-15:00 – 4h35] 

1) Separadores Acordos novos: UK HATFIELD 01 e FRENNES49 (cópias e arquivo 

dos acordos) 

2) Documentos OUT: 

a) Organização 

b) Assinatura/carimbo 

c) Fotocopia 

d) Envio de originais para a Reitoria 

e) Datar cópias e dar entrada no documento de registo 

f) Arquivar cópias 

 

3) Atualização da lista OUTgoing (enviado Ana) 

4) Arquivo / organização de documentos para arquivar. 

5) Atendimento 

Sexta-feira, 03 de fevereiro de 2012 [9:30-13:00 – 3h30] 

1) Terminar arquivo 

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2012 [9:50-12:40 / 14:10-16:00 – 4h40] 
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1) Visita à faculdade com professor da Universidade de Brasília. 

2) Digitalização de documentos para envio para universidades parceiras. 

3) Arquivo 

Terça-feira, 07 de fevereiro de 2012 [9:30-13:00 / 14:30-18:00 – 7h00] 

1) EUROPA (procedimento) 

 

Enviar emails para Bilbau e Vigo: 

a) copiar mensagem e título 

b) anexar documentos (contrato de estudos, contact form geral e contact form 

FBAUP) 

c) email da instituição 

BRASIL – mesmo procedimento mas retirar email da net 

2) Guia de sobrevivência 

3) Arquivo 

4) Atendimento 

Quarta-feira, 08 de fevereiro de 2012 [9:45-12:45 – 3h] 

1) Atendimento 

2) Projeto pessoal – ver resto da lista e falar com a Ana para saber/pedir nova lista 

Quinta-feira, 09 de fevereiro de 2012 [9:30-13:00 / 14:15-18:30 – 7h45] 

1) Contactar estudantes estrangeiros que participaram na exposição: 

- valor do quadro (10% vão para loja; taxas (+/-10%); 20% para o SRI) 

- declaração da venda será enviada (telefonemas Erasmus) 

2)  Visita à faculdade com estudantes egípcios 

3) Atendimento 

Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012 [9:30-13:00 – 3h30] 

1) Confirmar se os egípcios vem almoçar de quarta a terça [15 a 21] e enviar email 

SASUP para dar confirmação. 

2) Completar listagem sobre os venda dos quadros com: 

a) Valores totais com e sem percentagem FBAUP 

b) Número e tipo de identificação do aluno 

c) Morada completa (permanente) 

d) Nome completo 

Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012 [9:50-13:00 / 13:50-16:00 – 5h20] 
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1) Refazer documentos com informações dos estudantes que participaram na 

exposição. 

2) Reunião Joana/Ana: avaliação do trabalho já realizado; organização do trabalho 

para a próxima semana. 

3) Listagem dos estudantes “Transcript of Records” 

4) Preparação da reunião de dia 20 (10h) e distribuição de tarefas 

 

REUNIÃO (a fazer durante a próxima semana) 

Verificar na listagem dos estudantes se já estão lançadas todas as notas nucleares. Verificar 

optativas e marcar o que está em falta para entrar em contacto com os docentes. 

Limpar sistema dos alunos IN (Ana) 

OUT verificar o que está em falta 

Dresden nota em falta (Ana) 

 

REUNIÃO dia 20 de fevereiro de 2012 (10h) 

1ª Reunião GRI FBAUP tarefas: 

- Acolhimento (confirmar se já foi à reitoria) [inserir data de chagada; inserir tlmvl; 

confirmar email]  

- Informar como funciona o SIGARRA (horários e consulta da localização da sala de aula) 

- Entregar password sigarra 

- Informar que devem falar com os docentes e informar a data da nova reunião durante a 

qual devem entregar os documentos 

- Informar sobre o pagamento do seguro escolar (obrigatório) e da inscrição no centro de 

saúde [LEONOR] 

- SEF relembrar [LEONOR] 

- Distribuir as folhas dos pedidos de aceitação e dar a conhecer o procedimento [LEONOR] 

 

Procedimento: O estudante deve guardar a folha da reitoria e quando tiver recolhido as 

assinaturas dos docentes deve proceder à alteração do plano de estudos. Após feitas a 

alterações deve imprimir o novo LA, assinar e entregar no GRI (ou na reunião) juntamente 

com a restante documentação para aprovação. 

 

REUNIÃO dia 08/09 de fevereiro de 2012 (10h – 14h30???) 

- Inscrição: confirmar se a folha de inscrição está preenchida corretamente e se tem todas as 

folhas com as assinaturas dos docentes. Confirmar as alterações ao contrato de estudos. 

Anexar foto, fichas e folha da reitoria preenchida e assinada. 
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- Confirmar as alterações ao contrato de estudos, assinar e carimbar (não se valida no 

módulo). O estudante deve levar o documento e recolher as assinaturas dos coordenadores. 

(fazer cópia para Arquivo) 

- Quando as alterações ao LA estiverem assinadas pelos parceiros e após recebermos as 

digitalizações das mesmas validar as alterações no módulo e enviar para a reitoria (fazer 

cópia para Arquivo) 

 A MATRICULA DE TODOS OS ESTUDANTES DEVE SER FEITA ATÉ DIA 16 DE 

MARÇO DE 2012   

Terça-feira, 14 de fevereiro de 2012 [10:00-13:10 / 14:30-18:00 – 6h40] 

1) Criar lista com dados sobre as cadeiras que ainda não tem notas lançadas com nome 

do docente para contactar posteriormente a solicitar as notas. 

2) Terminar as informações da exposição Move Up 

3) Arquivo 

4) Preparação de documentação para a reunião de dia 20 fevereiro 

5) Atendimento 

Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012 [10:00-12:45 – 2:45] 

1ª REUNIÃO DIA 20 DE FEVEREIRO ÀS 10.00 

2ª REUNIÃO DIA 9 DE MARÇO ÀS 10.00 

1) Preparação da apresentação para a reunião de dia 20 de fevereiro 

2) Arquivo 

Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012 [9:30-12:45 / 14:15-18:40 – 7h40] 

1) Continuação da apresentação para a reunião de 20 de fevereiro 

2) Atendimento 

Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012 [10:00-12:45 – 2h45] 

1) Preparação da reunião (documentação e apresentação) 

2) Entrega das candidaturas dos OUT 2012/13 

Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012 [9:30-13:20 / 14:10-16:10 – 5h50] 

FÉRIA DE CARNAVAL 

1) Reunião estudantes IN 2ºsemestre e Anual (10h) 

2) Visita à faculdade com os estudantes recém-chegados 

3) Atendimento gabinete 
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Terça-feira, 21 fevereiro de 2012 [11:00-13:00 / 14:00-17:40 – 5h40] 

FÉRIAS DE CARNAVAL 

1) Seriação estudantes de mobilidade OUT 2012/13 (documentação e avaliação) 

2) Arquivo 

Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012 [9:20-13:00 – 3h40] 

1) Candidaturas OUT 2012/13 – seriação PLLA e novas vagas. 

