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A. INTRODUÇÃO 
 

 

Este relatório apresenta os dados obtidos através de fontes internas e externas relativos ao indicador da 

empregabilidade dos ciclos de estudos da UFP

obtidos durante 2019/20, bem como dados sobre o sucesso escolar dos estudantes no ano letivo de 

2019/20, para cada um dos seus ciclos de estudos.

Quanto à empregabilidade, em Setembro e Outubro de 2019, o GACE promoveu a aplicação de um 

questionário no sentido de monitor

e 2018 (GACE (2020)). A metodologia seguida, bem como todos os resultados obtidos pela aplicação do 

questionários podem ser consultados no relatório correspondente.

alguns deles, dado o reduzido número de diplomados, não existiram quaisuqer respostas. 

Posteriormente a esse estudos, foi efetuado um levantamento do estado de emprego dos mesmos e os 

dados aqui apresentados contempla es

O GACE compilou informação sobre a empregabilidade resultante da análise dos dados da 

de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) sobre o

nos centros de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional (

2020, para todos os diplomados formados

Este levantamento efetuado pela DGEEC procurou

Centros de Emprego do IEFP com habilitação de nível superior a 30 de junho de 2020. 

Importa ter em consideração que, no estudo interno, os resultados obtidos foram baseados nas 

respostas dadas por um grupo reduzido de diplomados, enquanto que o leva

o desemprego dos diplomados 

diplomados da UFP, uma vez que está dependende de uma decisão individual de inscrição nos 

de Emprego. 

Em termos do indicador de sucesso escolar, foram utilizados os dados integrantes dos relatórios de auto

avaliação de ciclos de estudos de 2019/20, em concreto, a taxa de aprovação global dos avaliados, ou 

seja, dos estudantes que, estando inscritos nas diferentes unidades curricula

processo de avaliação de conhecimentos previsto em cada um das UC frequentadas neste ano letivo.

Para finalizar, em 2019/20, a UFP no âmbito dos respetivos Estatutos em vigor, ainda era constituída 

pelo ensino universitário e pol

institucional pela A3ES, passou a vigorar a partir de 2020/21.
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Este relatório apresenta os dados obtidos através de fontes internas e externas relativos ao indicador da 

empregabilidade dos ciclos de estudos da UFP acreditados pela Agência de Acreditação

2019/20, bem como dados sobre o sucesso escolar dos estudantes no ano letivo de 

2019/20, para cada um dos seus ciclos de estudos. 

m Setembro e Outubro de 2019, o GACE promoveu a aplicação de um 

questionário no sentido de monitorizar a empregabilidadde dos seus diplomados nos anos de 2016, 2017 

A metodologia seguida, bem como todos os resultados obtidos pela aplicação do 

questionários podem ser consultados no relatório correspondente. No caso dos 3ºciclo de estudos, em 

alguns deles, dado o reduzido número de diplomados, não existiram quaisuqer respostas. 

Posteriormente a esse estudos, foi efetuado um levantamento do estado de emprego dos mesmos e os 

dados aqui apresentados contempla essa informação adicional. 

GACE compilou informação sobre a empregabilidade resultante da análise dos dados da 

de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) sobre o desemprego dos diplomados pela

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP

os diplomados formados pela instituição, em cada curso, no período de 2015

levantamento efetuado pela DGEEC procurou caracterizar os desempregados registado

Centros de Emprego do IEFP com habilitação de nível superior a 30 de junho de 2020. 

Importa ter em consideração que, no estudo interno, os resultados obtidos foram baseados nas 

respostas dadas por um grupo reduzido de diplomados, enquanto que o levantamento da DGEEC reflete

o desemprego dos diplomados registados no IEFP e pode não corresponder ao

da UFP, uma vez que está dependende de uma decisão individual de inscrição nos 

sucesso escolar, foram utilizados os dados integrantes dos relatórios de auto

avaliação de ciclos de estudos de 2019/20, em concreto, a taxa de aprovação global dos avaliados, ou 

seja, dos estudantes que, estando inscritos nas diferentes unidades curriculares (UC), se submeteram ao 

processo de avaliação de conhecimentos previsto em cada um das UC frequentadas neste ano letivo.

