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Vê o hipopótamo que eu criei como a ti! 
Alimenta-se de erva como o boi. 

Vê a força das suas pernas, 
o vigor do seu ventre musculoso, 

quando ergue a sua cauda como um cedro, 
entrelaçados os nervos das suas coxas. 

Os seus ossos são tubos de bronze; 
as suas costelas, barras de ferro. 

É a obra-prima de Deus. 
 

Job 40, 15-19 
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Abstract 

 

This dissertation aims to identify the determinants of academic success in 

higher education and criteria to signal students at risk of school failure. Data 

collected from a data base of a public faculty of social sciences and humanities 

with information on graduates over the years 2009-2011 was analyzed and an 

OLS regression of final grades on several covariates was estimated. We show 

that the application grade to university and the family context are the main 

determinants of academic success in higher education. Our results are in pace 

with some results in the literature which indicate that female students perform 

better in college than male students. We have found evidence that students with 

better grades do not require additional time to complete their degree. Students’ 

age and participation in the labor market had no statistically significant impact 

on academic success. We argue that efforts should be made by higher 

education institutions in order to collect information that characterizes students 

with increasing detail, so that empirical analysis on phenomena that affect the 

student body can be performed. We also conclude that higher education 

institutions should develop programs to address the unnecessary extension of 

time needed to complete a degree, since this seems to be associated with 

worse outcomes. We suggest that public policies that address higher education 

issues should be articulated with public policy addressing education as a whole 

and social policy. 
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Resumo 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objectivos identificar os determinantes 

do sucesso académico no ensino superior bem como identificar critérios que 

sinalizem os estudantes em risco de insucesso escolar. Analisámos dados 

recolhidos nos registos académicos de uma faculdade pública de ciências 

sociais e humanas com informação acerca dos diplomados entre 2009-2011 e 

estimámos uma regressão linear das notas finais de licenciatura. Mostramos 

que a nota de candidatura à universidade e o contexto familiar são os principais 

determinantes do sucesso académico no ensino superior. Os nossos 

resultados estão em linha com resultados descritos na literatura, que indicam 

que os estudantes do género feminino obtêm melhor desempenho na 

universidade que os estudantes do género masculino. Obtivemos indícios de 

que os alunos com melhores notas não precisam de tempo suplementar para 

concluir o curso. A idade do aluno ou a sua participação no mercado de 

trabalho não mostraram ter qualquer impacto estatisticamente significativo no 

sucesso académico. Defendemos que devem ser feitos esforços, pelas 

instituições de ensino superior, no sentido de se recolherem informações que 

caracterizem, cada vez mais detalhadamente, os estudantes, com o objectivo 

de se poder estudar empiricamente fenómenos que afectam o corpo estudantil. 

Propomos que as instituições de ensino superior desenvolvam programas que 

combatam o prolongamento desnecessário do tempo para concluir um curso, 

uma vez que este parece estar associado a piores resultados. Sugerimos que 

as políticas públicas para o ensino superior devam estar articuladas com as 

políticas para o ensino, como um todo, e com as políticas sociais.  
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1. Introdução 

Neste primeiro capítulo, introduzimos os principais objectivos da dissertação, o 

referencial teórico que enforma a nossa questão de estudo e justificamos a sua 

relevância teórica e empírica.  

 

 

1.1. Principais objectivos da dissertação 

O trabalho que agora apresentamos pretende contribuir para o estudo dos 

factores determinantes do sucesso académico dos estudantes de licenciatura, 

avaliado através da média final de licenciatura. Para isso, examina um conjunto 

de factores previamente identificados na literatura como factores determinantes 

do desempenho académico universitário no contexto de uma faculdade de 

ciências sociais e humanas do ensino superior público português.  

Tem sido várias vezes afirmado que um dos factos marcantes acerca do ensino 

superior, nas últimas décadas, é a passagem de um ensino de elites para um 

ensino de massas, com a consequente abertura a públicos diversos e 

heterogéneos (cf., a título de exemplo e para o caso português, Magalhães, 

Amaral e Tavares, 2009). Considera-se um ponto de partida orientador desta 

dissertação que alguns dos actores do sistema de ensino superior (como as 

instituições de ensino superior e a tutela) têm a responsabilidade de não 

apenas receber os estudantes mas igualmente de desenvolver políticas 

concretas para responder às suas necessidades e potenciar as suas hipóteses 

de sucesso.  

Para esse efeito, são necessários estudos (transversais, seccionais, 

longitudinais, etc.) que, aplicando diferentes metodologias e tendo diferentes 

horizontes de análise, nos ofereçam a descrição mais completa possível da 

complexa realidade em estudo. O contributo desta dissertação para esse 

objectivo é identificar e analisar os factores susceptíveis de explicarem o 
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desempenho académico dos licenciados. Procura-se, ao mesmo tempo e 

complementarmente, sugerir critérios que identifiquem estudantes em risco de 

insucesso académico. 

Esta dissertação está, formalmente, dividida em três partes. Numa primeira 

parte, apresentamos e desenvolvemos a motivação do estudo, fazemos uma 

revisão da literatura e expomos o enquadramento teórico do tema. Esta parte 

compreende os capítulos 1, 2 e 3. Numa segunda parte, apresentamos a 

metodologia empírica aplicada, os dados analisados e discutimos os resultados 

obtidos e o modelo estimado. Esta parte compreende os capítulos 4 e 5. Por 

fim, a última parte, que compreende o capítulo 6, apresenta as principais 

conclusões, as suas maiores fragilidades e aponta caminhos de investigação 

futura. 

 

1.2. O capital humano e o ensino superior 

Dissemos, acima, que o objectivo concreto desta dissertação se fixava em 

analisar os factores susceptíveis de serem determinantes do sucesso 

académico dos alunos de 1º ciclo do ensino superior. A questão, porém, do 

sucesso no ensino superior – que, para os efeitos deste trabalho, se define 

como a capacidade de concluir uma licenciatura com uma boa nota – aparece 

contextualizada num horizonte mais amplo de investigação, teórica e empírica, 

em economia.  

Foi Gary Becker, na sua obra de 1964, Human Capital, quem lançou as bases 

da análise económica da procura por educação. Uma das ideias centrais da 

teoria do capital humano – conceito que este autor (juntamente com Ted 

Schultz e Jacob Mincer) tornou central em Economia – é a de que a educação 

é um investimento de tempo e dinheiro, no momento actual, em troca de 

retornos futuros (Freeman, 1986; Acemoglu, 2009: 85). Em particular, um 

agente encontra incentivos para investir, no dado momento, em capacidades e 

competências com potencial de aumentar a produtividade do seu trabalho, a 

ser remunerado, no futuro. Neste referencial, que pode explicar parcialmente a 
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procura por ensino superior, um determinado indivíduo escolhe obter ensino 

superior porque esta decisão maximiza o seu bem-estar inter-temporal.  

Com efeito, esta escolha não é imediatamente óbvia porque, num período 

inicial, o agente terá que se endividar ou obter assistência financeira (por 

exemplo, da família) e só num segundo momento poderá receber rendimentos 

superiores aos que receberia caso não tivesse feito o investimento inicial em 

educação e recuperar esse mesmo investimento com prémio.  

A questão do consumo ao longo da vida foi, pela primeira vez, formalizada por 

Irving Fischer (1930) no modelo do consumo inter-temporal. O nosso quadro 

teórico reporta-se a um desenvolvimento deste modelo pioneiro, 

conceptualizado na hipótese do ciclo de vida de Modigliani e Brumberg (1954). 

De acordo com esta hipótese, a utilidade do agente é uma função do consumo 

nos períodos actual e futuro. Desta forma, o agente maximiza a sua utilidade, 

de acordo com os recursos disponíveis esperados ao longo de toda a vida. As 

opções de consumo do agente no momento actual são, por isso, função da sua 

riqueza e do seu rendimento actual e futuro (descontado a uma determinada 

taxa).  

Este critério permite explicar a racionalidade de um investimento inicial em 

competências – exfluxo de recursos – face à expectativa de ganhos futuros – 

influxo de recursos – que compense o investimento inicial com prémio. O 

modelo assume que as decisões de consumo são baseadas não no rendimento 

actual mas no rendimento esperado do período total de vida (Dornbusch e 

Fischer, 1993). 

Obter sucesso universitário – por exemplo, concluir um grau de ensino – 

parece estar relacionado com benefícios monetários privados, medidos, por 

exemplo, pelo prémio de rendimentos no mercado de trabalho que um 

licenciado obtém em relação a um não licenciado, bem como pela menor 

probabilidade que um licenciado tem em ficar desempregado face a um não 

licenciado (Santiago e Kis, 2008: 29-30). O ensino superior parece gerar 

também externalidades positivas ao providenciar capacidade de identificar e 

resolver problemas políticos, sociais, económicos, ambientais ou culturais 
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comuns, aumentando o nível de bem-estar social (Santiago e Kis, 2008: 36). A 

ideia de que a acumulação de capital humano, medida através do número 

médio de anos de escolaridade, está positivamente correlacionada com o 

crescimento económico é verificada empiricamente (Acemoglu, 2009: 18). 

 

1.3. A procura e o financiamento do ensino superior 

Podemos considerar, também, que os factores determinantes do sucesso 

académico devem ser analisados tendo em consideração as principais 

características e a evolução do sistema de ensino superior em questão. 

Motivado pela confluência de benefícios privados e públicos, as últimas 

décadas viram o ensino superior português transformar-se num ensino de 

massas. A concomitante expansão da despesa pública colocou o problema da 

sustentabilidade do ensino superior e ofereceu novos regimes de financiamento 

que envolvem a contribuição do Estado mas também, e cada vez mais, das 

famílias. 

Em 1974, frequentavam o ensino superior cerca de 57.000 alunos (Magalhães, 

Amaral e Tavares, 2009). Em 2003, esse valor ascendia aproximadamente a 

400.000, ao passo que em 2008 tinha descido para cerca de 377.000 

(GPEARI, 2008: 7). Na primeira década do século XXI, o número de estudantes 

a frequentar o ensino superior é mais de 6 vezes superior ao existente na 

década de 70 do século XX, o que corresponde a uma taxa de crescimento 

superior a 500%, quando a taxa de crescimento da população, no mesmo 

período, que se fixou em cerca de 20%. Se considerarmos apenas a década de 

1985-1995, o número de estudantes a frequentar o ensino superior triplicou, 

passando de 106.000 para 313.000 estudantes (Fonseca, 2012: 383). 