2) Atendimento 

Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012 [10:00-13:25 / 14:20-18:35 – 7h40] 

1) Recolocação dos estudantes de mobilidade 2012/13 e vagas sobrantes após primeira 

fase 

2) Atendimento 

3) Revisão das notas em falta para contactar novamente os docentes 

Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012 [10:10-13:00 – 2h50] 

1) Refazer lista de vagas sobrantes 

2) Revisão de informações para a Secretaria 

 

Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012 [9:45-13:10 / 14.15-16:00 – 5h10] 

1) Terminar documento com informações sobre os estudantes IN 2º semestre 

2) Arquivo candidaturas OUT 2012/13 

3) Lista de passwords em falta 

4) Lista de estudantes que não compareceram à reunião 

5) Atendimento (estudantes de arquitetura) 

Terça-feira, 28 de fevereiro de 2012 [10:00-13:15 / 14:20-18:50 – 7h45] 

1) Arquivo IN e OUT 

2) Lista de TR (duas cópias de cada – uma para o arquivo da FBAUP e outra para 

enviar no final do ano para a reitoria) 

3) Criação de ML com os contactos dos estudantes OUT 2012/13 1ª e 2ª fase  

4) Criação de base de dados com todos os campos (nome e sobrenome; email 

institucional; email pessoal; telemóvel; telefone; instituição parceira; cidade; país; 

período; observações; todos os documentos; LA1; etc)  

Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 [9:20-12:35 – 3h15] 

1) Revisão das informações estudantes OUT 2012/13 
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2) Projeto pessoal: criação de base de dados para recolha de informação nos processos 

dos estudantes 

Quinta-feira, 01 de março de 2012 [9:45-13:05 / 14:15-18:30 – 7h35] 

1) Criar nova ML só com cooperação Brasil 

2) Juntar colocações na lista da 2ª fase 

3) Atualizar TR (listagem TR3) 

 

PROCESSO LA (Ana) 

- LA assinado pelo estudante 

- Assinar Joana e carimbar 

- Enviar para a reitoria 

- Nós enviamos para o Parceiro que assina e envia novamente (próximo semestre os 

estudante passam a ser responsáveis pelo envio e recolha das assinaturas dos parceiros) 

- Enviamos para a reitoria cópia do documento para validar 

- Enviamos original com TR para o parceiro 

 

Sexta-feira, 02 de março de 2012 [9:30-12:45 – 3h15] 

1) Lista dos estudantes anuais e 1+2 com LA não assinado pelo parceiro 

2) Lista de estudantes do 1º semestre que não têm LA assinado 

3) Atualização da TR 

4) Lista de dados das instituições parceiras (em atualização) 

 

Segunda-feira, 05 de março de 2012 [10:10-13:10 / 13:45-16:00 – 5h15] 

1) Lista de dados das instituições parceiras (continuação) 

2) Pedido de TRs secretaria 

3) Arquivo 

Terça-feira, 06 de março de 2012 [9:45-13:00 / 14:00-17:45 – 7h00] 

1) Atendimento 

2) Lista de passwords em falta 

3) Lista de informações sobre as instituições parceiras (continuação) 

4) Visita à faculdade com artista Chines 

5) Revisão da informação do site (o que é necessário fazer?) 
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Quarta-feira, 07 de março de 2012 [9:45-12:50 – 3h00] 

1) Atendimento 

2) Lista de informações sobre as instituições parceiras (conclusão) 

3) Projeto pessoal (inicio da recolha de dados) 

Quinta-feira, 08 de março de 2012 [9:45-12:55 / 14:05-18:30 – 7h35] 

1) Atendimento In e OUT 

2) TR atualização 

3) Reunião estudantes IN 14H40-17H45 

4) Organização da documentação recolhida na reunião para posterior inserção na base 

de dados 

Sexta-feira, 09 de março de 2012 [9:50-12:50 – 3h00] 

1) Criação de base de dados para registo dos documentos entregues e documentos em 

falta dos estudantes In de 2º semestre e anual 

2) Arquivo 

Segunda-feira, 12 de março de 2012 [9:55-13:10 / 14:05-16:05 – 5h15] 

1) Inscrição estudantes IN de 2º semestre, 1º+2º semestre e anual 

2) Datar, carimbar e assinar as Trs já tiradas e acrescentar, nos casos dos alunos que 

tiveram nota a UCs anuais a nota “Annual subject, the credits achieved are half of 

the total (12 of 24)” 

Terça-feira, 13 de março de 2012 [9:35-13:05 / 14:00-18:50 – 8h20] 

1) Atendimento IN (inscrições) 

2) Processos OUT 2012/13 (validações no sistema) 

3) Atualização da documentação da base de dados IN 

4) Projeto pessoal (continuação da recolha de dados) 

 

Quarta-feira, 14 de março de 2012 [10:10-12:50 – 2h40] 

1) Atendimento 

2) Atualização das bases de dados In e OUT 

3) Criação de lista para enviar para a reitoria com UCs para apagar 

4) Projeto pessoal (continuação da recolha de dados) 
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Quinta-feira, 15 de março de 2012 [9:30-13:15 / 14:00-18:45 – 8h30] 

1) Atendimento 

2) Atualização das informações gerais 

 

 1º+2º semestre 2º semestre Anual TOTAL 

BR 71 a 77 87 a 109 139 a 150 42 

E 78 a 84 85+86 / 110 a 138 151 a 169 57 

 

3) Projeto pessoal (continuação da recolha de dados) 

Sexta-feira, 16 de março de 2012 [9:00-12:15 – 3h15] 

1) Atendimento 

Segunda-feira, 19 de março de 2012 [9:30-13:40 / 14:15-16:00 – 5h55] 

1) Criação de lista com moradas de todas as faculdades para onde vão ser enviadas 