Para finalizar, em 2019/20, a UFP no âmbito dos respetivos Estatutos em vigor, ainda era constituída 

pelo ensino universitário e politécnico. A separação, como resultado do processo de avaliação 

institucional pela A3ES, passou a vigorar a partir de 2020/21. 
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Este relatório apresenta os dados obtidos através de fontes internas e externas relativos ao indicador da 

acreditados pela Agência de Acreditação, para dados 

2019/20, bem como dados sobre o sucesso escolar dos estudantes no ano letivo de 

m Setembro e Outubro de 2019, o GACE promoveu a aplicação de um 

izar a empregabilidadde dos seus diplomados nos anos de 2016, 2017 

A metodologia seguida, bem como todos os resultados obtidos pela aplicação do 

No caso dos 3ºciclo de estudos, em 

alguns deles, dado o reduzido número de diplomados, não existiram quaisuqer respostas. 

Posteriormente a esse estudos, foi efetuado um levantamento do estado de emprego dos mesmos e os 

GACE compilou informação sobre a empregabilidade resultante da análise dos dados da Direção‐Geral 

desemprego dos diplomados pela UFP, registados 

IEFP), à data de junho de 

no período de 2015‐2019. 

caracterizar os desempregados registados nos 

Centros de Emprego do IEFP com habilitação de nível superior a 30 de junho de 2020.  

Importa ter em consideração que, no estudo interno, os resultados obtidos foram baseados nas 

ntamento da DGEEC reflete 

pode não corresponder ao desemprego real dos 

da UFP, uma vez que está dependende de uma decisão individual de inscrição nos Centros 

sucesso escolar, foram utilizados os dados integrantes dos relatórios de auto‐

avaliação de ciclos de estudos de 2019/20, em concreto, a taxa de aprovação global dos avaliados, ou 

res (UC), se submeteram ao 

processo de avaliação de conhecimentos previsto em cada um das UC frequentadas neste ano letivo. 

Para finalizar, em 2019/20, a UFP no âmbito dos respetivos Estatutos em vigor, ainda era constituída 

itécnico. A separação, como resultado do processo de avaliação 
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B. EMPREGABILIDADE DOS CICLOS DE ESTUDOS
 

 

B1. Licenciaturas e Mestrados Integrados

A tabela 1 apresenta os dados sobre a empregabilidade resultantes da aplicação do questionário pelo 

GACE e da análise dos dados da DGEEC

Tabela 1 – Dados da empregabilidade

integrados)

1º ciclo / Mestrado Integrado

Análises Clínicas e Saúde Pública

Arquitetura e Urbanismo

Ciência Política e Relações Internacionais

Ciências da Comunicação

Ciências da Nutrição

Ciências Empresariais

Ciências Farmacêuticas

Criminologia

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Informática

Fisioterapia 

Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança

Medicina Dentária

Psicologia  

Terapêutica da Fala

1 Dados da taxa de emprego relativos aos diplomados em 2016, 2017, 2018 (GACE 
(2020)). 
2 DGEEC 2020. 
3 Sem licenciados, na data dos estudos.
4
 O grau de licenciado não permite o exercício profissional na área.
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EMPREGABILIDADE DOS CICLOS DE ESTUDOS 

Licenciaturas e Mestrados Integrados 

 

apresenta os dados sobre a empregabilidade resultantes da aplicação do questionário pelo 

DGEEC, em 1ºciclos de estudos ou mestrados integrados.

Dados da empregabilidade de diplomados com o grau de licenciado ou de

integrados) (GACE (2020); DGEEC (2020)). 

1º ciclo / Mestrado Integrado Taxa de emprego

Análises Clínicas e Saúde Pública 
100 

1
 

95 
2
 

Arquitetura e Urbanismo 
100 

1
 

91 
2
 

Ciência Política e Relações Internacionais 
75 

1
 

87 
2
 

Comunicação 
100 1 

91 
2
 

Ciências da Nutrição 
33 

1
 

90 
2
 

Ciências Empresariais 
100 

1 

88 
2
 

Ciências Farmacêuticas 
100 

1
 

98 
2
 

Criminologia 
55 

1
  

88
 2

 