Cerca de 23% da população portuguesa com idade compreendida entre 25 e 

34 anos possui um diploma de ensino superior, ao passo que esse valor é de 

cerca de 8% para a população entre os 55 e os 64 anos (OCDE, 2010: 36). A 

taxa média de crescimento anual do número de diplomados, em Portugal, foi 

de 5,6% entre 1995 e 2008 (OCDE, 2010: 38) ao passo o valor médio nos 

países da OCDE, para o mesmo período, se fixou em 3,4% (OCDE, 2010: 39). 
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Muito embora o ensino superior se tenha massificado, o número de licenciados, 

em Portugal, é relativamente inferior ao número de licenciados de países 

comparáveis. Em 2008, 14% da população portuguesa tinha um diploma 

universitário quando o número médio de licenciados nos países da OCDE é de 

28% (OCDE, 2010: 34).  

O ensino superior é uma aposta não apenas dos agentes privados, mas 

também dos agentes públicos. A abrangência de participação da população no 

ensino superior faz parte das políticas de crescimento económico e do ideal de 

justiça social (Naylor e Smith, 2004). Em 2007, a despesa anual média das 

instituições de ensino superior públicas portuguesas por estudante (excluindo 

gastos com investigação e desenvolvimento) foi estimada em cerca de 7500 

USD (OCDE, 2010: 202). Este valor constitui uma despesa de cerca de 33% 

relativamente ao PIB per capita nesse mesmo ano (OCDE, 2010: 206).  

Por sua vez, as despesas com todas as instituições de ensino superior 

constituíram, em 2007, cerca de 1,6% do PIB. Este valor foi financiado por 

fontes públicas (através de despesa pública e outras transferências) em cerca 

de 69% e por fontes privadas (sob a forma de propinas e outros pagamentos) 

em cerca de 31%. Em 1995, as despesas com as instituições de ensino 

superior tinham sido cerca de 0,9% do PIB (OCDE, 2010: 217 e 220). 

Uma das tendências dos anos mais recentes no financiamento do ensino 

superior, motivada pela sua expansão e pela necessidade de contenção dos 

gastos públicos, é a partilha de custos entre o Estado e as famílias. Entre 2000 

e 2007, as proporções relativas da despesa pública e privada em ensino 

superior alteraram-se fortemente, no sentido de uma maior contribuição das 

famílias. Em 2007, cerca de 70% das despesas provinham de fontes de 

financiamento públicas, ao passo que, em 2000, este valor era de 92,5% 

(OCDE, 2010: 235).  

O número de candidatos ao ensino superior, através do concurso nacional de 

acesso, em 2000 e 2009, foi, respectivamente, de 52.609 e 52.817. Esta 

aparente estabilidade esconde um decréscimo entre 2000 e 2005, ano em que 

se candidataram 39.198 pessoas, como o Gráfico 1 mostra. Entre 2000 e 2005 
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e, depois, entre 2005 e 2009 perderam e voltaram a recuperar-se mais de 

13.000 candidatos (DGES, 2010: 31). 

 

Gráfico 1. 

Evolução do número de candidatos ao ensino superior (2000-2009) 

 

 
Fonte: DGES, 2010 

 

Verifica-se uma tendência semelhante, como seria de esperar, ao nível das 

colocações, no ensino superior, com a ressalva de que em 2009 houve mais 

cerca de 5.000 candidatos colocados que no ano 2000 (DGES, 2010: 47). Há 

mais candidatas e colocadas do sexo feminino que candidatos do sexo 

masculino: as mulheres compõem cerca de 60% dos candidatos nesta série 

(DGES, 2010: 32 e 49). Este valor é bastante superior no caso dos cursos de 
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humanidades e ciências sociais (DGES, 2010: 62-63). Ao longo desta década, 

a preferência por cursos nas áreas das humanidades e ciências sociais 

aparenta ter diminuído ao nível da procura. O número de colocados também 

parece ter diminuído em cursos da área das humanidades mas aumentou no 

caso das ciências sociais e do comportamento (DGES, 2010: 39 e 56). 

 

1.4. O sucesso no ensino superior – relevância da questão 

Se podemos considerar que há incentivos privados e públicos para a obtenção 

de formação superior, o problema geral do insucesso – que inclui os problemas 

particulares da retenção e do abandono escolares – é condicionante não só 

dos objectivos de vida individuais dos agentes como das metas de crescimento 

económico e desenvolvimento social. Desta forma se compreende a 

importância da formulação de políticas de promoção do sucesso académico e 

da necessidade de ser disponibilizada informação neste âmbito. 

Esta preocupação está subjacente à celebração do Contrato de Confiança, em 

2010, entre a tutela e as instituições de ensino superior. Este acordo injectou 

no sistema de ensino superior cerca de 100 milhões de euros extraordinários e 

comprometia as universidades e politécnicos, nomeadamente, a aplicar 

medidas de promoção do sucesso escolar, de forma a garantir a formação de 

mais alunos. 

A importância da identificação e análise dos factores que determinam o 

sucesso académico no ensino superior está igualmente relacionada com o 

problema do financiamento das instituições de ensino superior a partir de 

indicadores de performance. Os indicadores de performance podem funcionar 

como “preços” ou informação em contexto de quase-mercados, como é o caso 

das instituições de ensino superior (Naylor e Smith, 2004). 

A determinação dos factores relacionados com o desempenho académico na 

universidade pode também servir para avaliar a qualidade do ensino que a 

universidade presta, enquanto indicador do desempenho da sua própria 

missão. Julgamos que a utilidade primeira de informação que se restringe a 
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uma instituição será para a própria instituição, sem prejuízo de vir a ser 

comparada e integrada num estudo inter-institucional mais completo. Em 

particular, as instituições de ensino superior equipadas com informação acerca 

dos factores determinantes do sucesso escolar dos seus alunos poderão 

concretizar medidas da sua responsabilidade para assistir os alunos a alcançar 

o sucesso académico bem como identificar os alunos em risco de insucesso. 

Por fim, a determinação dos factores de sucesso académico pode ser útil para 

antecipar o desempenho pós-universitário. Com efeito, é bastante credível que 

o mercado de trabalho para licenciados seja sensível ao desempenho 

universitário e que melhores desempenhos académicos estejam associados a 

melhores desempenhos no mundo do trabalho. 
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2. Revisão da literatura 
 

Neste capítulo, identificamos alguns dos factores que a literatura tem apontado 

como susceptíveis de determinar o desempenho académico, bem como 

descrevemos os resultados que os vários estudos sobre esta temática têm 

vindo a produzir.  

 

2.1. Idade 

O estudo do impacto da idade do estudante no seu sucesso académico é 

relevante, por exemplo, no contexto das políticas de educação ao longo da 

vida. A implementação de programas de aprendizagem continuada ou de 

estímulo aos adultos que interromperam os estudos para que continuem ou 

completem o seu percurso académico (por exemplo, através de programas 

como o acesso para maiores de 23 anos), implica avaliar a relação entre idade 

e desempenho académico. 

A literatura apresenta resultados inconsistentes quanto à importância desta 

variável na determinação do sucesso académico. Clark e Ramsay (1990) 

obtiveram uma relação negativa entre a idade e o sucesso académico. De 

acordo com estes autores, o estudante mais velho tende a ter um nível inferior 

de sucesso relativamente ao seu colega mais novo. Já McInnes, James e 

McNaught (1995) mostraram que os estudantes mais velhos podem obter 

melhores resultados mas apenas quando têm uma intenção de carreira mais 

clara e menores necessidades de integração.  

Hoskins, Newstead e Dennis (1997) notam que os estudantes mais velhos 

tendem a concentrar os seus estudos em cursos na área das ciências socias e 

humanas. Os resultados destes autores permitem confirmar que os resultados 

dos estudantes mais velhos (que, por definição do estudo, são os estudantes 

com mais de 25 anos) são superiores aos dos colegas mais novos. As razões 

desta relação podem prender-se, como sugerem os autores, com factores 

como a motivação ou os métodos de estudo. 
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2.2. Participação no mercado de trabalho 

O estatuto socio-económico da família de origem está relacionado com o 

sucesso escolar de várias formas. Em particular, a possibilidade, por parte da 

família, de fornecer apoio financeiro ao estudante condiciona a decisão de 

participação no mercado de trabalho, para fazer face às despesas com 

formação, por parte deste. Esta questão relaciona-se, ainda, com a tendência, 

já referida, de aumento da participação da família nas despesas com a 

educação. Não se trata, por isso, apenas de distinguir entre famílias que 

podem assistir e famílias que não podem assistir os estudantes, mas de 

considerar também modalidades contínuas de assistência que vão da 

assistência total à assistência nula e que evoluem no tempo.  

Neste contexto, uma das questões fulcrais no âmbito do financiamento do 

ensino superior, e que é abordada por alguns dos estudos acerca dos 

determinantes do sucesso académico, é se o estudante precisa ou não de 

participar no mercado de trabalho para financiar os seus estudos e as 

implicações que esse factor tem no desempenho (Naylor e Smith, 2004). A este 

respeito, Metcalf (2003) mostra que os estudantes que provêm de famílias 

incapazes de providenciar assistência financeira tinham maior probabilidade de 

participar no mercado de trabalho durante a frequência universitária e durante o 

tempo de aulas.  

O mesmo autor mostra como esta constatação põe em causa a garantia de 

equidade no acesso ao ensino superior. De facto, se uma universidade facilitar 

em menor grau a conjugação do estudo com o trabalho, terá tendência a não 

ser frequentada pelos alunos de contextos familiares mais pobres, que são 

aqueles que mais precisam de trabalhar. O autor conclui, também, por um 

menor sucesso na frequência do ensino universitário para os alunos que 

trabalham. 

