
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE DE 
COIMBRA 

CARO ESTUDANTE 

Está a ser realizado um estudo sobre a adaptação ao ensino superior dos alunos do 1º ano de todos os 
cursos ministrados na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. Para isso precisamos que 
preenchas este Questionário de Identificação. 

As respostas são confidenciais e utilizadas somente para fins estatísticos, pelo que a sinceridade das 
respostas é um factor fundamental para melhor podermos ajudar na tua integração e sucesso académico. 

Agradecemos a tua colaboração. 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DE VIDA ACADÉMICA 

 

1. Dados pessoais                                        

 Nome (facultativo) :   ……………………………………………… Nº :  …………..……             

 Idade:  ………. Sexo:     M             F 

 Local de residência: 

                - durante o período lectivo  …………………………………………………………..    

                - durante as férias  ………………………………………………………………..….. 

        Actualmente reside: 

                      - sozinho  

               - com colegas 

               - com familiares 

              - outra situação.  Qual?........................................................................................... 

Fratria : 

              - tem irmãos:   Sim            Não 

Se sim, é : 

                - filho mais novo 

               - filho mais velho 

               - outro. Qual?......................................................................................................... 

 

 

                                                                                                     Voltar a página p.f. 

 

 



 

Antes de entrar no Ensino Superior sofria de alguma patologia?    Sim             Não  

Se sim. Qual? 

                - psicológica (depressão, ansiedade, fobia, etc)     

             - física (hérnia, escoliose, alergia, etc) 

             - outra 

 

2. Dados escolares 

 O curso …………………….Frequência do 1º ano pela 1ª vez?  Sim        Não 

 O curso que frequento foi a minha     1ª         2ª        3ª ou outra escolha 

 As minhas notas escolares no ensino secundário foram: 

   .Média do E. Secundário (10º, 11º e 12ºano) ……..… (escala de 0 a 20 valores ) 

   .Nota de acesso à Universidade ………..…(escala de 0 a 20 valores) 

       Numa base semanal (100%) de tempo útil, a percentagem que dedico a cada uma das   
seguintes actividades é: 

                 % : para frequência de aulas 

                 %:  para estudo independente 

                 % : em lazer (descontracção, desporto, convívio, etc.)     

                 % : outra actividade. Qual?  ………………………………………………………………. 

       100    %  : Total 

 

3.     Sucesso /Insucesso Escolar 

 Nota na disciplina 1 

 Nota na disciplina 2 

 Nota na disciplina 3 

 Nota na disciplina 4  

 Nota na disciplina 5 

 Nota na disciplina 6 

                  

 