TRs e Las (fazer envelopes) 

2) Atendimento 

3) Atualização das lombadas e separadores no Arquivo 

4) Arquivo 

Terça-feira, 20 de março de 2012 [9:40-13:25 / 14:00-19:15 – 9h00] 

1) Atualizar moradas das instituições parceiras 

2) Atualizar dados das instituições parceiras (mails Ana) 

3) Organizar documentos Erasmus/ PLLA 

4) Atendimento 

ENVIAR Ana – Docs In 2s(5) / INCOMING 6 / NºEstudante_password / Contact Form 

FBAUP(3)  

Quarta-feira, 21 de março de 2012 [9:20-12:50 – 3h30] 

1) Atendimento 

Quinta-feira, 22 de março de 2012 [9:30-13:40 / 14:15-17:45 – 7h40] 

2) Atendimento 

3) Projeto pessoal (continuação) 

4) Arquivo 
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Sexta-feira, 23 de março de 2012 [9:30-12:45 – 3h15] 

1) Atendimento 

2) Organização da documentação para enviar para a secretaria 

Segunda-feira, 26 de março de 2012 [10:00-13:15 / 14:15-16:00 – 5h] 

1) Tratar da documentação para as inscrições do 2º semestre 

2) TR copiar duas vezes e colocar nos envelopes com os LA assinados 

3) Projetos pessoais (revisão) 

4) Verificar se os estudantes validados pela Ana já tem número de aluno interno 

Terça-feira, 27 de março de 2012 [9:50-13:15 / 14:30-18:15 – 7h10] 

1) Terminar de enviar TRs e separar cópias para arquivar 

2) Criação de ML som contactos dos estudantes que ainda não se inscreveram 

3) Atendimento 

4) Arquivo 

Quarta-feira, 28 de março de 2012 [9:30-13:00 – 3h30] 

1) Lista de estuantes sem número para enviar para a reitoria 

2) INCOMING 

3) TR (atualização) 

4) Documentos 2º semestre 

5) Atendimento 

Quinta-feira, 29 de março de 2012 [9:50-13:15 / 14:15-18:15 – 7h25] 

1) Revisão de todas as listagens com informação de Incoming [TR(12) / INCOMING 6 

/ insc.IN2º] 

2) Atendimento 

3) Revisão da informação para o Survivel Guide 

4) Arquivo 

Sexta-feira, 30 de março de 2012 [20:00-12:45 – 2h45] 

1) Atendimento 

2) Atualização de toda a documentação 

Segunda-feira, 02 de abril de 2012 [10:00-13:30 / 14:15-16:10 – 5h35] 

1) Processos de mobilidade OUT [carimbo, data e assinaturas] 

2) Atendimento 

3) Arquivo 
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Terça-feira, 03 de abril de 2012 [9:55-13:15 / 14:15-18:15 – 7h20] 

1) Envio dos LA e TR para os parceiros 

2) Atualização da documentação referente ao envio das LA e TR  

3) Atendimento 

4) Arquivo em falta 

Quarta-feira, 04 de abril de 2012 [9:55-12:50 – 2h55] 

1) Revisão LA e TR para enviar parceiros 

2) Atualização das listas 

3) Projeto pessoal [continuação da elaboração do inquérito] 

PROJETO PESSOAL – INQUÉRITO 

1ª PAG. [1p] – FBAUP: Descrição do inquérito e agradecimento pela colaboração 

1. Idioma [PT / ING] 

 

2ª PAG. [2p] – Informações pessoais: nota sobre sigilo 

1. Email (facultativo) 

2. País 

3. Género 

4. Idade 

5. Faculdade de origem 

6. Curso na faculdade de origem 

7. Graduação / Grau 

8. Ano do curso 

9. Opção [Sou / Não sou estudante na FBAUP] 

 

3ª PAG. [3p] – Informações sobre o período de estudos em Portugal (sou aluno) 

1. Período em PT 

2. Faculdades onde estás inscrito em PT 

3. Período na FBAUP 

4. Nº de UCs teóricas 

5. Nº de UCs teórico-práticas 

 

4ª PAG. [4p] – Opção FBAUP: perceber motivos da escolha 

1. Motivos que levaram à escolha 

2. Expectativas 

3. Classificação do período na FBAUP 

 

5ª PAG. [6p] – FIM: Agradecimento 

 

6ª PAG. [5p] – FBAUP (não fui aluno na FBAUP) 

1. Dos seguintes motivos quais estiveram na base da tua desistência da FBAUP. 

2. O que despertou o teu interesse na FBAUP 
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Quinta-feira, 05 de abril de 2012 [9:45-13:15 / 14:00-17:00 – 6h30] 

1) Atendimento 

2) Arquivo 

3) Atualização do Arquivo 2011/2012 

4) Criação do novo arquivo 2012/2013 

5) Atualização da base de dados sobre as instituições parceiras 

Sexta-feira, 06 de abril de 2012  

FERIADO DE PÁSCOA 

Segunda-feira, 09 de abril de 2012 [9:45-12:45 / 14:00-16:10 – 5H10] 

1) Processos OUT 2012/13 

2) Confirmar validação Reitoria 

3) Confirmar os processos que não estão completos 

4) Atendimento 

FOTOCOPIAR 2 X 

- Form UP 

- Carta de motivações 

- BI e documentos pessoais 

- Comprovativo de NIB 

 

FOTOCOPIAR 1X 

- CV 

- Form parceiro 

- Passaporte 

Enviar para a Reitoria: 

- Processo parcial 

- Cópia da TR 

 

 

Arquivar: 

- Processo completo 

- Cópia da TR 

Enviar para o parceiro: 

- Toda a documentação 

- TR 

(tirar folha 5 dos originais 

e arquivar) 

 

Terça-feira, 10 de abril de 2012 [9:45-13:25 / 14:30-19:15 – 8h25] 

1) Terminar os processos dos IN do 1º semestre com TR e LA para enviar para o 

parceiro 

2) Terminar processos OUT 2012/13 para enviar aos parceiros 

3) LA e TR IN 2011/12 (enviar parceiros) 

4) Atendimento 

5) Arquivo 

Quarta-feira, 11 de abril de 2012 [9:45-12:45 – 3h] 

1) Atualizar dados das instituições parceiras 

2) Atendimento 
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NOTA: A documentação organizada na terça-feira relativa às candidaturas dos estudantes 

OUT 2012/13 para envio para as universidades parceiras tinha documentação a mais. A 

documentação foi organizada de acordo com as indicações dadas. 