Pantages and Creedon (1978), quando estudaram as questões relacionadas 

com a desistência (attrition) de cursos do ensino superior nos Estados Unidos 

da América, mostraram que estudantes que trabalham mais do que 15 horas 
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por semana têm maior probabilidade de interromper os estudos que os 

estudantes que trabalham menos horas por semana. McKenzie e Schweitzer 

(2001) confirmam que os estudantes a tempo inteiro e que não participavam no 

mercado de trabalho obtinham médias finais superiores aos seus colegas 

estudantes a tempo inteiro e que trabalhavam. Também Stinebrickner e 

Stinebrickner (2003) estimam que a participação no mercado de trabalho tem 

um impacto negativo no desempenho académico, embora reconheçam que 

este efeito negativo depende das características individuais dos estudantes.  

Já Fernandes e Lopes (2008) obtêm resultados que não indicam influência da 

participação no mercado de trabalho no desempenho académico. Esta 

conclusão pode ter sido resultado da fraca representatividade dos 

trabalhadores-estudantes na amostra e na população. 

 

2.3. Género1 

Embora a literatura apresente resultados diversos, a maioria dos estudos 

parece confirmar que as mulheres tendem a ter maior sucesso académico que 

os homens. Porém, a este respeito, Naylor e Smith (2004) referem que parte 

dos estudos acerca da relação entre desempenho académico e o género não 

controla muitos outros factores e características pessoais dos estudantes. Este 

facto pode explicar a variabilidade dos resultados na literatura. 

Win e Miller (2005), Dolado e Morales (2007) assim como Barrow, Reilly e 

Woodfield (2009) mostraram que, em média, os estudantes do género feminino 

obtinham melhores resultados que os seus colegas do género masculino. 

Também Hoskins, Newstead e Dennis (1997) obtiveram resultados que 

parecem indicar a superioridade dos estudantes do género feminino, mas com 

significado estatístico apenas marginal. Naylor e Smith (2004) mostram 

igualmente que, ceteris paribus, um estudante do género feminino tem maior 

                                                
1 Usamos o termo “género” por ser a tradução do termo operacional mais generalizado na literatura 
(gender). Em rigor, a maior parte dos estudos analisa a variável “sexo” e não a variável “género” uma 
vez que as bases de dados comummente registam informação acerca do sexo biológico e não da 
identidade de género – que pode corresponder-lhe ou não. 
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probabilidade de obter uma classificação alta que o seu colega do género 

masculino, concluindo, assim, que há evidência que as mulheres têm melhor 

desempenho que os homens na universidade.  

Um exemplo da heterogeneidade de resultados é McCrum (1994)2, onde se 

mostra que os homens obtêm melhores resultados que as mulheres 

especificamente nas universidades de Oxford e Cambridge (apud Naylor e 

Smith, 2004). Também Wintre et al. (2011) obtêm resultados que indicam que 

os alunos que tendiam a manter a média das notas na transição para a 

universidade eram do género masculino. Já Fernandes e Lopes (2008) não 

encontraram determinação de género nas notas de duas das três unidades 

curriculares analisadas.  

 

2.4. Contexto socio-económico da família de origem 

Tínhamos já abordado indirectamente o contexto socio-económico da família 

de origem como factor determinante no desempenho académico, a propósito 

da participação do estudante no mercado de trabalho. O nível socio-económico 

da família – avaliado, por exemplo, pelo rendimento do agregado familiar, pelo 

nível de habilitação ou pelo tipo de emprego dos pais – é um factor controlado 

nos estudos mais completos acerca do sucesso académico. 

Ermisch e Francesconi (2001) e Naylor e Smith (2004) mostram uma relação 

consistente e positiva entre o desempenho na universidade e o nível social da 

família a que o estudante pertence: o estudante parece ter melhor desempenho 

se pertencer a contextos económicos mais privilegiados. Ermisch e 

Francesconi (2001) notam ainda, complementarmente, que o nível de 

educação dos pais é um bom previsor do nível de educação dos filhos. 

Win e Miller (2005) obtiveram uma relação não significativa entre o nível de 

recursos económicos da família do estudante e a performance académica 

deste. No entanto, estes autores mostraram que o nível de educação e de 

ocupação da família de onde o estudante provém – avaliada através do facto 

                                                
2
 McCRUM, N. (1994), “The academic gender at Oxford and Cambridge”, Oxford Review of Education 20: 

5-26. 
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de os pais trabalharem numa profissão muito ou pouco especializada – 

apresenta uma relação positiva com o desempenho académico. No mesmo 

sentido, vão os resultados de Wintre et al. (2011). 

Fernandes e Lopes (2008) não obtêm influência significativa do contexto socio-

económico familiar dos alunos no desempenho nas unidades curriculares 

analisadas. As autoras explicam este facto notando que o contexto socio-

económico está já representado (imbedded) nas características do percurso 

pré-universitários dos alunos, que este estudo controla, razão pela qual a sua 

influência desaparece.  

 

2.5. Percurso pré-universitário 

Fernandes e Lopes (2008) afirmam que será de esperar que mudanças 

frequentes de escola, o insucesso passado e a existência de intervalos no 

percurso escolar estejam relacionados com efeitos negativos no desempenho 

académico. O seu estudo permitiu concluir que, para a amostra analisada, o 

desempenho académico é sobretudo determinado pelas características da 

trajectória escolar pré-universitária do estudante. Em particular, as notas dos 

exames de candidatura à universidade estariam positivamente correlacionadas 

com o desempenho académico. Ao contrário, o número de retenções no 

percurso pré-universitário estaria negativamente correlacionado com o 

desempenho académico. Também Barrow, Reilly e Woodfield (2009) 

mostraram que os principais factores explicativos da variação na performance 

académica é o percurso académico pré-universitário, como o tipo de acesso ao 

ensino superior, a média do ensino secundário e dos exames de acesso. 

Chapman (1996) obteve uma relação positiva entre a nota de entrada na 

universidade e a nota final do curso, notando, ainda, que o coeficiente de 

correlação depende da área de estudos do curso. McKenzie e Schweitzer 

(2001) mostraram que a nota de entrada é um indicador significativo da nota 

média no final do primeiro semestre de estudos universitários. Naylor e Smith 

(2004) mostram, também, uma relação significativa e robusta entre o nível de 

resultados obtidos no ensino pré-universitário e o desempenho académico.  
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Num estudo muito recente, Wintre et al. (2011) não consideraram, como é 

habitual, o factor “média do secundário” como previsor do sucesso académico 

na universidade mas, sim, a variação de médias finais entre o último ano do 

ensino secundário e o primeiro ano da universidade.  

Chapman (1996) mostra um outro aspecto interessante acerca dos padrões 

relativos de avaliações dos alunos aplicados nas instituições de ensino. Assim, 

existem escolas que, nos termos do autor, adicionam valor, uma vez que 

apresentam combinações de notas de entrada baixas e notas de saída altas 

enquanto outras retiram valor ao combinarem notas de entrada altas e notas de 

saída baixas. Persistem muitas dúvidas, que Chapman reconhece, acerca da 

comparabilidade das notas finais entre instituições de ensino diferentes. 

Acrescente-se, ainda, que a existência de notas baixas pode, quando 

comparamos instituições distintas, ser o resultado de avaliações mais 

rigorosas. 

Naylor e Smith (2004) obtiveram resultados que indiciam que estudantes que 

frequentaram escolas privadas têm pior desempenho que os seus colegas 

educados em escolas estatais. Resultados afins foram obtidos por Win e Miller 

(2005) no que toca ao pior desempenho de estudantes que frequentaram 

escolas não estatais durante o seu percurso pré-universitário. Dolado e 

Morales (2007) notaram que a maioria dos melhores estudantes objecto de 

análise tinha percursos escolares associados a escolas públicas.  

Ogg, Zimdars e Heath (2009) analisam o impacto do tipo de escola (pública ou 

privada) no desempenho académico. Concluíram que, partindo de um indicador 

como a nota dos exames de acesso ao ensino superior, em média, os 

estudantes que frequentam o ensino privado parecem ter piores resultados na 

universidade em relação aos resultados do ensino secundário quando 

comparados com os colegas que frequentaram o ensino público. Os mesmos 

resultados não são, porém, validados se partirmos dos resultados obtidos num 

teste de aptidão à entrada, realizado na universidade. 
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2.6. Factores psico-sociais 

A literatura aborda, também, a sensibilidade do sucesso académico ao impacto 

de factores psicossociais. Entre estes factores contam-se a boa integração na 

escola ou na turma, o grau de satisfação com a universidade ou com o curso e 

a saúde mental do aluno.  

O factor “integração no grupo” apresenta resultados inconclusivos: alguns 

estudos indicam que os estudantes que obtêm resultados médios estudam em 

grupo, enquanto que os estudantes que obtêm as melhores bem como as 

piores notas tendem a estudar sozinhos (McInnes, James e McNaught, 1995).  

Sacerdote (2001) mostrou como o desempenho académico e as decisões, por 

parte dos estudantes, de se juntarem a organizações sociais são 

significativamente influenciados pelo efeito de pares (peer effect), no seu caso, 

colegas que partilhavam quarto. Paola e Scoppa (2010) testaram o efeito de 

pares – através de alunos que frequentam unidades curriculares em conjunto – 

e obtiveram resultados que relacionam positivamente o facto de o aluno estar 

inserido num grupo com notas médias altas e o seu sucesso académico.    

Por sua vez, McKenzie e Schweitzer, (2001) mostram que a integração do 

estudante (avaliada pelo próprio estudante) está negativamente correlacionada 

com o sucesso académico. A forma vaga como estes autores utilizam o 

conceito de “integração” não permite distinguir, por exemplo, se o estudante se 

sente integrado porque participa em grupos de estudo ou porque participa em 

festas, o que condiciona a análise crítica dos resultados.  

Estes autores reportam-se, também, baseados em extensa literatura, aos 

efeitos que a insatisfação quanto ao curso pode ter no abandono. O seu estudo 

mostra, ainda, uma associação não significativa entre a saúde psicológica e o 

sucesso académico e identifica que os estudantes que declaravam acreditar 

que teriam um desempenho acima da média obtinham classificações médias 

finais significativamente superiores aos colegas mais pessimistas. Wintre et al. 

