
Anexos



Anexo A – Consentimento Informado



 

 

Consentimento Informado 

 

Estudo sobre o ajustamento psicológico e bem-estar de estudantes do ensino 

superior 

 
Caro/a Aluno/a, no âmbito de uma investigação sobre o ajustamento psicológico e bem-estar 

de estudantes no ensino superior, venho pedir a sua colaboração. 

Sou aluna do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade Portucalense 

Infante D. Henrique e encontro-me a desenvolver a minha dissertação sob a orientação da 

Prof.ª Doutora Cristina Costa Lobo, acerca deste mesmo tema. 

A sua participação consistirá no preenchimento de um breve questionário sociodemográfico, 

seguido de uma escala de auto-eficácia (Teixeira, 2008) e um questionário de vivências 

académicas (Almeida, Ferreira & Soares, 1999). O envolvimento nesta atividade ocupar-lhe-á 

aproximadamente 25 minutos do seu tempo e permitirá caracterizar aspetos relacionados com 

a adaptação dos estudantes ao Ensino Superior. 

É de salientar que se trata de um questionário anónimo, em que todas as informações que nos 

comunicar serão confidenciais, e que não existem respostas corretas, somente respostas que 

estão mais de acordo consigo.  

A sua participação torna-se fundamental para a realização da presente investigação. Se decidir 

colaborar neste estudo, deverá indicá-lo na declaração que se segue. 

No entanto, tem direito de recusar participar ou cessar a sua participação a qualquer momento, 

sem consequências para si. 

 

 

Tomei conhecimento das condições e aceito colaborar como participante nesta 

investigação.  Sim                                Não 

                                         

                     

 Obrigada pela atenção, 

 

Porto e UPT, Junho 2013 

Sílvia Cordeiro 



 

 

 

Anexo B – Questionário Sociodemográfico



 

 
 

 

 
QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

(Cordeiro & Costa-Lobo, 2013) 

 

Este questionário destina-se a uma melhor compreensão de si próprio. Para isso, as respostas a dar, 

têm de ser francas e completas. 

   

1. Sexo:    Masculino               Feminino 

 

2. Idade: _____  

 

3. Estado civil:    Solteiro(a)                            Casado(a)/União de fato 

 

                         Viúvo                                   Separado(a)/Divorciado(a)  

 

4. Curso:_______________________________ Ano:____  

 

5. Estudante trabalhador:               Sim                           Não 

 

6. A entrada no ensino superior implicou a sua saída de casa?        Sim                Não  

                                                                                                                               

7. Residência atual: _____________________________________________________ 

 

8. Quanto tempo gasta no percurso de sua casa à instituição de ensino?____________ 

 

9. Meios de transporte que utiliza: 

 

Automóvel                                   Autocarro                           Metro          

 

Comboio                                      Nenhum                              Outros 

 

10. Qual a média com que entrou no ensino superior?___________________________ 

 

11. A instituição de ensino superior corresponde à primeira opção?    Sim                  Não 

 

12. O curso que frequenta foi a sua primeira opção?       Sim                     Não 

 

Se respondeu não, qual era a primeira opção? ______________________________ 
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13. Na instituição de ensino superior que frequenta desempenha alguma função académica associativa?  

Sim                    Não                   Se sim, qual?______________________ 

 

14. Espera vir a exercer uma profissão na área do curso que está a tirar?   Sim               Não  

 

15. Que pensam os seus pais do curso que escolheu: 

Estão satisfeitos ou indiferentes?       Satisfeitos                         Indiferentes 

 

Deram liberdade para decidir?            Sim                             Não     

 

Querem que mude a sua escolha?       Sim                          Não 

 

16. Tem conhecimentos sobre a profissão que elegeu?       Sim                     Não 

Como adquiriu esses conhecimentos?_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

17. O curso que frequenta está a dentro das suas expetativas?    Sim                  Não 

 

18. Como considera o seu estado de saúde atual? 

 

                                   Muito Boa                                     Boa   

                                  

                                   Razoável                                      Fraca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexo C – Escala Multidimensional de Autoeficácia Percebida (EMAP)