 

Quinta-feira, 12 de abril de 2012 [20:40-13:40 / 14:15-19:15 – 8h00] 

1) Atualização da base de dados sobre as instituições parceiras 

2) Capas 2012/13 OUT (colocar separadores 

a) Separa cópias TR por capa 

b) Separar pag. 5 do LA por capa 

c) Colocar a TR e LA em cada processo 

3) Arquivo geral 

a) Colocar lombadas e separadores em falta 

b) Colocar lombadas OUT 2011/2012 

4) Enviar processos para a Reitoria 

a) Organizar documentação 

b) Juntar TR (cópia) [form UP; TR; carta de motivação; NIF; BI; NIB; morada 

do banco] 

Sexta-feira, 13 de abril de 2012 [9:50-12:50 – 3h00] 

1) Terminar processos para enviar para a Reitoria – OUT 1012/13 

Segunda-feira, 16 de abril de 2012 [9:40-13:40 / 14:00-16:00 – 6h00] 

1) Projeto pessoal (terminar alterações do inquérito) 

2) Inquérito para aplicação no próximo ano  

a) Criação de conta gmail 

b) Criação de dois inquéritos (um em pt e outro em ing) 

c) Definição dos campos a analisar 

3) Processos estudantes segundo semestre (atualização das bases de dados) 

Terça-feira, 17 de abril de 2012 [9:20-13:05 / 14:00-17:00 – 6h45] 

1) Projeto pessoal: criação da ML para posterior envio do inquérito 

2) Visita à faculdade com a professora Wilma Lok e Dr Domenico Ferrera da 

Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci Perugia [fazer fotografias das oficinas de 

vitral e cerâmica para enviar] 

3) Atendimento 

4) Arquivo 
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Quarta-feira, 18 de abril de 2012 [10:10-12:45 – 2h35] 

1) Atualização da lista TR 

2) Inquérito 2012/2013 

3) Envio do inquérito aos estudantes (enviado para a Ana no dia 17 de abril de 2012) 

Quinta-feira, 19 de abril de 2012 [9:40-13:10 / 13H50-17:45 – 7h25] 

1) Atualização da TR 

2) Preparar envelopes para enviar TRs para os parceiros no Brasil 

3) Atendimento 

4) Arquivo 

Sexta-feira, 20 de abril de 2012 [9:20-12:50 – 3h30] 

1) Revisão de todas as bases de dados 

2) Arquivo 

Segunda-feira, 23 de abril de 2012 [10:00-13:10 / 13:50-16:00 – 5h20] 

1) Atualização de toda a documentação 

2) Atualização do documento “Registo de Trabalho” 

3) Envio da restante documentação OUT 2012/2013 

Terça-feira, 24 de abril de 2012 [9:30-13:30 / 14:00-16:45 – 6h45] 

1) Revisão e atualização da TR e envio da documentação 

2) Envio do correio para os parceiros 

3) Arquivo da documentação do Brasil e Erasmus (2º semestre) 

4) Atendimento 

Quarta-feira, 25 de abril de 2012 

FERIADO 

Quinta-feira, 26 de abril de 2012 [9:45-13:10 / 14:25-18:00 – 7h00] 

1) Atendimento 

2) Atualização de todos os documentos de registo e envio para a Ana 

3) Arquivo 

4) Projeto pessoal 

Sexta-feira, 27 de abril de 2012 [9:30-12:45 – 3h45] 

Organização de todo o trabalho feito para entrega final. 
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Anexo IV 

Guia de sobrevivência 

[versões portuguesas] 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



122 
 

 

  



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

  



125 
 

 

  



126 
 

 

  



127 
 

 

  



128 
 

 

  



129 
 

 

  



130 
 

 

  



131 
 

 

  



132 
 

 

  



133 
 

 

  



134 
 

 

  



135 
 

 

  



136 
 

 

  



137 
 

 

  



138 
 

 

  



139 
 

 

  



140 
 

 

  



141 
 

 

  



142 
 

 

  



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

Guia de sobrevivência 

[versões inglesas] 
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Anexo VI 

Inquérito GRI 

[versão portuguesa] 
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Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

Desde já agradecemos a tua colaboração e disponibilidade. 

Pedimos-te que preenchas o inquérito com atenção e que leias todas as questões e opções 

disponibilizadas. 

 As informações resultantes da aplicação deste inquérito são anónimas e serão utilizadas 

unicamente para a avaliação do funcionamento do GRI da FBAUP. 

* Campos de preenchimento obrigatório 

 

PARTE I  

Informações pessoais 

1. País* [Selecionar a partir de uma lista.] Alemanha 

   Bélgica 

   Brasil 

   Bulgária 

   Chile 

   Eslováquia 

   Eslovénia 

   Espanha 

   Estónia 

   EUA 

   Finlândia 

   França 

   Grécia 

   Hungria 

   Itália 

   Letónia 

   Polónia 

   Portugal 

   Reino Unido 

   República Checa 

   Turquia 

As opções incluem todos os países de onde a FBAUP recebeu 

estudantes no ano letivo 2011-2012. 
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2. Género* [Selecionar a partir de uma lista.] Feminino 

   Masculino 

    

 

3. Idade* [Selecionar a partir de uma lista.] 19 

   … 

 50 

  

 

4. Faculdade de Origem* [Texto]  

    

 

5. 

Curso na faculdade de 

origem* [Texto]  

    

 

6. Graduação* [Selecionar a partir de uma lista.] Licenciatura 

   Mestrado 

   Doutoramento 

    

 

7. Ano* [Selecionar a partir de uma lista.] 1º ano 

   2º ano 

   3º ano 

   4º ano 

   5º ano 

    

 

PARTE II  

Período de estudos em Portugal  

1. 

 

 

Período de Estudos na 

FBAUP* 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 

1º Semestre 

2º Semestre 

   1º + 2º Semestre 

   Anual 
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2. Duração da estadia* [Texto]  

    

Os estudantes devem identificar o número de meses que estiveram na FBAUP. 

 

3. 

 

Número de Unidades Curriculares 

(disciplinas) teóricas realizadas durante a 

estadia na FBAUP* 

 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 

0 

…  

 6 

    

 

4. 