(2011) mostram que os alunos que tendiam a manter a média das notas na 

transição para a universidade reportavam menor nível de stress. 
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McKenzie e Schweitzer (2001) notam, ainda, que, tipicamente, os estudos 

acerca do sucesso académico tendem a focar-se na relação do desempenho 

académico com factores especificamente académicos (percurso escolar, notas 

de acesso, ter método de estudo, etc.) ou factores de ordem psicossocial 

(sentimento de integração, satisfação, etc.) e tendem a não examinar a 

interacção entre eles.  
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3. Modelo teórico 
 

Neste capítulo, apresentamos o modelo teórico que enquadra a nossa questão 

de estudo e justificamos a opção pelos modelos estatísticos para a análise dos 

dados. 

 

3.1. Modelo formal para o estudo do sucesso académico 

O sucesso académico de um estudante pode, genericamente, ser 

representados pela função de produção seguinte: 

Gi = f (Xi) + ε 

em que Gi é a média final do estudante i, Xi um vector de características do 

estudante i e ε o efeito de variáveis não observadas. 

Este modelo postula que as classificações dos alunos são explicadas por um 

conjunto de inputs e tem sido usado extensamente na literatura (Hanushek, 

1995). A função faz depender o desempenho de um estudante – medido, por 

exemplo, pela média final de curso – de factores como as características 

pessoais do estudante, o seu contexto socioeconómico, o seu percurso pré-

universitário, a qualidade da escola que frequenta e outros factores, 

observáveis e não observáveis. 

Como constatamos se percorrermos a revisão da literatura feita no capítulo 

anterior, a maior parte dos estudos sobre o desempenho académico 

disponíveis baseia-se em dados de universidades anglo-saxónicas onde o 

sistema de classificação é uma variável ordinal discreta.3 Para analisar dados 

recolhidos com estas características, através de modelos estatísticos de 

regressão, faz sentido usar modelos de regressão para variáveis dependentes 

categoriais (Agresti, 1996). Naylor e Smith (2004: 425) reclamam, 

                                                
3 Considere-se, por exemplo, o sistema de classificação em A, B, C, etc. nos Estados Unidos da América 
ou o sistema qualificativo First class Honours, Upper Second Class Honours, etc. na Grã-Bretanha. 
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inclusivamente, o modelo probit ordenado como o modelo standard neste tipo 

de estudos empíricos. 

Em Portugal, porém, o sistema de classificação desde o ensino secundário até 

à universidade é uma variável aproximadamente contínua, o que parece 

justificar a opção pelos modelos de regressão linear. Note-se, porém, que é 

uma variável “censurada” abaixo de 0 e acima de 20. Fernandes e Lopes 

(2008) identificam este problema e usam um modelo Tobit na regressão.   

 

3.2. O modelo de regressão linear versus modelo Tobit 

O modelo de regressão linear censurado – ou modelo Tobit – é usado para 

estimar relações lineares entre variáveis censuradas à direita e/ou à esquerda 

(Baltagi, 2008: 341-342). Ao medirmos o sucesso académico dos estudantes 

numa escala que varia no intervalo fechado [10; 20] estamos, de certo modo, a 

censurar à direita e à esquerda a variável dependente. Porém, como reconhece 

Wooldridge (2005: 591), a maior parte das variáveis em economia são 

normalmente censuradas, porque têm que assumir apenas valores positivos 

para fazer sentido do ponto de vista económico. Isso não significa que 

precisem de tratamento econométrico especial, se forem aproximadamente 

contínuas no seu domínio. Esta hipótese pode ser confirmada através da 

comparação das estimativas obtidas pelo modelo de regressão linear e pelo 

modelo Tobit. 

Consideramos, assim, que o modelo de regressão linear é suficientemente 

robusto na presença dos dados em questão. Este modelo assume a existência 

de uma variável contínua, y, que mede o desempenho académico dos 

licenciados e é função de um vector de características: 

Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + … + βkXki + εi 

O modelo tem como pressupostos que os erros (εi) têm distribuição normal de 

média nula e variância constante e que são independentes bem como a 

ausência de multicolinearidade entre variáveis independentes (Marôco, 2010: 

707 e 729). O pressuposto da distribuição normal dos erros e da sua média 
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nula pode ser testado graficamente através do Normal Probability Plot. O 

pressuposto da homogeneidade dos resíduos pode testar-se através do teste 

de White (Marôco, 2010: 710).  

A hipótese da independência dos resíduos é testada através da estatística de 

Durbin-Watson (Marôco, 2010: 714). A presença de multicolinearidade pode 

ser testada através de uma matriz de correlações bivariadas entre as variáveis, 

através do “factor de inflação da variância” (Variance Inflaction Factor – VIF) ou 

através dos valores próprios da matriz de correlações entre as variáveis 

(Marôco, 2010: 730-731).  

 

3.3. Significância e qualidade do modelo 

A qualidade global do modelo de regressão linear pode ser avaliada através do 

coeficiente de determinação, R2, que mede a proporção de variação total da 

variável dependente que é explicada pela regressão e que varia entre 0 e 1. 

Sabemos, porém, que o R2 nunca decresce (e geralmente aumenta) com a 

introdução de uma qualquer nova variável independente. Assim, é preferível 

usar o coeficiente de determinação ajustado, Ra
2 que aumenta apenas se a 

adição da nova variável conduzir a um melhor ajustamento do modelo aos 

dados (Marôco, 2010: 699-700). 

A significância global do modelo pode ser avaliada através de um teste à 

nulidade de todos os coeficientes do modelo, avaliado através da estatística de 

teste F ou do valor-p a ela associado (Marôco, 2010: 697). Se o modelo for 

significativo, conclui-se que pelo menos uma das variáveis independentes tem 

influência significativa na variável dependente A significância de cada uma das 

variáveis independentes é avaliada através de um teste à nulidade do 

respectivo coeficiente: a estatística T, que testa se um determinado coeficiente 

é nulo ou não, mantendo constantes as outras variáveis (Marôco, 2010: 698-

699). 
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4. Metodologia empírica 
 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia empírica da recolha de dados, 

caracterizamos a amostra e descrevemos o tratamento estatístico que foi 

efectuado bem como o modelo estimado. As análises estatísticas foram 

efectuadas a partir da informação produzida pelos softwares PASW/SPSS e 

EViews. 

 

4.1. A base de dados 

Os dados foram recolhidos a partir da base de dados da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Esta base permite uma 

boa cobertura das características individuais do aluno bem como do seu 

percurso e desempenho académicos na universidade, desde o ano 1995. 

Contudo, os campos de informação não estão homogeneamente preenchidos 

ao longo da série temporal 1995-2011.  

Com efeito, existem falhas de informação importantes acerca das habilitações 

e do estatuto em relação ao emprego do pai e da mãe dos estudantes, bem 

como sobre o trajecto pré-univeristário destes. Por outro lado, a base de dados 

está particularmente bem documentada acerca das características individuais 

do aluno bem como do seu percurso e desempenho académicos na 

universidade. 

Em cada ano lectivo, diplomam-se cerca de 450 alunos na Faculdade em 

questão. Recolhemos informação acerca das características individuais do 

estudante (curso que frequenta, o género, idade que tinha quando se inscreveu 

pela primeira vez, estado civil, se é trabalhador-estudante, se é aluno bolseiro), 

acerca das características do seu contexto socio-económico (habilitações 

académicas dos pais e situação dos pais relativamente à participação no 

mercado de trabalho) e do seu sucesso académico universitário e pré-
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universitário (média de candidatura ao ensino superior, fase de acesso ao 

ensino superior, média final da licenciatura, número de anos que demorou a 

concluir a licenciatura).  

 

A amostra foi recolhida de entre os diplomados nos anos lectivos 2008/2009, 

2009/2010 e 2010/2011. Retirámos da base as observações respeitantes a 

alunos que ingressaram no ensino superior por concursos especiais (por 

exemplo, transferências ou mudanças de curso) por não terem, por razões que 

se prendem com o próprio processo de candidatura, média de candidatura ao 

curso. Retirámos também todos aqueles para os quais não existia informação 

acerca do seu contexto familiar. A amostra é composta por 482 indivíduos. 

Estima-se que cerca de 1300 alunos se tenham diplomado neste período.  

 

4.2. Caracterização da amostra 

A amostra é composta por 36,9% de alunos (sexo masculino) e 63,1% de 

alunas (sexo feminino). A idade média de entrada na Faculdade é de 20 anos. 

Verifica-se, ainda, que o aluno mais velho tem 61 e o mais novo 17 à data da 

primeira inscrição. São solteiros 94% dos alunos e 89% dos alunos entram na 

primeira fase de acesso ao ensino superior.  

A maioria (82%) dos alunos não são trabalhadores-estudantes e (84%) não são 

bolseiros. Na amostra, 69% dos pais e 65% das mães dos alunos participam no 

mercado de trabalho. A mediana da formação dos pais (pai e mãe) situa-se no 

nível de formação intermédia (correspondente ao ensino secundário ou 

equivalente) e 28,2 % dos pais e 32% das mães têm formação superior 

(bacharelato, licenciatura ou estudos pós-graduados).  

A nota final da licenciatura tem o valor médio de 14,1 valores e a nota de 

candidatura ao ensino superior tem valor médio de 15,1. Cerca de 76% dos 

alunos presentes na amostra completaram o curso nos 3 anos previstos (6 

semestres), 20% precisaram de 1 ou 2 anos suplementares e os restantes 4% 

precisaram de mais do que 5 anos para se graduarem.  
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A tabela 1 sintetiza algumas das estatísticas descritivas que caracterizam a 

amostra. 

 

Tabela 1. 

Estatísticas descritivas 

 

 N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

Média final 482 11,13 18,10 14,1011 1,25724 

Género (1=feminino) 482 ,00 1,00 ,6307 ,48312 

Idade de entrada 482 17,00 61,00 20,0768 5,17755 

Estado civil (1=solteiro) 482 ,00 1,00 ,9419 ,23416 

Trabalhador-estudante (1=não) 482 ,00 1,00 ,8216 ,38327 

Tempo para concluir curso 482 3,00 20,00 3,6411 2,06591 

Tipo de acesso (1=1ª fase) 482 ,00 1,00 ,8859 ,31827 

Aluno bolseiro (1=não) 482 ,00 1,00 ,8361 ,37057 

Nível de habilitações do pai 482 1,00 6,00 3,4295 1,52328 

Pai no mercado de trabalho (1=sim) 482 ,00 1,00 ,6909 ,46261 

Nível de habilitações da mãe 482 1,00 6,00 3,5415 1,48986 

Mãe no mercado de trabalho (1=sim) 482 ,00 1,00 ,6494 ,47766 

Média de candidatura 482 11,00 19,30 15,1349 1,84252 

Fonte: Base de dados recolhida 

 

4.3. Codificação das variáveis 

O nosso estudo empírico recolheu informação sobre 15 variáveis. 