Enfermagem 
100 

1
 

95 
2
 

Engenharia Civil 
100 

1
 

97 
2
 

Engenharia Informática 
100 

1 

98 
2
 

 
94 

1
 

96 2 

Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança Não se aplica
 3

Medicina Dentária 
89 

1 

90 
2
 

Não se aplica
 4

Terapêutica da Fala 
100 1 
93 

2
 

Dados da taxa de emprego relativos aos diplomados em 2016, 2017, 2018 (GACE 

Sem licenciados, na data dos estudos. 
O grau de licenciado não permite o exercício profissional na área. 
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apresenta os dados sobre a empregabilidade resultantes da aplicação do questionário pelo 

, em 1ºciclos de estudos ou mestrados integrados. 

de diplomados com o grau de licenciado ou de mestre (ciclos 

Taxa de emprego (%) 

3
 

4
 

Dados da taxa de emprego relativos aos diplomados em 2016, 2017, 2018 (GACE 
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B2. Mestrados 

 

A tabela 2 apresenta os dados sobre a empregabilidade resultantes da aplicação do questionário pelo 

GACE e da análise dos dados da DGEEC, para os diplomados em 2ºciclos de estudos. 

Tabela 2 – Dados da empregabilidade de diplomados com o grau de mestre (ciclos de estudos com 90 ou 

120 ECTS) (GACE (2020); DGEEC (2020)). 

2º ciclo de estudos Taxa de emprego (%) 

Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento 
100 1 
90 

2
 

Análises Laboratoriais Especializadas 
100 

1
 

n.d. 
3
 

Ciências da Comunicação 
100 

1
 

83 
2
 

Ciências da Educação: Educação Especial 
100 

1 

100 2 

Ciências Empresariais 
100 

1
 

97 
2
 

Criminologia 
63 

1 

94 
2
 

Engenharia Civil 
100 

1
  

71 
2
 

Engenharia Informática 
n.d. 3  
80

 2
 

Fisioterapia 
100 

1
 

100 
2
 

Psicologia Clínica e da Saúde 
100 

1
 

80 
2
 

Psicologia da Justiça: Vítimas de Violência e de Crime 
89 

1 

96 2 
1 Dados da taxa de emprego relativos aos diplomados em 2016, 2017, 2018 (GACE (2020)). 
2 DGEEC 2020. 
3
 Sem dados disponíveis. 
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B3. Doutoramentos 

 

A tabela 3 apresenta os dados sobre a empregabilidade resultantes da aplicação do questionário pelo 

GACE e da análise dos dados da DGEEC, para os diplomados em 3ºciclos de estudos. 

Tabela 3 – Dados da empregabilidade de diplomados com o grau de doutor (GACE (2020); DGEEC 

(2020)). 

3º ciclo de estudos Taxa de emprego (%) 

Ciências da Informação 
100 1 
100 

2
 

Ciências da Terra 
100 

1
 

n.d. 
3
 

Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem 
100 

1
 

100 
2
 

Ecologia e Saúde Ambiental 
100 

1 

n.d. 3 
1 Dados da taxa de emprego relativos aos diplomados em 2016, 2017, 2018 (GACE (2020)). 
2 DGEEC 2020. 
3
 Sem dados disponíveis. 
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C. SUCESSO ESCOLAR DOS ESTUDANTES NOS CICLOS DE ESTUDOS
 

 

C1. Licenciaturas e Mestrados Integrados

A tabela 4 apresenta os dados sobre 

mestrados integrados. Estes dados integram os RACE relativo a 2019/20, de cada ciclo de estudos 

minitrados na UFP durante esse ano letivo, e integram o resultado global após a realização de todas as 

épocas de avaliação previstas no cronograma letivo.