 

Número de Unidades Curriculares 

(disciplinas) teórico-práticas realizadas 

durante a estadia na FBAUP* 

 

[Selecione a partir de uma 

lista.] 

0 

… 

 6 

    

 

5. Durante o período de estudos realizado em 

Portugal estiveste a frequentar outra faculdade 

para além da FBAUP?* 

[Selecionar de uma lista.] SIM 

  NÃO 

   

    

 

6. 

 

 

 

Se respondeste afirmativamente à questão 

anterior por favor especifica que faculdade ou 

faculdades que frequentaste.  

[Texto] 

  

    

 

PARTE III   

Gabinete de Relações Internacionais (GRI) da FBAUP 

1. 

 

 

Tiveste alguma dificuldade durante o 

processo de inscrição na FBAUP?* 

 

 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 

SIM 

NÃO 

   

 Considera as dificuldades mencionadas na 

próxima questão. 
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2. 

 

 

Se respondeste afirmativamente à questão anterior especifica 

qual ou quais as dificuldades que experimentaste. 

Seleciona todas as que te parecerem adequadas. 

[Caixas de 

verificação] 

 

    

 2.1 Incompreensão do funcionamento do site da FBAUP. 

 2.2 Incompreensão do funcionamento do site da U.P. 

 2.3 Falta de disponibilidade por parte do GRI para prestar apoio durante o processo de 

inscrição. 

 2.4 Prazos demasiado curtos para a concretização de todo o processo. 

 2.5 Dificuldade em obter os documentos necessário por parte da faculdade de origem. 

 2.6 Incompatibilidade de horários entre as UCs (disciplinas) que pretendia realizar. 

 2.7 Inexistência de vagas nas UCs (disciplinas) que pretendia realizar. 

 2.8 Dificuldade em contactar os docentes das UCs (disciplinas) que pretendia realizar. 

 2.9 OUTRO [Existe um espaço para definir os outros motivos] 

   

 

3. 

 

Consideras que o processo de inscrição poderia decorrer de 

alguma outra forma? Se sim, qual a tua sugestão? * 

[Texto de 

parágrafo] 

   

 

4. 
 

Consideras que os técnicos do GRI estiveram 

disponíveis sempre que necessário?* 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 

SIM 

 NÃO 

    

 

5. 

 

Se respondeste negativamente à questão anterior por favor explica 

a tua resposta. 

[Texto livre.] 

    

 

6. 

 

 

Numa escala de 1 a 5 como classificas a disponibilidade 

dos técnicos do GRI.* 

[Escala] 

 

    

 1 – Pouco disponíveis. / 5 – Disponíveis sempre que necessário. 
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7. 

 

 

Numa escala de 1 a 5 como classificas a eficácia do apoio 

que te foi dado pelos técnicos do GRI.* 

[Escala] 

 

    

 1 – Pouco eficaz. / 5 – Eficaz em todas as ocasiões.   

 

 

8. 

 

Consideras que os serviços prestados pelo 

GRI poderiam melhorar? * 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 

SIM 

NÃO 

    

 

9. 

 

 

 

 

Se respondeste afirmativamente à questão anterior especifica de 

que forma consideras que os serviços prestados pelo GRI 

poderiam melhorar. 

Seleciona todas as opções que te parecerem adequadas. 

[Caixas de 

verificação] 

 

 

   

 8.1 Horário de atendimento do gabinete mais alargado. 

 8.2 Prazos mais extensos. 

 8.3 Maior quantidade de emails informativos. 

 8.4 OUTRO [Existe um espaço para mencionar outros motivos] 

   

 

10. 

 

 

Numa escala de 1 a 5 qual a importância do apoio que te 

foi prestado pelo GRI durante o teu período na FBAUP.* 

[Escala] 

 

    

 1 – Pouco importante. / 5 – Muito importante.   

 

PARTE IV   

Avaliação do período de estudos realizado na FBAUP 

1. 

Numa escala de 1 a 5 como classificas a tua estadia na 

FBAUP.* [Escala] 

   

 1 – Pouco proveitosa. / 5 – Muito proveitosa.   

 

2. 

 

 

De que forma a passagem pela FBAUP contribuiu para o teu 

crescimento enquanto artista?* 

[Texto livre.] 
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3. 

 

 

Aconselharias um amigo a realizar um período de mobilidade 

na FBAUP. Porquê? * 

[Texto livre.] 

 

    

 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

Obrigado pela colaboração! 

Submit 
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Anexo VII 

Inquérito GRI 

[versão inglesa] 
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Faculty of Fine Arts of University of Porto 

We appreciate your cooperation. 

Please fill in the survey carefully and read all the questions and options available. 

The information provided is anonymous and will be used only to evaluate the functioning 

of the International Relations Office (GRI). 

* Required field 

 

SECTION I  

Personal information 

1. Country* [Selecionar a partir de uma lista.] Belgium 

   Brazil 

   Bulgaria 

   Chile 

   Czech 

   Estonia 

   Finland 

   France 

   Germany 

   Greece 

   Hungary 

   Italy 

   Latvia 

   Poland 

   Portugal 

   Slovakia 

   Slovenia 

   Spain 

   Turkey 

   UK 

   USA 

As opções incluem todos os países de onde a FBAUP recebeu 

estudantes no ano letivo 2011-2012. 

 

 

2. Gender* [Selecionar a partir de uma lista.] Female 

   Male 
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3. Age* [Selecionar a partir de uma lista.] 19 

   … 

 50 

  

 

4. Home Institution* [Texto]  

    

 

5. Programme* [Texto]  

    

 

6. Degree* [Selecionar a partir de uma lista.] Undergraduate 

   Master 

   PHD 

    

 

7. Current year of studies* [Selecionar a partir de uma lista.] 1rst year 

   2nd year 

   3rd year 

   4th year 

   5th year 

    

 

SECTION II  

Study period in Portugal  

1. Study period at FBAUP* [Selecionar a partir de uma 

lista.] 

1rst Semester 

  2nd Semester 

   1rst + 2nd Semester 

   Annual 
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2. Length of stay.* [Texto]  

    

Os estudantes devem identificar o número de meses que estiveram na FBAUP. 

 

3. 

 

Number of theoretical course units you´ve 

attended / you´re attending at FBAUP * 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 0  

 … 

   6  

    

 

4. 