Consideramos como variável dependente, a média final do curso, 

aproximadamente contínua no seu domínio. Considerámos, também, 

a) os 13 cursos de licenciatura que transformámos em variáveis dummy, 

considerando como classe de referência o curso de Antropologia; 

b) o sexo dos alunos (dummy, com classe de referência o sexo feminino); 

c) a idade da primeira inscrição (dummy que toma o valor 0 se o estudante 

entrou com 18 ou menos anos e 1 se o estudante estrou com 19 ou mais 

anos); 

d) o estado civil do aluno (dummy que toma o valor 0 se o estudante é solteiro 

e 1 se o estudante tem qualquer outro estado civil); 
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e) o facto de ser ou não trabalhador-estudante (dummy que toma o valor 0 se o 

indivíduo em questão é estudante sem participar no mercado de trabalho e 1 se 

participa no mercado de trabalho, a tempo parcial ou inteiro); 

f) o tempo que demora a concluir o curso (dummy que toma o valor 0 se o 

estudante completa o curso em 3 anos e 1 se o estudante precisa de 4 ou mais 

anos para se diplomar); 

g) o tipo de acesso ao ensino superior (dummy que toma o valor 0 se o 

estudante entrou na faculdade na primeira fase de candidaturas e 1 se o 

estudante entrou em qualquer uma das outras fases); 

h) se o estudante é bolseiro (dummy que toma o valor 0 se o estudante não 

aufere qualquer tipo de bolsa e 1 se o estudante é bolseiro); 

i) o nível de habilitações académicas do pai (variável transformada em dummy 

que toma 3 valores, conforme o pai tem habilitações escolares até ao 9º ano – 

classe de referência – se completou o ensino secundário ou se completou o 

ensino superior); 

j) se o pai participa ou não no mercado de trabalho (dummy que toma o valor 0 

se o pai está empregado e 1 se o pai não está empregado);  

k) O nível de habilitações académicas da mãe (variável transformada em 

dummy que toma 3 valores, conforme a mãe tem habilitações escolares até ao 

9º ano – classe de referência – se completou o ensino secundário ou se 

completou o ensino superior); 

l) Se a mãe participa ou não no mercado de trabalho (dummy que toma o valor 

0 se a mãe está empregada e 1 se a mãe não está empregada); 

m) a nota média de candidatura ao ensino superior, variável considerada 

aproximadamente contínua no seu domínio 

n) o ano de graduação, que indica se o aluno em questão se diplomou em 

2010/2011, 2010/2009 ou 2009/2008, transformada em dummy com grupo de 

referência no ano lectivo 2010/2011. 

 

A classe de referência do modelo é, por isso, constituída pelos estudantes de 

antropologia, do sexo feminino, com 18 anos à data da primeira inscrição na 

faculdade, solteiros, estudantes a tempo inteiro (não trabalhadores-

estudantes), que completam o curso em 3 anos, que entraram na primeira fase 

de candidaturas ao ensino superior, não bolseiros, com pai e mãe empregados 
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e habilitações até ao 9º ano de escolaridade e graduados no ano lectivo 

2010/2011. 

 

 

4.4. Correlação e independência entre variáveis 

 

Começamos por testar a independência e determinar a correlação entre a 

média final de curso (e o número de anos que o aluno demora a concluir o 

curso) em cada ano e as variáveis tomadas, em hipótese, como explicativas. 

Utilizaram-se os coeficientes de Pearson (para medir a associação entre 

variáveis quantitativas contínuas), de Spearman (para a associação entre 

variáveis pelo menos ordinais), tau_b de Kendall (para a associação entre 

variáveis binárias e nominais) e coeficiente Phi ou, o que é equivalente, V de 

Cramer (para a associação entre variáveis nominais).  

O teste para a correlação efectuado através do coeficiente de Pearson, mostra, 

com uma significância estatística de 1%, que a média final do curso está 

positivamente correlacionada com a nota de candidatura, com R=0,537 (cf. 

Output 1, transcrito no Anexo). O teste efectuado através do coeficiente de 

Spearman mostra que a média final do curso está positivamente correlacionada 

com o nível de habilitações do pai (ao nível de significância de 1%) e da mãe 

(ao nível de significância de 5%); mostra, ainda, uma correlação considerável 

de r=0,677 entre o nível de habilitações do pai e da mãe, ao nível de 1% (cf. 

Output 2). 

O teste para a correlação entre as variáveis, efectuado através do coeficiente 

tau_b de Kendall, mostra que há evidência estatística, ao nível de 1%, de a 

média final do curso estar correlacionada com o tempo que o aluno demora a 

concluir o curso, com a idade de entrada do aluno na Faculdade, com o estado 

civil, com o facto de ser trabalhador-estudante e com o tipo de acesso ao 

ensino superior (cf. Output 3). 
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Através do coeficiente Phi (ou, o que é equivalente, do V de Cramer e que 

podem ser consultados no Output 4) podemos constatar uma correlação entre 

as seguintes variáveis independentes, ao nível de 1%: 

(i) o género e a idade de entrada; 

(ii) a idade de entrada e o estado civil, o facto de ser trabalhador-estudante, o 

tempo que demora a concluir o curso e o facto de o pai e a mãe trabalharem 

(iii) estado civil e o facto de ser trabalhador estudante, tempo para concluir o 

curso e o facto de o pai e a mãe trabalharem; 

(iv) ser trabalhador estudante e o tempo para concluir o curso, o facto do pai e 

da mãe trabalharem; 

(v) tempo para terminar o curso e o facto de o pai e a mãe trabalharem; 

(vi) ser bolseiro e o facto de a mãe trabalhar; 

(vii) o pai trabalhar e a mãe trabalhar. 

 

Para objectivos meramente exploratórios, a variável média final foi agrupada 

em 3 classes – assim definidas: [10,13), [13, 15), [15, 20) – para podermos 

aplicar o teste do Qui-quadrado e analisar a independência entre as variáveis. 

Este teste parece indicar que, ao nível de 1% ou 5% de significância, não há 

independência entre a média final e a idade de entrada, o estado civil, o facto 

de o aluno ser trabalhador-estudante, tempo que demora a concluir o curso, 

tipo de acesso, o nível de habilitações do pai e a nota de candidatura. Estes 

resultados podem ser verificados no Output 5. 
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5. Apresentação e discussão dos resultados 
 

 

 

Neste capítulo, explicitamos as hipóteses a testar no trabalho, para além de 

apresentamos e interpretamos os resultados obtidos na estimação do modelo 

de estimado para a análise dos factores determinantes do desempenho 

académico dos alunos na universidade. 

 

5.1. Hipóteses a testar 

Sustentados na revisão da literatura, feita no capítulo 2 desta dissertação, 

podemos formular as seguintes hipóteses a testar. 

1. O sucesso académico na universidade está positivamente relacionado 

com  

 a) a nota de candidatura ao ensino superior; 

 b) o nível de habilitações académicas dos pais; 

 c) o facto de os pais participarem no mercado de trabalho e  

 d) o facto de o estudante ser do género feminino; 

 

 2. O sucesso académico na universidade está negativamente 

relacionado com a participação no mercado de trabalho, por parte dos 

estudantes; 

 

 3. O sucesso académico na universidade está relacionado com  

  a) a idade do aluno  

  b) com o tempo que demora a concluir o curso. 
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5.2. Modelo de regressão linear estimado   

O melhor modelo estimado pode escrever-se da seguinte forma: 

 

 Ῠ = 9,417 +0,337 nota_candidatura –0,581 tempo_curso –0,287 género + 

+0,288 pai_superior –0,265 mãe_trabalho 

 

Tabela 2. 

 Coeficientes estimados pelo modelo final 

 

 Coeficientes não-

standardizados 

Coeficientes 

standardizados Estatística 

de Wald 
Valor-p 

Coeficiente Erro-padrão Coeficiente-

beta 

 

(Constante) 9,417 ,419  22,467 ,000 

Nota de candidatura ,337 ,028 ,494 12,247 ,000 

Tempo para concluir curso (1=mais do 

que 3 anos) 
-,581 ,115 -,200 -5,042 ,000 

Género (Masculino=1) -,287 ,097 -,110 -2,946 ,003 

Pai: Ensino  Superior (1=Sim) ,288 ,105 ,103 2,734 ,006 

Mãe: participação no mercado de 

trabalho (1=Não) 
-,265 ,101 -,101 -2,622 ,009 

a. Variável dependente: Média final de curso 

Fonte: Output SPSS (cf. Output 6) 

 

Podemos rejeitar a nulidade global do modelo a um nível de 1%. A estatística 

de teste F revela-nos evidência no sentido de o modelo ser altamente 

significativo na sua globalidade. O coeficiente de determinação ajustado, Ra
2, 

do modelo fixa-se em 0,340, valor que pode ser considerado bastante aceitável 

em regressões lineares com dados seccionais. Todos os coeficientes 

estimados são significativos ao nível de 1% (cf. Output 6 para mais 

pormenores).  

Estimámos, também, um modelo tobit para confirmar a hipótese, assumida na 

descrição do modelo teórico, de que a regressão linear era suficiente robusta 
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na presença dos dados em questão. Os resultados obtidos pelo modelo tobit, 

que podem ser confirmados no Output 7, são coincidentes com os estimados 

pelo modelo de regressão linear.  

 

5.3. Validação dos pressupostos do modelo 

Para testar a normalidade da distribuição dos resíduos, analisámos o 

histograma dos resíduos standardizados associados à variável dependente e o 

Normal Probability Plot. Dado que o histograma apresenta uma configuração 

aproximadamente normal e o gráfico apresenta uma distribuição dos pontos 

bastante consistente sobre a diagonal principal, podemos concluir que os 

resíduos apresentam uma distribuição normal. O teste de Kolmogorov-Smirnov 

obtém um valor-p exacto de 0,331. Assim, não rejeitamos Ho, ou seja, a 

hipótese de que os resíduos seguem uma distribuição normal (cf. Output 8).  