 
 

 

 

 

ESCALA DE AUTO-EFICÁCIA 

 

Adaptado de  Self-Efficacy Scale de Bandura 

(Teixeira, 2008) 

 
Instruções 

 

Com esta investigação pretende-se compreender as dificuldades que os estudantes, em situação 

semelhante à sua, podem sentir. O objectivo é avaliar em que medida se acha capaz de fazer cada uma 

das tarefas que se seguem, fazendo uma cruz (X) no quadrado que corresponde ao grau de facilidade 

ou dificuldade que sente em cada uma das situações descritas, conforme a seguinte escala: 

 

(1) Nada Fácil    (2) Não Muito Fácil    (3) Fácil    (4) Bastante Fácil    (5) Muito Fácil 

 

Não existem respostas certas ou erradas, queremos apenas saber a sua visão pessoal sobre as situações 

abordadas ao longo do questionário. As respostas são anónimas e estritamente confidenciais. Pedimos 

que responda com espontaneidade. 

 

 

 

Nada 

Fácil 

(1) 

Não 

Muito 

Fácil 

(2) 

Fácil 

 

(3) 

Bastan

te 

Fácil 

(4) 

Muito 

Fácil 

(5) 

1. É fácil obteres a ajuda dos professores quando tens dificuldades em 

realizar as tarefas académicas? 
     

2. É fácil obteres a ajuda dos colegas da universidade quando tens 

dificuldades em realizar as tarefas académicas? 
     

3. É fácil obteres a ajuda dos adultos quando tens um problema?      

4. É fácil obteres a ajuda de um amigo quando tens um problema?      

5. É fácil aprenderes matemática?      

6. É fácil aprenderes físico-química?      

7. É fácil aprenderes ciências naturais?      

8. É fácil aprenderes história?      

9. É fácil aprenderes a ler, a escrever e a desenvolver outras competências 

linguísticas? 
     

10. É fácil aprenderes a usar o computador?      

11. É fácil aprenderes línguas estrangeiras?      

12. É fácil aprenderes filosofia?      



 

 

 

 
Nada 

Fácil 

(1) 

Não 

Muito 

Fácil 

(2) 

Fácil 

 

(3) 

Bastan

te 

Fácil 

(4) 

Muito 

Fácil 

(5) 

13. É fácil aprenderes gramática portuguesa?      

14. É fácil conseguires acabar os trabalhos escolares nas datas previstas?      

15. É fácil conseguires estudar quando existem outras coisas interessantes 

para fazer? 
     

16. É fácil conseguires concentrar-te nos assuntos académicos?      

17. É fácil conseguires tirar apontamentos durante as aulas?      

18. É fácil conseguires utilizar a biblioteca para realizar os trabalhos 

académicos? 
     

19. É fácil conseguires planear o trabalho académico?      

20. É fácil conseguires organizar o trabalho académico?      

21. É fácil conseguires recordar-te da informação das aulas e dos livros?      

22. É fácil conseguires arranjar um local para estudar sem distracções?      

23. É fácil conseguires motivar-te para realizar o trabalho académico?      

24. É fácil conseguires participar em debates nas aulas?      

25. É fácil conseguires aprender desportos?      

26. É fácil conseguires aprender a dançar?      

27. É fácil conseguires aprender música?      

28. É fácil conseguires realizar as tarefas necessárias para seres membro do 

jornal da faculdade? 
     

29. É fácil conseguires realizar as tarefas necessárias para seres membro da 

associação de estudantes? 
     

30. É fácil conseguires realizar as tarefas necessárias para participares nas 

actividades extra-curriculares da universidade (por exemplo, coro, tuna, 

teatro)? 

     

31. É fácil conseguires praticar regularmente actividades gímnicas?      

32. É fácil conseguires aprender as habilidades físicas necessárias para 
participares numa equipa desportiva (por exemplo, basketball, voleibol, 

natação, futebol)? 

     

33. É fácil conseguires resistir à pressão dos teus amigos para fazeres coisas 

que te podem trazer problemas? 
     