 

Number of practical course units you´ve 

attended / you´re attending at FBAUP * 

 

[Selecione a partir de uma 

lista.] 

 

0 

… 

6 

    

 

5. During your study period in Portugal did you 

attend another school beyond FBAUP? * 

 

[Selecionar de uma lista.] YES 

  NO 

   

    

 

6. 

 

 

Please identify which school. 

  

[Texto] 

  

    

 

SECTION III  

International Relations Office (GRI)  

1. Did you have any difficulty while signing in 

FBAUP?* 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 

YES 

 NO 
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2. 

 

 

If you answered yes to the previous question specify which 

difficulties you experienced. 

Select all appropriate. 

 

[Caixas de 

verificação] 

 

    

 2.1 I couldn`t understand how to operate FBAUP`s website.  

 2.2 I couldn`t understand how to operate U.P.`s website. 

 2.3 Lack of availability by the GRI to provide support during the application process. 

 2.4 Deadlines too short for the completion of the whole process. 

 2.5 Troubles obtaining the documents required by FBAUP. 

 2.6 Incompatibility of schedules between the subjects I intended to accomplish. 

 2.7 Lack of vacancies in the subjects I intended to accomplish. 

 2.8 Difficulty contacting the teachers of the subjects I intended to accomplish. 

 2.9 OTHER 

   

 

3. 

 

Do you think the registration process could take place in some 

other way? If yes, how? 

[Texto de 

parágrafo] 

   

 

4. 
 

Do you think the staff at the International 

Relations Office was available when needed? 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 

SIM 

 NÃO 

    

 

5. 

 

If you answered negatively to the question above, please explain 

why. 

[Texto livre.] 

    

 

6. 

 

 

On a scale from 1 to 5 how do you classify the availability 

of the staff from GRI. 

[Escala] 

 

    

 1 – Shortly available. / 5 – Available whenever needed.   
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7. 

 

 

 

On a scale from 1 to 5 how do you classify the 

effectiveness of the support that was given to you by the 

staff of GRI. 

[Escala] 

 

 

    

 1 – Ineffective. / 5 – Effective on all occasions.   

 

 

8. 

 

Do you think the services provided by the 

GRI could improve? * 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 

YES 

NO 

    

 

9. 

 

 

 

If you answered yes to the previous question specify how you 

believe the services provided by the GRI could improve. 

Select all the options that seem appropriate. 

[Caixas de 

verificação] 

   

 8.1 Wider office hours. 

 8.2 Longer deadlines. 

 8.3 Greater amount of information. 

 8.4 OTHER [Existe um espaço para mencionar outros motivos] 

   

 

10. 

 

 

 

On a scale from 1 to 5 how do you classify the support 

that was provided to you by GRI during your stay in 

FBAUP.* 

[Escala] 

 

 

    

 1 – Unimportant. / 5 – Very important.   

 

SECTION IV   

Study period at FBAUP. 

1. On a scale from 1 to 5 how do you classify your stay at 

FBAUP.* 

[Escala] 

  

  

1 – Not useful at all./ 5 – Very useful. 
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2. 

 

 

How did your passage at FBAUP contributed to your growth as 

an artist? * 

[Texto livre.] 

 

    

 

3. 

 

 

Would you advise a friend to realize a study period at FBAUP. 

Why? * 

[Texto livre.] 

 

    

 

Faculty of Fine Arts of University of Porto 

Thank you for your cooperation. 

Submit 
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Anexo VIII 

Inquérito projeto pessoal 

[versão portuguesa] 
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Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto / Faculty of 

Fine Arts of University of Porto 

Obrigado pela tua colaboração. 

Thank you for your collaboration. 

*Required 

Idioma / Language* [Escolha múltipla] Português 

  English 

 

VERSÃO PORTUGUESA 

PARTE I 

Informações pessoais 

As informações disponibilizadas são anónimas e serão utilizadas unicamente para fins 

académicos dentro do âmbito do estudo para o qual estão a ser recolhidas. 

 

1. 

 

Email 
 

 

[Texto] 

 Caso estejas disponível para uma entrevista por favor 

deixa-nos o teu email. 

  

 

2. País* [Selecionar a partir de uma lista.] Alemanha 

   Brasil 

   Chile 

   Espanha 

   Finlândia 

   Grécia 

   Itália 

   Polónia 

   República Checa 

As opções incluem todos os países do grupo de estudantes 

identificado através do estudo de documentos. 

 

 

3. Género* [Escolha múltipla.] Masculino 

   Feminino 
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4. Idade* [Selecionar a partir de uma lista.] 19 

   … 

 50 

  

 

5. Faculdade de Origem* [Texto]  

    

 

6. Curso na faculdade de origem* [Texto]  

    

 

7. Graduação* [Selecionar a partir de uma lista.] Licenciatura 

   Mestrado 

   Doutoramento 

    

 

8. Ano que frequenta* [Selecionar a partir de uma lista.] 1º ano 

   2º ano 

   3º ano 

   4º ano 

   5º ano 

    

 

PARTE II  

Informações gerais sobre o período de estudos em Portugal e na FBAUP. 

1. 

 

 

Período de estudos em 

Portugal.* 

[Selecionar a partir de uma lista.] 

 

1º Semestre 

2º Semestre 

   1º + 2º Semestre 

   Anual 
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2. 

 

Faculdades em que estás / 

estiveste inscrito.* 

[Caixas de verificação] 

 

FAUP – Faculdade de 

Arquitectura da Universidade 

do Porto 

   
FBAUP – Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto 

   
FCUP – Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto 

   
FDUP – Faculdade de Direito 

da Universidade do Porto 

   
FEP – Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto 

   

FEUP – Faculdade de 

Engenharia da Universidade do 

Porto 

   
FLUP – Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto 

   

FPCEUP – Faculdade de 

Psicologia e de Ciência da 

Educação da Universidade do 

Porto 

   OUTROS 

 

3. 

 

 

Período de estudos na 

FBAUP.* 

[Selecionar a partir de uma lista.] 

 

1º Semestre 

2º Semestre 

   1º + 2º Semestre 

   Anual 

    

 

4. 

 

Número de Unidades Curriculares 

(disciplinas) teóricas realizadas durante a 

estadia na FBAUP.* 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 0  

 … 

   6  

    

 

5. 