O gráfico da regressão dos resíduos standardizados sobre o valor previsto 

standardizado mostra dados aleatoriamente distribuídos em torno do valor 

zero, situação que é típica na presença de homocedasticidade. O teste de 

White também não permite rejeitar a hipótese de homocedasticidade, ao obter 

um valor-p de 0,424. Estimou-se, ainda, uma equação com erros padrões 

robustos em presença de heterocedasticidade que confirmou todas as 

estimativas obtidas pelo modelo estimado (cf. Output 8). 

Como também pode ser confirmado no Output 8, a ortogonalidade das 

variáveis independentes foi testada através do valor dos VIF (Variance 

inflaction factor) que se mantém sempre abaixo de 4, o que parece indicar que 

não há problemas na estimação dos coeficientes causados pela presença de 

multicolinearidade. Para todas as dimensões, os valores próprios da matriz de 

correlações entre variáveis independentes mantêm-se relativamente afastados 

de 0 e o condition index nunca é superior a 30 (Marôco, 2010, 730-732). 
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5.4. Interpretação do modelo – as relações significativas 

De acordo com os resultados obtidos, a nota de candidatura à universidade 

está positivamente relacionada com a média final do curso. O coeficiente 

estimado indica que se a nota do secundário aumentar 1 valor, a média final de 

curso aumenta cerca de 0,337 valores. 

O tempo que o estudante demora a fazer o curso pode também ser 

considerado um bom previsor do sucesso académico. De acordo com os 

resultados, os alunos que precisam de 4 ou mais anos para terminar o curso 

têm, em média, uma média final de licenciatura inferior em 0,581 valores 

relativamente aos colegas que terminam o curso nos 3 anos previstos. 

 A variável género tem um coeficiente negativo. Dado que o nosso grupo de 

controlo são os estudantes do género feminino isto significa que estas têm, em 

média, mais sucesso académico que os estudantes do género masculino. Em 

particular, o facto de o estudante ser do género masculino faz descer em cerca 

de 0,287 valores a média final de curso esperada.  

O facto de o pai do estudante ter um nível de habilitações académicas 

correspondente a licenciatura ou pós-gradução aumenta o valor médio da 

classificação final da licenciatura deste em cerca de 0,288 valores 

relativamente aos colegas cujo pai possui habilitações até ao 9º ano de 

escolaridade. O impacto, no sucesso académico, de pais com habilitações até 

ao 12º ano não parece ser estatisticamente significativo relativamente a pais 

com habilitações até ao 9º ano. 

Finalmente, o facto de a mãe do aluno trabalhar parece estar associado a um 

prémio no desempenho. Os estudantes cuja mãe não participa no mercado de 

trabalho parecem ter, em média, uma classificação final inferior em 0,265 

valores relativamente aos estudantes cuja mãe participa no mercado de 

trabalho.  

Os resultados obtidos estão em linha com a hipótese 1 e com a hipótese 3 b) 

que foram formuladas a partir da revisão de literatura. Em resumo, a nota de 

candidatura à universidade, obtida no final do ensino secundário, parece ser 
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um bom previsor do sucesso académico do ensino superior. O contexto 

familiar, aqui representado pelo nível habilitacional do pai e pelo facto de a mãe 

participar no mercado de trabalho, parece também ser determinante. Os 

nossos resultados parecem, ainda, apoiar as conclusões descritas na literatura 

que indicam que os estudantes do género feminino obtêm melhor desempenho 

na universidade que os homens. 

Por fim, obtivemos também indícios de impacto bastante significativo de uma 

variável que não tem sido alvo de atenção nos estudos neste âmbito: o tempo 

que o aluno necessita para concluir o curso. Os alunos com melhores notas 

parecem concluir o curso no tempo normal (3 anos), sem precisar de tempo 

suplementar. Este é o único factor, entre os testados, que não está já 

determinado na altura da entrada para a universidade. Por este motivo, tem 

especial importância enquanto sinalizador do sucesso académico final dos 

alunos e variável-alvo em programas desenvolvidos para o combate ao 

insucesso escolar. Os dados obtidos recomendam que as instituições de 

ensino superior monitorizem o tempo que os alunos levam a concluir o curso e 

desenvolvam programas no sentido de reduzir taxas de retenção, abandono e 

a interrupção de estudos. 

Por outro lado, os factos de o sucesso académico estar associado ao percurso 

pré-universitário e ao contexto socio-económico da família de origem sugerem 

que as políticas públicas no âmbito do ensino superior devem ser integradas no 

âmbito mais alargado de todo o percurso educativo e ser articuladas com as 

políticas sociais. 

 

5.5. Interpretação do modelo – as relações não significativas 

Depois de controladas as variáveis identificadas como tendo impacto 

significativo no sucesso académico, testámos, também, a idade da primeira 

inscrição, o estado civil do aluno, a fase de acesso ao ensino superior, o nível 

de habilitações da mãe, o facto de o pai participar mercado de trabalho, o facto 

de o aluno ser trabalhador-estudante ou de ser bolseiro. Nenhuma desta 

variáveis parece afectar significativamente o sucesso académico, ao nível de 
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5% ou 1%. Estes resultados permitem rejeitar a hipótese 2 e a hipótese 3 a) 

que formulámos. Uma regressão sobre todas as variáveis recolhidas pode ser 

consultada no Output 9 do Anexo. 

Podemos considerar que a influência das variáveis associadas à mãe do aluno 

já está incorporada no efeito das variáveis associadas ao pai do aluno, dado o 

seu grande nível de correlação. Da mesma forma, a não significância 

estatística do impacto da idade de entrada do aluno, do seu estado civil, da 

fase de acesso, de ser bolseiro ou de ser trabalhador-estudante podem dever-

se ao facto de a sua influência já estar incorporada no impacto das variáveis 

que controlam o contexto socio-económico da família, dada a elevada 

correlação observada entre estas variáveis. Junta-se a este facto um possível 

problema de representatividade na amostra e na população, em especial, de 

estudantes não solteiros e que acederam à universidade numa fase de acesso 

que não a primeira.  

O impacto do tipo de licenciatura na média final foi deixado de fora do nosso 

modelo pelo facto de, na nossa base de dados, faltar informação acerca de um 

curso ministrado na Faculdade (Ciências da Linguagem), o que tornaria a 

inferência acerca deste aspecto em particular sempre incompleta. Para além 

disso, é impossível agrupar convenientemente estes cursos por áreas, o que 

daria origem a uma variável com 13 classes, algumas delas com números de 

casos bastante diminutos. Consideramos, assim, que os nossos resultados são 

válidos para a Faculdade como um todo, sem distinguir cursos. 

 

5.6. A representatividade da amostra recolhida 

Importa, para finalizar a discussão dos resultados obtidos, que nos 

pronunciemos criticamente sobre se a amostra recolhida é representativa da 

população em estudo. Já referimos, no ponto anterior, que nenhum dos 482 

diplomados acerca dos quais obtivemos informação, entre 2009/2010 e 

2011/2012, se diplomou com o curso de Ciências da Linguagem. Este facto é 

um indício da incompletude dos dados a que tivemos acesso.  
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Para além disso, notamos que parte da informação disponível é 

voluntariamente preenchida pelos alunos no acto da sua inscrição. Este facto 

pode ser interpretado como gerando um fenómenos de “selecção adversa”, a 

vários níveis. Tomemos o caso do curso de Ciências da Linguagem. É um 

curso que funciona exclusivamente em horário pós-laboral, que é frequentado 

sobretudo por trabalhadores-estudantes que acedem, na sua maioria, ao 

ensino superior através do programa para maiores de 23 anos. Nenhuma da 

informação acerca destes alunos está representada no modelo.  

Por outro lado, se parte da informação fornecida é obtida por preenchimento 

voluntário dos alunos, é possível que a nossa base de dados seja composta 

por alunos “cumpridores” e motivados em proporção superior à existente na 

população. Esta hipótese coloca questões acerca das variáveis como, por 

exemplo, o tempo que demora a concluir o curso – dado que podemos ter, na 

amostra, uma proporção anormalmente elevada de alunos que completam o 

curso em 3 anos.  

É importante, a este respeito, incentivar e garantir o registo cada vez mais 

detalhado de informação sobre os estudantes no início e ao longo do curso. O 

alcance deste objectivo, que parece essencial para a obtenção de informação 

de qualidade, depende muito das práticas de sensibilização por parte dos 

colaborados que orientam e acolhem os alunos logo nos dias das primeiras 

inscrições – que é quando, habitualmente, se preenchem as bases de dados 

com informação sobre a população estudantil. 
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6. Conclusão 

 

O presente estudo teve como objectivo identificar factores determinantes do 

sucesso académico no ensino superior. Esta questão encontra o seu sentido e 

relevância no contexto de vários problemas discutidos no âmbito da economia 

da educação, mas é também uma questão com bastante interesse prático para 

as instituições de ensino superior.  

O ensino superior parece estar associado a benefícios privados e sociais e 

verifica-se uma correlação positiva entre acumulação de capital humano e o 

crescimento económico. A importância de estudar os factores determinantes do 

sucesso académico no ensino superior estende-se também às questões da 

economia do trabalho dado que é bastante credível que o mercado de trabalho 

seja sensível ao nível qualitativo que o estudante conseguiu obter na sua 

formação académica. Para além disso, oferece informação relevante do ponto 

de vista das políticas sociais quando estuda o impacto do contexto socio-

económico da família no sucesso académico. Por fim, tem enorme importância 

para as próprias instituições de ensino superior no sentido de as auxiliar a 

desenhar programas de combate ao insucesso e abandono escolares. 