Tabela 4 – Dados sobre o sucesso escolar dos estudantes em 1ºciclos de estudos ou mestrados 

1º ciclo / Mestrado Integrado

Análises Clínicas e Saúde Pública

Arquitetura e Urbanismo

Ciência Política e Relações Internacionais

Ciências da Comunicação

Ciências da Nutrição 

Ciências Empresariais 

Ciências Farmacêuticas 

Criminologia 

Enfermagem 

Engenharia Civil 

Engenharia Informática

Fisioterapia 

Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança

Medicina Dentária 

Psicologia  

Terapêutica da Fala 
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SUCESSO ESCOLAR DOS ESTUDANTES NOS CICLOS DE ESTUDOS

Licenciaturas e Mestrados Integrados 

 

apresenta os dados sobre o sucesso escolar dos estudantes em 1ºciclos de estudos ou 

Estes dados integram os RACE relativo a 2019/20, de cada ciclo de estudos 

durante esse ano letivo, e integram o resultado global após a realização de todas as 

épocas de avaliação previstas no cronograma letivo. 

ucesso escolar dos estudantes em 1ºciclos de estudos ou mestrados 

integrados durante o ano de 2019/20. 

1º ciclo / Mestrado Integrado Taxa de aprovação global dos avaliados

Análises Clínicas e Saúde Pública 70 

Arquitetura e Urbanismo 86 

Ciência Política e Relações Internacionais 93 

Ciências da Comunicação 92 

86 

84 

 85 

88 

96 

65 

Engenharia Informática 64 

87 

Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança 95 

90 

91 

94 
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SUCESSO ESCOLAR DOS ESTUDANTES NOS CICLOS DE ESTUDOS 

em 1ºciclos de estudos ou 

Estes dados integram os RACE relativo a 2019/20, de cada ciclo de estudos 

durante esse ano letivo, e integram o resultado global após a realização de todas as 

ucesso escolar dos estudantes em 1ºciclos de estudos ou mestrados 

Taxa de aprovação global dos avaliados (%) 



 
 

UFP | Empregabilidade Diplomados e Sucesso escolar Estudantes | Relatório anual 2019/2020 6 

C2. Mestrados 

 

A tabela 5 apresenta apresenta os dados sobre o sucesso escolar dos estudantes em 2ºciclos de estudos. 

Tabela 5 – Dados sobre o sucesso escolar dos estudantes de 2ºciclos de estudos durante o ano de 

2019/20. 

2º ciclo de estudos Taxa de aprovação global dos avaliados (%) 

Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento 100 

Análises Laboratoriais Especializadas 100 

Ciências da Comunicação 100 

Ciências da Educação: Educação Especial 100 

Ciências Empresariais 100 

Criminologia 99 

Engenharia Civil 91 

Engenharia Informática 96 

Fisioterapia 100 

Psicologia Clínica e da Saúde 96 

Psicologia da Justiça: Vítimas de Violência e de Crime 100 

 

C3. Doutoramentos 

 

Nos 3ºciclos de estudos, nos cursos de doutoramento existentes, o sucesso escolar é também de 100%, 

nos estudantes que se envolvem no processo ensino e aprendizagem, e são alvo da metodologia de 

avaliação prevista em cada UC.  
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D. CONCLUSÕES 
 

 

De forma sintética, os resultados obtidos indiciam que:

 A empregabilidade, na maioria

elevada, com algumas exceções;

 De uma forma geral, os estudantes possuem um elevado desempenho académico, com elevadas 

taxas de sucesso escolar, medida em

aprendizagem, através das horas de contacto coletivo ou individuais com os docentes, 

estudo individual, que permitem a

UC. Através das metodologias de avaliação defi

se os objetivos de aprendizagem forem atingidos.
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De forma sintética, os resultados obtidos indiciam que: 

A empregabilidade, na maioria dos ciclos de estudos, é próxima dos 100%, ou mesmo bastante 

elevada, com algumas exceções; 

De uma forma geral, os estudantes possuem um elevado desempenho académico, com elevadas 

medida em estudantes que se envolvem plenamente n

horas de contacto coletivo ou individuais com os docentes, 

estudo individual, que permitem a aquisição de conhecimentos e competências previstos em cada 

través das metodologias de avaliação definidas e implementadas em cada UC, 

os objetivos de aprendizagem forem atingidos. 
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dos ciclos de estudos, é próxima dos 100%, ou mesmo bastante 

De uma forma geral, os estudantes possuem um elevado desempenho académico, com elevadas 

estudantes que se envolvem plenamente no processo ensino e 

horas de contacto coletivo ou individuais com os docentes, bem como o 

aquisição de conhecimentos e competências previstos em cada 

nidas e implementadas em cada UC, são verificados 