 

Número de Unidades Curriculares 

(disciplinas) teórico-práticas realizadas 

durante a estadia na FBAUP.* 

[Selecione a partir de uma 

lista.] 0 

 … 

   6 
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PARTE III  

Relativamente à tua opção de estudares na FBAUP. 

1. 

 

Quais os motivos que te levaram a 

escolher a FBAUP.* 

 

[Caixas de 

verificação] 

 

Notoriedade da instituição. 

   
Forma de complementação da 

minha formação de base. 
 

   
Curiosidade relativamente às 

áreas de estudo lecionadas. 

   Oferta curricular. 

   OUTROS 

 

2. 
O que esperavas / esperas do teu 

período de estudos na FBAUP.* 

[Caixas de 

verificação] 

 

Adquirir conhecimentos em áreas 

complementares à minha área de 

estudos. 

   

Colmatar uma falha do curso que 

frequento, conseguindo dessa 

forma adquirir conhecimentos 

mais específicos. 

   

Dar resposta a um interesse 

pessoal numa área de estudos que 

não a minha. 

   OUTROS 

 

4. 

 

 

Numa escala de 1 a 5 como classificas a tua estadia na 

FBAUP. 

[Escala] 

 

    

 1 – Não correspondeu aos meus objetivos. / 5 – Correspondeu a todos os meus 

objetivos. 

 

 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto / Faculty of 

Fine Arts of University of Porto 

Obrigado pela colaboração. / Thank you for your cooperation. 

Submit 
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Anexo IX 

Inquérito projeto pessoal  

[versão inglesa] 
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Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto / Faculty of 

Fine Arts of University of Porto 

Obrigado pela tua colaboração. 

Thank you for your collaboration. 

*Required 

Idioma / Language* [Escolha múltipla] Português 

  English 

 

VERSÃO INGLESA  

SECTION I 

Personal Information 

The information provided is anonymous and will be used only for academic purposes 

within the scope of the study for whish it`s being collected. 

 

1. 

 

Email 
 

 

[Texto] 

 Caso estejas disponível para uma entrevista por favor 

deixa-nos o teu email. 

  

 

2. Country* [Selecionar a partir de uma lista.] Brazil 

   Chile 

   Czech Republic 

   Finland 

   Germany 

   Greece 

   Italy 

   Poland 

   Spain 

As opções incluem todos os países do grupo de estudantes 

identificado através do estudo de documentos. 

 

 

3. Gender* [Escolha múltipla.] Male 

   Female 
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4. Age* [Selecionar a partir de uma lista.] 19 

   … 

 50 

  

 

5. Home Institution* [Texto]  

    

 

6. Programme* [Texto]  

    

 

7. Degree* [Selecionar a partir de uma lista.] Undergraduate 

   Master 

   PHD 

    

 

8. Current year of studies.* [Selecionar a partir de uma lista.] 1rst year 

   2nd year 

   3rd year 

   4th year 

   5th year 

    

 

SECTION II  

General information concerning your period of  studies at University of Porto 

1. 

 

 

Period at University of 

Porto.* 

[Selecionar a partir de uma lista.] 

 

1rst semester 

2nd semester 

   1rst + 2nd semester 

   Annual 
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2. 

 

Faculties where you are / 

were enrolled* 

[Caixas de verificação] 

 

FAUP – Faculty of 

Architecture of University of 

Porto 

   
FBAUP – Faculty of Fine Arts 

of University of Porto 

   
FCUP – Faculty of Science of 

University of Porto 

   
FDUP – Faculty of Law of 

University of Porto 

   
FEP – Faculty of Economics of 

University of Porto 

   

FEUP – Faculty of 

Engeneering of University of 

Porto 

   
FLUP – Faculty of Arts of 

University of Porto 

   

FPCEUP – Faculty of 

Psychology and Educational 

Sciences of University of Porto 

   OUTROS 

 

 

3. Period at FBAUP.* [Selecionar a partir de uma lista.] 

 

1rst semester 

   2nd semester 

   1rst + 2nd semester 

Annual 

    

 

4. 
Number of theoretical course you`ve attended 

/ you`re attending at FBAUP.* 

 

[Selecionar a partir de uma  

lista.] 

0  

… 

 6 

     

    

 

5. Number of practical course you`ve attended 

/ you`re attending at FBAUP.* 

[Selecione a partir de uma lista.] 0 

 … 

   6 
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SECTION III 

Regarding your option of studying at FBAUP. 

1. 

 

What were the reasons that led 

you to choose FBAUP?* 

 

[Caixas de 

verificação] 

 

Reputation of the institution. 

   
Way of expand and 

complement my training. 
 

   
Curiosity about the subject 

areas taught at the institution. 

   
Courses offered at the 

instituition. 

   OTHERS 

 

2. 

What do you expect / expected 

of your study period at 

FBAUP?* 

[Caixas de 

verificação] 

 

Acquiring expertise in áreas 

complementary to my field of 

study. 

   

To acquire specific knowledge 

regarding my study area that I 

won`t have the opportunity to 

acquire at my home faculty. 

   
Answer to a personal interest in a 

study area different from my own. 

   OTHERS 

 

4. 

 

 

On a scale from 1 to 5 how do you classify your stay in 

FBAUP. * 

[Escala] 

 

    

 1 – Didn`t answer any of my goals. / 5 – Answered all my goals. 

 

 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto / Faculty of 

Fine Arts of University of Porto 

Obrigado pela colaboração. / Thank you for your cooperation. 

Submit 
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Anexo X 

Quadro 6: UCs realizadas pelos estudantes estrangeiros de outras formações que estiveram inscritos na 

FBAUP no ano letivo de 2011/2012 (completo) 
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Quadro 6: UCs realizadas pelos estudantes estrangeiros de outras formações que estiveram 

inscritos na FBAUP no ano letivo de 2011/2012  
 

 

 T / TP 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

(%) 

 