Na parte empírica da dissertação, testámos três hipóteses, formuladas a partir 

dos resultados colhidos na revisão da literatura, a saber, que 

 

1. O sucesso académico na universidade está positivamente relacionado 

com  

 a) a nota de candidatura ao ensino superior; 

 b) o nível de habilitações académicas dos pais; 

 c) o facto de os pais participarem no mercado de trabalho e  

 d) o facto de o estudante ser do género feminino; 
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 2. O sucesso académico na universidade está negativamente 

relacionado negativamente com a participação no mercado de trabalho, por 

parte dos estudantes; 

 

 3. O sucesso académico na universidade está relacionado (positiva ou 

negativamente) com  

  a) a idade do aluno  

  b) com o tempo que demora a concluir o curso. 

 

Os resultados parecem indicar que a nota de candidatura à universidade, o 

contexto familiar (representado pelo nível habilitacional do pai e pelo facto de a 

mãe participar no mercado de trabalho) são bons previsores do sucesso 

académico no ensino superior. Os nossos resultados parecem também apoiar 

os vários resultados descritos na literatura que indicam que as mulheres obtêm 

melhor desempenho na universidade que os homens. Por fim, obtivemos 

também indícios de impacto bastante significativo do tempo que o aluno 

necessita para concluir o curso: os alunos com melhores notas tendem a 

acabar o curso no tempo normal (3 anos), sem precisar de tempo suplementar. 

Este último factor parece ser o único, entre os testados, que não está fixo à 

partida, isto é, na altura da entrada para a universidade. Por este motivo, tem 

especial importância enquanto sinalizador do sucesso académico final dos 

alunos e variável-alvo em programas desenvolvidos para o combate ao 

insucesso escolar. Os dados obtidos recomendam que as instituições de 

ensino superior monitorizem o tempo que os alunos levam a concluir o curso e 

desenvolvam programas no sentido de reduzir taxas de retenção, abandono e 

interrupção de estudos. Os dados sugerem ainda que as políticas públicas para 

o ensino superior devam ser articuladas com as políticas para os restantes 

níveis de ensino e com as políticas sociais dada a associação verificada entre 

estes factores. 

Estes resultados levam-nos a não rejeitar a hipótese 1 e a hipótese 3 b). O 

facto de não termos encontrado impacto significativo no sucesso académico da 
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idade do aluno e do facto de participar ou não no mercado de trabalho (ser 

trabalhador-estudante) leva-nos a rejeitar as hipóteses 2 e 3 a). É possível que 

o impacto da idade do aluno e de ser ou não trabalhador-estudante já esteja 

contido na situação socio-económica da família, representada pela educação e 

emprego do pai, dada a correlação observada entre as variáveis.  

Focámo-nos numa única instituição de ensino superior e esse facto permite-

nos não ter que lidar com a heterogeneidade que inevitavelmente iria aparecer 

nos resultados, se integrássemos informação de várias instituições. Se isto é 

verdade, não deixa de ser uma limitação deste trabalho, uma vez que limita a 

validade da inferência estatística apenas àquela comunidade escolar.  

Uma outra limitação encontrada prende-se com o facto de o trabalho ter 

mostrado que a grande maioria dos previsores do sucesso académico têm a 

ver com o percurso pré-universitário do aluno ou com contexto socio-

económico da família de origem. Neste sentido, o estudo poderia ser mais 

completo e informativo se tivéssemos tido a oportunidade de testar factores 

como o número de retenções, o tipo de escola frequentada, o número de 

mudanças de escola, a área de estudos escolhida antes de entrar para a 

faculdade ou o tipo de profissão dos pais.   

Em resumo, os nossos resultados mostram que o sucesso académico na 

universidade (avaliado pela média final de licenciatura) é determinado por 

factores como o percurso pré-universitário do estudante (nota de candidatura), 

o contexto socio-económico da sua família de origem (habilitações do pai e 

participação no mercado de trabalho da mãe), as suas características 

individuais (género) e o tempo que demora a concluir o curso. Estes resultados 

– e as suas limitações – relevam a importância de obter registos e informações 

cada vez mais detalhadas sobre os estudantes, no sentido de tomar opções 

baseadas em evidências. Parecem mostrar, ainda, que as instituições de 

ensino superior devem desenvolver programas que combatam o 

prolongamento desnecessário do tempo de estudo, uma vez que este parece 

estar associado a piores resultados e que as políticas públicas para o ensino 

superior devam estar articuladas com as políticas para o ensino, como um 

todo, e com as políticas sociais. 
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8. Anexo - Outputs SPSS/EViews 
 
 
1. Output 1 – Correlação entre a média final de curso e a nota de candidatura 

 

Correlations 

 Média final curso Nota de candidatura 

Média final curso 

Pearson Correlation 1 ,537
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 482 482 

Nota de candidatura 

Pearson Correlation ,537
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 482 482 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Output 2 – Correlação entre a média final de curso e o nível de habilitações do pai e da mãe 

 

Correlations 

 Média final 

curso 

Pai_educ Mae_educ 

Spearman's rho 

Média final curso 

Correlation Coefficient 1,000 ,165
**
 ,109

*
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,017 

N 482 482 482 

Pai_educ 

Correlation Coefficient ,165
**
 1,000 ,677

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 482 482 482 

Mae_educ 

Correlation Coefficient ,109
*
 ,677

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,017 ,000 . 

N 482 482 482 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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3. Output 3 – Correlação entre média final do curso e as variáveis nominais ou dummy 

 

Correlations 

 Média final 

curso 

Género Idade à 

entrada 

Estado 

civil 

Trabalhador-

estudante 

Tempo_curso 

dummy 

Tipo de 

acesso 

Bolseiro Pai_trabalho Mae_trabalho 

 

Média final curso 
Correlation Coefficient 1,000 -,026 -,204

**
 ,137

**
 ,215

**
 -,282

**
 ,105

**
 ,011 ,068 ,038 

Sig. (2-tailed) . ,484 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,778 ,070 ,314 

Género 
Correlation Coefficient -,026 1,000 -,123

**
 ,012 ,070 -,040 -,072 ,010 ,083 ,059 

Sig. (2-tailed) ,484 . ,007 ,790 ,124 ,375 ,115 ,833 ,067 ,193 

Idade à entrada 
Correlation Coefficient -,204

**
 -,123

**
 1,000 -,223

**
 -,355

**
 ,280

**
 -,108

*
 ,009 -,248

**
 -,220

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,007 . ,000 ,000 ,000 ,018 ,846 ,000 ,000 

Estado civil 
Correlation Coefficient ,137

**
 ,012 -,223

**
 1,000 ,278

**
 -,125

**
 ,050 ,010 ,256

**
 ,189

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,790 ,000 . ,000 ,006 ,269 ,829 ,000 ,000 

Trabalhador-estudante 
Correlation Coefficient ,215

**
 ,070 -,355

**
 ,278

**
 1,000 -,286

**
 ,054 ,013 ,228

**
 ,169

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,124 ,000 ,000 . ,000 ,234 ,772 ,000 ,000 

Tempo_curso_dummy 
Correlation Coefficient -,282

**
 -,040 ,280

**
 -,125

**
 -,286

**
 1,000 -,082 ,059 -,148

**
 -,164

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,375 ,000 ,006 ,000 . ,072 ,199 ,001 ,000 

Tipo de acesso 
Correlation Coefficient ,105

**
 -,072 -,108

*
 ,050 ,054 -,082 1,000 -,018 ,071 ,023 

Sig. (2-tailed) ,005 ,115 ,018 ,269 ,234 ,072 . ,695 ,122 ,607 

Bolseiro 
Correlation Coefficient ,011 ,010 ,009 ,010 ,013 ,059 -,018 1,000 ,068 ,180

**
 

Sig. (2-tailed) ,778 ,833 ,846 ,829 ,772 ,199 ,695 . ,138 ,000 

Pai_trabalho 
Correlation Coefficient ,068 ,083 -,248

**
 ,256

**
 ,228

**
 -,148

**
 ,071 ,068 1,000 ,224

**
 

Sig. (2-tailed) ,070 ,067 ,000 ,000 ,000 ,001 ,122 ,138 . ,000 

Mae_trabalho 
Correlation Coefficient ,038 ,059 -,220

**
 ,189

**
 ,169

**
 -,164

**
 ,023 ,180

**
 ,224

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,314 ,193 ,000 ,000 ,000 ,000 ,607 ,000 ,000 . 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4. Output 4 – Correlação entre variáveis binárias 

 

Symmetric Measures – idade de entrada e género 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,123 ,007 

Cramer's V ,123 ,007 

N of Valid Cases 482 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures – idade de entrada e estado civil 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,223 ,000 

Cramer's V ,223 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures - idade de entrada e ser trabalhador-estudante 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,355 ,000 

Cramer's V ,355 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures - idade de entrada e tempo que demora a concluir o curso 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,280 ,000 

Cramer's V ,280 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures - idade de entrada e pai participar no mercado de trabalho 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,248 ,000 

Cramer's V ,248 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Symmetric Measures - idade de entrada e mãe participar no mercado de trabalho 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,220 ,000 

Cramer's V ,220 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures – estado civil e ser trabalhador-estudante 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,278 ,000 

Cramer's V ,278 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures - – estado civil e tempo para concluir o curso 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,125 ,006 

Cramer's V ,125 ,006 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures – estado civil e pai participar no mercado de trabalho 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,256 ,000 

Cramer's V ,256 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures - estado civil e mãe participar no mercado de trabalho 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,189 ,000 

Cramer's V ,189 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Symmetric Measures – ser trabalhador-estudante e tempo para concluir o curso 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,286 ,000 

Cramer's V ,286 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures – ser trabalhador-estudante e pai participar no mercado de trabalho 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,228 ,000 

Cramer's V ,228 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures - ser trabalhador-estudante e mãe participar no mercado de trabalho 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,169 ,000 

Cramer's V ,169 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures – tempo para concluir o curso e pai participar no mercado de trabalho 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,148 ,001 

Cramer's V ,148 ,001 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures - tempo para concluir o curso e mãe participar no mercado de trabalho 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,164 ,000 

Cramer's V ,164 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Symmetric Measures – ser bolseiro e mãe participar no mercado de trabalho 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,180 ,000 

Cramer's V ,180 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Symmetric Measures – pai participar no mercado de trabalho e mãe também 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,224 ,000 

Cramer's V ,224 ,000 

N of Valid Cases 482  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
 
5. Output 5 – Testes de independência relativamente à média final 

 

Chi-Square Tests – média final e idade à entrada 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,805
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 20,933 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,261 1 ,000 

N of Valid Cases 482   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,00. 

