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1. Caracterização 

Inquérito realizado aos estudantes de mobilidade outgoing do ano letivo de 2012/2013. Num 
total de 25 e responderam 18, de acordo com o gráfico seguinte: 

Curso 

 
 

Na caracterização do género, maioritariamente do sexo feminino de acordo com o gráfico 
seguinte: 
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2. Programa de Mobilidade 

Quanto ao programa de mobilidade maioritariamente no âmbito do programa de mobilidade 
LLP/Erasmus, conforme o gráfico seguinte: 

 

3. Funcionamento do GRE 

No que diz respeito ao funcionamento do GRE, foi pedido que dessem a sua opinião 
relativamente a um conjunto de aspetos gerais da organização e funcionamento destes 
utilizando uma escala que vai de 1 (muito inadequado, muito baixo ou muito mau) a 5 (muito 
adequado, muito elevado ou muito bom). Assim, valores médios acima de 3 indicam uma 
avaliação positiva e abaixo de 3, uma avaliação negativa. 

Na sua opinião, como classifica os seguintes aspetos gerais da organização do curso e 
funcionamento do GRE 
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