
 

Página 1 de 2 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

ABANDONO ACADÉMICO 

 2020-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABANDONO ACADÉMICO 2020-21 

ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO I ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL                                                  2 
 

INTRODUÇÃO 

Este estudo pretende dar a conhecer o abandono académico dos estudantes da Escola Superior de 

Negócios Atlântico no ano letivo 2020-21. 

A análise apresentada tem por base diferente variáveis, nomeadamente o tipo de ciclo de estudos 

(licenciatura ou TeSP), o género e por regime de acesso. 

 

METODOLOGIA ADOTADA 

Para análise desenvolvida neste estudo tem por base os dados recolhidos e comparação do RAIDES 20 e 

RAIDES21 relativamente ao abandono de estudantes de cursos de TESP, cursos de Licenciatura e curso de 

Mestrado. O método de recolha de dados teve por base a informação dos estudantes inscritos no ano 

letivo 2019-20 e que abandonaram os seus estudos no ano letivo 2020-21. Foi efetuado o levantamento 

de dados tendo em conta a seguinte abordagem:  

a) Aqueles que não tendo formalizado essa interrupção/abandono e não renovaram a sua 

inscrição/matricula no ano letivo 2020-21. 

 

1. ANÁLISE GLOBAL  

1.1. DADOS GERAIS DO ABANDONO ACADÉMICO EM 2020-21 

A situação de abandono académico corresponde, de modo geral, a uma situação de inativação 
de matrícula, a qual pode dever-se a uma anulação da mesma efetuada junto dos serviços 
académicos, ou uma não inscrição no ano letivo seguinte (voluntária ou involuntária).  

Nestes termos, apresenta-se abaixo os dados gerais do abandono relativos ao ano letivo 2020-
21. Se considerarmos que em 2020-21 tiveram inscritos 522 estudantes de cursos de licenciatura, 
TeSP, MBA e mestrado, tendo-se diplomados 137 estudantes, o abandono representa uma 
percentagem de 34,03%. Esta percentagem é de 36,51% no CTeSP, 24,69% na Licenciatura, 0% 
no Mestrado e de MBA não existe nenhum desistente. 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura TeSP Mestrado Total

Nº de estudantes que não renovaram matricula em 21/22 20 111 131

Total Inscrito 20-21 106 416 522

Total Diplomados 20-21 25 112 1 137

Taxa de abandono 24,69 36,51 34,03


