
 

 

 

 

 

 

 

 

Prezado(a) aluno(a),  

Venho solicitar a sua colaboração num estudo sobre “Competências Emocionais e Sentido Psicológico de 

Comunidade em estudantes da CPLP e PALOP na UBI”, por intermédio da resposta ao questionário que se 

segue. Este estudo insere-se no âmbito do Curso de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, promovido 

pela UBI.  

Os dados solicitados são confidenciais e destinam-se exclusivamente para fins de investigação. 

Por se tratar de um esforço suplementar em relação às suas tarefas e preocupações diárias, pretendo 

antecipadamente, manifestar-lhe a minha gratidão pela sua adesão e pelo interesse que dedicará ao 

preenchimento do seguinte questionário. 

Os melhores cumprimentos e afectuosas saudações académicas 

Eliane Patricia Martins 

 

Questionário de Dados 

 

Idade _____ 

Sexo _____   

Nacionalidade ______________________________________________________________________ 

Morada actual ______________________________________________________________________ 

Faculdade: 

_____Ciências    

_____Engenharia 

_____Ciências Sociais e Humanas 

_____Artes e Letras 

_____Ciências da Saúde 

Ano:_____ Curso: __________________________________________________________________ 

Ano de entrada na UBI _____/_____/______ 

Nível de escolaridade dos pais: 

Pai______________________________________________________________________________ 

Mãe _____________________________________________________________________________ 
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1. A entrada no Ensino superior implicou a minha saída de casa? 

                      Não_____   Sim_____ 

Se Sim, estou a viver: 

_____Numa residência Universitária 

_____Num apartamento com outros estudantes  

_____Num apartamento sozinho 

_____Na casa/apartamento com familiares 

Outro (especifique)  

_______________________________________ 

 

2. Tipo de estudante: 

_____ Estudante Normal (a tempo inteiro)   

_____ Trabalhador Estudante  

 

3. Em relação à comunidade onde vive, habitualmente considera-se: 

_____Nada satisfeito   

_____Pouco satisfeito  

_____Satisfeito          

_____Muito satisfeito  

 

4. Como se relaciona com os seus vizinhos? 

_____ Muito bem  

_____ Bem 

_____ Razoavelmente  

_____ Mal  

 

5. Considera - se integrado na comunidade onde vive? 

Sim____ Não____ 

 

6. Participa em actividades na sua área de residência/bairro/comunidade local/grupo de amigos 

de país de origem? 

Sim____ Não_____ 

Qual ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

7. Como se caracteriza: 

_____ Introvertido (deixa que as coisas se resolvam por si) 

_____ Mediador 

_____ Impulsivo (Extrovertido) 

 

8. Que competências/habilidades tem e quais as que gostaria de melhorar? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


