
ANEXO 1 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

  1. Sexo:    M     F                       2. Idade: _______ (anos)                    3. Curso: ___________________________________________ 
  

 

4. A entrada no Ensino Superior implicou a sua saída de casa?      Não       Sim    

4.1. Se sim, está a viver:  4.2. Geralmente, costuma ir à sua residência de origem: 

Numa Residência Universitária        Todos os fins-de-semana        

Num Apartamento com outros estudantes                    Quinzenalmente  

Num Apartamento sozinho                                           Uma vez por mês                                       

Na Casa/Apartamento com familiares                          Apenas durante as férias  
Outro local (especifique) _____________________ Com outra frequência (especifique) _________________________ 

 

5. Local de prevalência (Distrito, ou País caso tenha vindo do estrangeiro): _________________________ 

6. Estado civil: 

Solteiro   Casado   União de facto   Divorciado   Viúvo   Outro   Especifique:__________________ 
 

7. Indique a profissão actual dos seus pais (ou a última, caso estejam reformados, desempregados, ou tenham falecido): 

 Pai Mãe 

 

Directores e quadros superiores administrativos (ex: gestores de empresas, membros de corpos legislativos, etc.) 
  

  Empresários e patrões da indústria, comércio e agricultura 
  

Profissões científicas, técnicas e liberais (ex: engenheiro, advogado, médico, professor do 3º ciclo do ensino básico/ 

secundário/universitário, etc.)   
Profissões técnicas intermédias (ex: contabilista, técnico médio, enfermeiro, professor do 1º e 2º ciclos do ensino 

básico, etc.)   
Pessoal administrativo (secretário, telefonista, empregado de balcão, etc.) 

  
Pessoal dos serviços de protecção e segurança e serviços pessoais e domésticos (ex: serviço ao domicílio, 

vendedores, empregada doméstica, ama, etc.)   
Agricultores ou outros trabalhadores ligados à silvicultura e pescas 

  
Trabalhadores da produção industrial e artesãos (ex: mecânico, electricista, costureiro, operário industrial ou da 

construção civil, etc.)   
Forças armadas ou similares 

  
Nunca exerceu uma actividade profissional (ex: doméstica, etc.) 

  
Não identificado 

  
 

8. Habilitações académicas dos seus pais: 

 Pai Mãe 
 1º Ciclo (escola primária) 

  
 2º ou 3º Ciclos (até ao actual 9º ano) 

  
 Secundário (actual 12º ano) 

  
 Ensino Superior 

  
 Pós-Graduação (Mestrado ou Doutoramento) 

  
 Outra (especifique) ____________________ ____________________ 

 

9. Forma de ingresso na UBI:  

Concurso Nacional de Acesso                         Maiores de 23                                   Outro.                  Qual? ____________________ 
 

10. O curso e Universidade que frequenta corresponde à seguinte opção que indicou na candidatura ao Ensino Superior:  

               1ª opção      2ª opção      3ª opção      4ª opção      5ª opção           6ª opção           Não se lembra       
 

11. Média com que ingressou na UBI:  ____________ valores 
 

12. Como se posiciona, comparativamente com os seus colegas de turma, em relação às suas classificações escolares? 

       Abaixo da média          Ligeiramente abaixo da média         Dentro da média      Ligeiramente acima da média        Acima da média  

13. Tem algum estatuto especial enquanto estudante?      Não        Sim    Se sim, por favor especifique: 

Trabalhador-estudante      Atleta de alta competição      Outro    Qual? ___________________________________________________ 

14. É aluno bolseiro?   Não    Sim           Se sim, especifique o montante aproximado da bolsa que recebe actualmente: ____________ (euros) 

15. Frequenta alguma actividade extra-curricular (por exemplo desporto, música, voluntariado, cargos associativos)? Não    Sim  

Se sim, especifique qual(is): ________________________________________   Indique o número aproximado de horas semanais que dedica: ______ 



 