34. É fácil conseguires resistir à tentação de faltar às aulas quando te sentes 

aborrecido ou preocupado? 
     

35. É fácil conseguires resistir à pressão dos teus colegas para fumar 

cigarros? 
     

36. É fácil conseguires resistir à pressão dos teus amigos para beber cerveja, 

vinho ou outras bebidas alcoólicas? 
     

37. É fácil conseguires resistir à pressão dos teus amigos para fumar charros?      

38. É fácil conseguires resistir à pressão dos teus amigos para tomar pastilhas 

(estimulantes, tranquilizantes)? 
     

39. É fácil conseguires resistir à pressão dos teus amigos para usar drogas?      



 

 

 

Nada 

Fácil 

(1) 

Não 

Muito 

Fácil 

(2) 

Fácil 

 

(3) 

Bastan

te 

Fácil 

(4) 

Muito 

Fácil 

(5) 

40. É fácil conseguires resistir à pressão dos teus amigos para ter relações 

sexuais? 
     

41. É fácil conseguires controlar o teu mau feitio?      

42. É fácil conseguires viver de acordo com aquilo que os teus pais esperam 

de ti? 
     

43. É fácil conseguires viver de acordo com aquilo que os teus professores 

esperam de ti? 
     

44. É fácil conseguires viver de acordo com aquilo que os teus amigos 

esperam de ti? 
     

45. É fácil conseguires viver de acordo com aquilo que tu esperas de ti 

próprio? 
     

46. É fácil conseguires fazer e manter amigas?      

47. É fácil conseguires fazer e manter amigos?      

48. É fácil conseguires manter conversas com outras pessoas?      

49. É fácil conseguires trabalhar em grupo?      

50. É fácil conseguires expressar as tuas opiniões quando os teus colegas não 

concordam contigo? 
     

51. É fácil conseguires defender-te a ti próprio quando sentes que estás a ser 

tratado de forma injusta? 
     

52. É fácil conseguires lidar com situações onde outros estão a aborrecer-te 

ou a magoar os teus sentimentos? 
     

53. É fácil conseguires manter-te firme com alguém que te está a pedir para 

fazeres algo pouco lógico ou inconveniente? 
     

54. É fácil conseguires obter a ajuda dos teus pais quando tens um problema?      

55. É fácil conseguires obter a ajuda do(s) teu(s) irmão(s) e/ou amigos(as) 

próximos(as) quando tens um problema? 
     

56. É fácil conseguires conversar com os teus pais acerca da tua vida na 

faculdade? 
     

57. É fácil conseguires que as pessoas socialmente influentes se interessem 

pelos assuntos da universidade? 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo D – Questionário de Vivências Académicas – Versão reduzida (QVA-

r)



 

 

 

 
Questionário de Vivências Académicas – Versão reduzida (QVA-r) 

(Almeida, Ferreira & Soares, 1999) 

 
O presente questionário pretende conhecer as suas opiniões e sentimentos em relação a diversas 

situações e vivências académicas. Algumas delas têm a ver com aspetos relacionados com a instituição 

que frequenta, outras com situações fora dela. 

No entanto, todas procuram abarcar as suas experiências quotidianas, enquanto estudante do Ensino 

superior. 

Em relação a cada uma das questões apresentadas, atenda à seguinte forma de responder: de acordo 

com a sua opinião ou sentimento, pontue a sua resposta numa escala de 1 a 5, preenchendo o respetivo 

campo. 

1- Nada em consonância comigo, totalmente em desacordo, nunca se verifica;  

2- Pouco em consonância comigo, bastante em desacordo, poucas vezes se verifica;  

3- Algumas vezes de acordo e outras em desacordo, algumas vezes verifica-se outras não;  

4- Bastante em consonância comigo, bastante em acordo, verifica-se bastantes vezes;  

5- Sempre em consonância comigo, totalmente de acordo, verifica-se sempre. 

Por favor responda a todas as questões, tendo em conta o seu percurso e atual situação académica. 