 Antropologia da Arte T 10 21,3 %  

 Práticas de Fotografia I TP 7 14,9 %  

 Estética I T 7 14,9 %  

 Desenhos do Corpo TP 6 12,8 %  

 Laboratório de Imagem e Som TP 6 12,8 %  

 Web Design I TP 6 12,8 %  

 História da Arte I T 5 10,6 %  

 Fotografia I TP 4 8,5 %  

 Identidade Corporativa Institucional T 4 8,5 %  

 Narrativas Visuais T 4 8,5 %  

 Teoria e História do Video T 4 8,5 %  

 Cenografia TP 3 6,4%  

 Arte Contemporânea T 3 6,4 %  

 Arte e Tecnologia T 3 6,4 %  

 Estudos de Arte Moderna e Contemporânea I T 3 6,4 %  

 Animação II TP 2 4,3 %  

 Design da Imagem TP 2 4,3 %  

 Media TP 2 4,3 %  

 Video II TP 2 4,3 %  

 Antropologia Urbana T 2 4,3 %  

 Crítica da Arte T 2 4,3 %  

 Cultura Visual I T 2 4,3 %  

 Teoria e História da Pintura T 2 4,3 %  

 Teoria e História do Cinema T 2 4,3 %  

 Audio I TP 1 2,1 %  

 Áudio II TP 1 2,1 %  

 Design de Tipos TP 1 2,1 %  

 Ilustração I TP 1 2,1 %  

 Práticas de Vídeo TP 1 2,1 %  

 Práticas do Desenho TP 1 2,1 %  

 Técnicas de Impressão I TP 1 2,1 %  

 Video I TP 1 2,1 %  

 Contextos e Práticas da Ilustração T 1 2,1 %  

 História da Arte III T 1 2,1 %  

 Psicologia da Arte T 1 2,1 %  

 Sociologia da Cultura T 1 2,1 %  

 Teorias Contemporâneas do Espaço T 1 2,1 %  
  

Fonte: Arquivo / FBAUP  
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Anexo XI 

Versão provisória do inquérito aos estudantes estrangeiros de outras áreas 

[versão portuguesa] 
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Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto / Faculty of 

Fine Arts of University of Porto 

Obrigado pela tua colaboração. 

Thank you for your collaboration. 

*Required 

Idioma / Language* [Escolha múltipla] Português 

  English 

 

VERSÃO PORTUGUESA 

PARTE I 

Informações pessoais 

As informações disponibilizadas são anónimas e serão utilizadas unicamente para fins 

académicos dentro do âmbito do estudo para o qual estão a ser recolhidas. 

 

1. 

 

Email 
 

 

[Texto] 

 Caso estejas disponível para uma entrevista por favor 

deixa-nos o teu email. 

  

 

2. País* [Selecionar a partir de uma lista.] Alemanha 

   Brasil 

   Chile 

   Espanha 

   Finlândia 

   Grécia 

   Itália 

   Polónia 

   República Checa 

Aos já incluídos devem ser acrescentados os restantes países dos 

quais a FBAUP receba estudantes estrangeiros na situação 

estudada. 

 

 

3. Género* [Escolha múltipla.] Masculino 

   Feminino 
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4. Idade* [Selecionar a partir de uma lista.] 19 

   … 

 50 

  

 

5. Faculdade de Origem* [Texto]  

    

 

6. Curso na faculdade de origem* [Texto]  

    

 

7. Graduação* [Selecionar a partir de uma lista.] Licenciatura 

   Mestrado 

   Doutoramento 

    

 

8. Ano que frequenta* [Selecionar a partir de uma lista.] 1º ano 

   2º ano 

   3º ano 

   4º ano 

   5º ano 

    

 

PARTE II  

Informações gerais sobre o período de estudos em Portugal e na FBAUP. 

1. 

 

 

Período de estudos em 

Portugal.* 

[Selecionar a partir de uma lista.] 

 

1º Semestre 

2º Semestre 

   1º + 2º Semestre 

   Anual 
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2. 

 

Faculdades em que estás / 

estiveste inscrito.* 

[Caixas de verificação] 

 

FAUP – Faculdade de 

Arquitectura da Universidade 

do Porto 

   
FBAUP – Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto 

   
FCUP – Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto 

   
FDUP – Faculdade de Direito 

da Universidade do Porto 

   
FEP – Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto 

   

FEUP – Faculdade de 

Engenharia da Universidade do 

Porto 

   
FLUP – Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto 

   

FPCEUP – Faculdade de 

Psicologia e de Ciência da 

Educação da Universidade do 

Porto 

   OUTROS 

 

3. 

 

 

Período de estudos na 

FBAUP.* 

[Selecionar a partir de uma lista.] 

 

1º Semestre 

2º Semestre 

   1º + 2º Semestre 

   Anual 

    

 

4. 

 

Número de Unidades Curriculares 

(disciplinas) teóricas realizadas durante a 

estadia na FBAUP.* 

[Selecionar a partir de uma 

lista.] 0  

 … 

   6  
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5. 

 

Número de Unidades Curriculares 

(disciplinas) teórico-práticas realizadas 

durante a estadia na FBAUP.* 

[Selecione a partir de uma 

lista.] 0 

 … 

   6 

    

 

PARTE III  

Relativamente à tua opção de estudares na FBAUP. 

1. 

 

Quais os motivos que te levaram a 

escolher a FBAUP.* 

 

[Caixas de 

verificação] 

 

Notoriedade da instituição. 

   
Forma de complementação da 

minha formação de base. 
 

   
Curiosidade relativamente às 

áreas de estudo lecionadas. 

   Oferta curricular. 

   OUTROS 

 

2. 
O que esperavas / esperas do teu 

período de estudos na FBAUP.* 

[Caixas de 

verificação] 

 

Adquirir conhecimentos em áreas 

complementares à minha área de 

estudos. 

   

Colmatar uma falha do curso que 

frequento, conseguindo dessa 

forma adquirir conhecimentos 

mais específicos. 

   

Dar resposta a um interesse 

pessoal numa área de estudos que 

não a minha. 

   OUTROS 

 

4. 

 

 

Numa escala de 1 a 5 como classificas a tua estadia na 

FBAUP. 

[Escala] 

 

    

 1 – Não correspondeu aos meus objetivos. / 5 – Correspondeu a todos os meus 

objetivos. 
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5. 

 

Em que é que se baseia a classificação feita na alínea 

anterior? 

 

 

[Texto] 

 

 

 

6. 

 

Que objetivos ficaram por cumprir durante a tua estadia na 

FBAUP? 

 

 

[Texto] 

 

 

7. 

 

Lista os aspetos mais positivos da tua passagem pela 

FBAUP. 

 

 

[Texto] 

 

 

8. 

 

Lista os aspetos mais negativos da tua passagem pela 

FBAUP. 

 

 

[Texto] 

 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto / Faculty of 

Fine Arts of University of Porto 

Obrigado pela colaboração. / Thank you for your cooperation. 
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