 

Chi-Square Tests - média final e estado civil 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,385
a
 2 ,001 

Likelihood Ratio 14,029 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 12,955 1 ,000 

N of Valid Cases 482   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,46. 

 

Chi-Square Tests - média final e ser trabalhador-estudante 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,256
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 35,172 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 32,523 1 ,000 

N of Valid Cases 482   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,77. 
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Chi-Square Tests – média final e tempo para concluir o curso 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 56,451
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 51,061 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 43,086 1 ,000 

N of Valid Cases 482   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,21. 

 

Chi-Square Tests – média final e tipo de acesso 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,190
a
 2 ,010 

Likelihood Ratio 11,316 2 ,003 

Linear-by-Linear Association 7,087 1 ,008 

N of Valid Cases 482   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,73. 

 

Chi-Square Tests – média final e nível de habilitações do pai 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,788
a
 10 ,043 

Likelihood Ratio 20,555 10 ,024 

Linear-by-Linear Association 15,397 1 ,000 

N of Valid Cases 482   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,24. 

 

Chi-Square Tests – média final e nota de candidatura 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 147,389
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 140,330 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 116,144 1 ,000 

N of Valid Cases 482   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,26. 

 

 
6. Output 6 – Modelo de regressão linear estimado 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,589
a
 ,347 ,340 1,02166 

a. Predictors: (Constant), Pai Ensino Superior, Tempo_curso_dummy, Género, Mae_trabalho, Nota de 

candidatura 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 263,455 5 52,691 50,481 ,000
b
 

Residual 496,842 476 1,044   

Total 760,297 481    

a. Dependent Variable: Média final curso 

b. Predictors: (Constant), Pai Ensino Superior, Tempo_curso_dummy, Género, Mae_trabalho, Nota de 

candidatura 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9,417 ,419  22,467 ,000 

Género -,287 ,097 -,110 -2,946 ,003 

Tempo_curso_dummy -,581 ,115 -,200 -5,042 ,000 

Nota de candidatura ,337 ,028 ,494 12,247 ,000 

Mae_trabalho -,265 ,101 -,101 -2,622 ,009 

Pai Ensino Superior ,288 ,105 ,103 2,734 ,006 

a. Dependent Variable: Média final curso 

 
 
 
7. Output 7 – Modelo de regressão linear censurado – modelo tobit (estimado com software 
EViews) 
 
 

Dependent Variable: MEDIA_FINAL 
Method: ML - Censored Normal (TOBIT) 
Sample: 1 482; Included observations: 482 
Left censoring (value) series: 10; Right censoring (value) series: 20 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     

C 9.416917 0.416493 22.61000 0.0000 
NOTA_CAND 0.336921 0.027336 12.32516 0.0000 

TEMPO_CURSO_D -0.581454 0.114598 -5.073848 0.0000 
GENERO -0.286802 0.096739 -2.964693 0.0030 

PAI_EDUC_SUP 0.287920 0.104646 2.751377 0.0059 
MAE_TRAB -0.264687 0.100321 -2.638402 0.0083 

          Error Distribution 
SCALE:C(7) 1.015280 0.032692 31.05603 0.0000 

R-squared 0.346505     Mean dependent var 14.10110 
Adjusted R-squared 0.338251     S.D. dependent var 1.257243 
S.E. of regression 1.022742     Akaike info criterion 2.897251 
Sum squared resid 496.8501     Schwarz criterion 2.957927 
Log likelihood -691.2376     Hannan-Quinn criter. 2.921097 
Avg. log likelihood -1.434103    
Left censored obs 0      Right censored obs 0 
Uncensored obs 482      Total obs 482 
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8. Output 8 – Validação dos pressupostos do modelo 

 
Histograma dos resíduos standardizados 

 

 
 
Normal Probability Plot 
 

 

Teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual 

N 482 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1,01633477 

Most Extreme Differences 

Absolute ,043 

Positive ,043 

Negative -,023 

Kolmogorov-Smirnov Z ,940 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,340 

Exact Sig. (2-tailed) ,331 

Point Probability ,000 

a. Test distribution is Normal; b. Calculated from data. 
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Gráfico da regressão dos resíduos standardizados sobre os valores previstos standardizados 

 

 
 
 
Teste de White 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.028916     Probability 0.424053 

Obs*R-squared 16.48102     Probability 0.419922 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares; Sample: 1 482; Included observations: 482 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.685496 4.749944 0.565374 0.5721 

NOTA_CAND -0.355796 0.639314 -0.556528 0.5781 

NOTA_CAND^2 0.016166 0.021566 0.749597 0.4539 

NOTA_CAND*TEMPO_CURSO_D 0.106644 0.105359 1.012194 0.3120 

NOTA_CAND*GENERO -0.026245 0.084635 -0.310101 0.7566 

NOTA_CAND*PAI_EDUC_SUP 0.000988 0.092165 0.010719 0.9915 

NOTA_CAND*MAE_TRAB -0.042889 0.089757 -0.477836 0.6330 

TEMPO_CURSO_D -1.440709 1.488159 -0.968115 0.3335 

TEMPO_CURSO_D*GENERO 0.099135 0.350829 0.282574 0.7776 

TEMPO_CURSO_D*PAI_EDUC_SUP -0.461926 0.383195 -1.205460 0.2286 

TEMPO_CURSO_D*MAE_TRAB -0.041816 0.350175 -0.119414 0.9050 

GENERO 0.248271 1.298365 0.191219 0.8484 

GENERO*PAI_EDUC_SUP -0.080763 0.332920 -0.242591 0.8084 

GENERO*MAE_TRAB -0.222931 0.305244 -0.730339 0.4656 

PAI_EDUC_SUP 0.457930 1.432424 0.319689 0.7493 

PAI_EDUC_SUP*MAE_TRAB -0.415198 0.355156 -1.169058 0.2430 

MAE_TRAB 0.882731 1.373795 0.642549 0.5208 

R-squared 0.034193     Mean dependent var 1.030793 

Adjusted R-squared 0.000961     S.D. dependent var 1.498214 

S.E. of regression 1.497494     Akaike info criterion 3.680095 

Sum squared resid 1042.756     Schwarz criterion 3.827450 

Log likelihood -869.9030     F-statistic 1.028916 

Durbin-Watson stat 1.213980     Prob(F-statistic) 0.424053 
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Regressão com erros padrões robustos em presença de heterocedasticidade 

 
Dependent Variable: MEDIA_FINAL 
Method: Least Squares 
Sample: 1 482; Included observations: 482 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 9.416917 0.420963 22.36992 0.0000 

NOTA_CAND 0.336921 0.028277 11.91494 0.0000 
TEMPO_CURSO_D -0.581454 0.113976 -5.101524 0.0000 

GENERO -0.286802 0.100940 -2.841313 0.0047 
PAI_EDUC_SUP 0.287920 0.107473 2.679000 0.0076 

MAE_TRAB -0.264687 0.101553 -2.606407 0.0094 

R-squared 0.346515     Mean dependent var 14.10110 
Adjusted R-squared 0.339651     S.D. dependent var 1.257243 
S.E. of regression 1.021659     Akaike info criterion 2.893102 
Sum squared resid 496.8424     Schwarz criterion 2.945110 
Log likelihood -691.2376     F-statistic 50.48058 
Durbin-Watson stat 0.855658     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Valor dos VIF (Variance inflaction factor)  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 9,417 ,419  22,467 ,000   

Nota de candidatura ,337 ,028 ,494 12,247 ,000 ,845 1,184 

Tempo_curso_dummy -,581 ,115 -,200 -5,042 ,000 ,876 1,142 

Género -,287 ,097 -,110 -2,946 ,003 ,981 1,019 

Pai Ensino Superior ,288 ,105 ,103 2,734 ,006 ,964 1,037 

Mae_trabalho -,265 ,101 -,101 -2,622 ,009 ,933 1,072 

a. Dependent Variable: Média final curso 

 

 

 

 
9. Output 9 – Modelo de regressão linear estimado com todas as variáveis 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,598
a
 ,358 ,338 1,02263 

a. Predictors: (Constant), nota_candidatura, Pai Ensino Secundário, Bolseiro, Género, Tipo_acesso, 

Estado_civil, Mãe Ensino Superior, Pai_trabalho, Tempo para terminar o curso, Mae_trabalho, 

Trabalh_estud, Idade_entrada_dummy, Pai Ensino Superior, Mãe Ensino Secundário 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 271,925 14 19,423 18,573 ,000
b
 

Residual 488,372 467 1,046   

Total 760,297 481    

a. Dependent Variable: Média final do curso 

b. Predictors: (Constant), nota_candidatura, Pai Ensino Secundário, Bolseiro, Género, Tipo_acesso, 

Estado_civil, Mãe Ensino Superior, Pai_trabalho, Tempo para terminar o curso, Mae_trabalho, 

Trabalh_estud, Idade_entrada_dummy, Pai Ensino Superior, Mãe Ensino Secundário 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9,031 ,500  18,057 ,000 

Género -,264 ,099 -,101 -2,666 ,008 

Idade_entrada_dummy ,052 ,112 ,020 ,464 ,643 

Estado_civil ,319 ,215 ,059 1,482 ,139 

Trabalh_estud ,175 ,141 ,053 1,242 ,215 

Tempo para terminar o curso -,569 ,119 -,195 -4,772 ,000 

Tipo_acesso ,058 ,150 ,015 ,384 ,701 

Bolseiro ,061 ,132 ,018 ,463 ,644 

Pai Ensino Superior ,310 ,144 ,111 2,146 ,032 

Pai Ensino Secundário ,072 ,132 ,024 ,547 ,584 

Pai_trabalho -,222 ,109 -,082 -2,028 ,043 

Mãe Ensino Superior -,020 ,228 -,007 -,086 ,931 

Mãe Ensino Secundário ,002 ,137 ,001 ,015 ,988 

Mae_trabalho -,270 ,110 -,102 -2,454 ,014 

nota_candidatura ,333 ,030 ,488 10,995 ,000 

a. Dependent Variable: Média final do curso 

 