 
 1 2 3 4 5 

1. Faço amigos com facilidade na minha Universidade.           

2. Acredito que posso concretizar os meus valores na carreira que escolhi.           

3. Mesmo que pudesse não mudaria de Universidade.           

4. Apresento oscilações de humor.           

5. Olhando para trás, consigo identificar as razões que me levaram a escolher este curso.           

6. Dou comigo acompanhando pouco os outros colegas da turma.           

7. Escolhi bem o curso que estou a frequentar.           

8. Tenho boas competências para a área vocacional que escolhi.           

9. Sinto-me triste ou abatido/a.           

10. Faço uma gestão eficaz do meu tempo.           

11. Sinto-me, ultimamente, desorientado/a e confuso/a.           

12. Gosto da Universidade que frequento.           

13. Há situações em que me sinto a perder o controlo.           



 

 

 1 2 3 4 5 

14. Sinto-me envolvido no curso que frequento.           

15. Conheço bem os serviços existentes na minha Universidade.           

16. Gostaria de concluir o meu curso na instituição que agora frequento.           

17. Nos últimos tempos tornei-me mais pessimista.           

18. O curso em que me encontro foi sobretudo determinado pelas notas de acesso.           

19 Os meus colegas têm sido importantes no meu crescimento pessoal.           

20. O meu percurso vocacional está a corresponder às minhas expectativas.           

21. Sinto cansaço e sonolência durante o dia.           

22. Julgo que o meu curso me permitirá realizar profissionalmente.           

23. Sinto confiança em mim próprio/a.           

24. Sinto que possuo um bom grupo de amigos na Universidade.           

25. Sinto-me em forma e com um bom ritmo de trabalho.           

26. Sinto-me mais isolado/a dos outros de algum tempo para cá.           

27. Tenho desenvolvido amizades satisfatórias com os meus colegas de curso.           

28. Tenho momentos de angústia.           

29. Utilizo a Biblioteca da minha Faculdade/Universidade.           

30. Torna-se difícil encontrar um colega que me ajude num problema pessoal.           

31. Não me consigo concentrar numa tarefa durante muito tempo.           

32. Elaboro um plano das coisas a realizar diariamente.           

33. Tenho relações de amizade próximas com colegas de ambos os sexos.           

34. Consigo ter o trabalho escolar sempre em dia.           

35. A minha incapacidade para gerir bem o tempo leva a que tenha más notas.           

36. Quando conheço novos colegas, não sinto dificuldades em iniciar uma conversa.           

37. Escolhi o curso que me parece mais de acordo com as minhas aptidões e capacidades.           

38. Sou conhecido/a como uma pessoa amigável e simpática.           

39. Penso em muitas coisas que me põem triste.           

40. Procuro conviver com os meus colegas fora dos horários das aulas.           

41. Sei estabelecer prioridades no que diz respeito à gestão do meu tempo.           

42. Tomo a iniciativa de convidar os meus amigos para sair.           

43. As minhas relações de amizade são cada vez mais estáveis, duradouras e 

independentes. 
          

44. Consigo tirar bons apontamentos nas aulas.           

45. Sinto-me fisicamente debilitado/a.           

46. A instituição de ensino que frequento não me desperta interesse.           

47. Consigo ser eficaz na minha preparação para os exames.           



 

 

 1 2 3 4 5 

48. A Biblioteca da minha escola está bem apetrechada.           

49. Procuro sistematizar/organizar a informação dada nas aulas.           

50. Simpatizo com a cidade onde se situa a minha Universidade.           

51. Sinto-me desiludido/a com o meu curso.           

52. Tenho dificuldades em tomar decisões.           

53. Tenho boas competências de estudo.           

54. Os meus gostos pessoais foram decisivos na escolha do meu curso.           

55. Tenho-me sentido ansioso/a.           

56. Estou no curso com que sempre sonhei.           

57. Sou pontual na chegada às aulas.           

58. O meu estabelecimento de ensino tem boas infraestruturas.           

59. Não consigo estabelecer relações íntimas com colegas.           

60. Mesmo que pudesse não mudaria de curso.           

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração. 
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