
 

RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS ESTUDANTES ERASMUS INCOMING 
Aplicado entre maio e junho de 2021 

Universo de estudantes Erasmus incoming: 2| Total de respondentes: 1 

GABINETE DE GESTÃO DA QUALIDADE DA ESD  1 

 

 
1. Taxa de resposta 
 

 
Gráfico nº 1 - Frequência percentual de respostas dos estudantes Erasmus Incoming 

 

Todos estudantes que a ESD acolheu em mobilidade no âmbito do programa Erasmus 

(estudantes Erasmus incoming), no ano letivo 2021/2021, foram convidados a participar neste 

inquérito, tendo-se obtido uma taxa de resposta de 50%. 

 

Dado o pequeno número de respondentes a análise ao inquérito será apenas descritiva, sem 

recurso a visualização gráfica. 

 
 

 

2. Informações sobre a ESD e período de mobilidade 
 

Para este estudante Erasmus incoming, a ESD foi a primeira escolha. Ele obteve conhecimento 

da ESD através de estudantes que realizaram a sua mobilidade na ESD . 

Tal como em anos anteriores, este estudante encontrou alojamento através da internet. 

Em relação às matérias de estudos da ESD, este estudante referiu que estas corresponderam às 

expetativas iniciais. 

Este estudante indicou que foi bem recebido pelo alunos, mas que não se sentiu bem acolhido 

pelos docentes e pelos funcionários tendo justificado: “Alguns professores são muito prestáveis, 

mas alguns não falam inglês nas aulas e tenho sempre de perguntar aos outros estudantes que 

me traduzam o que está a ser dito. Neste sentido sinto que não consigo participar plenamente 

nas aulas. Após um tempo, torna-se cansativo. “ 
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3. Dificuldades com a língua  

 
Este estudante não teve dificuldades com a língua e nem frequentou o curso de língua 

portuguesa providenciado pelo IPL,  

 

4. Sugestões  quanto ao acolhimento 
 
Não foi dada qualquer sugestão de acolhimento 

 

5. Sugestões para a melhoria do funcionamento do Gabinete de Relações Internacionais da 
ESD  

 

“Estou muito grata pela a possibilidade de ter estudado na ESD. O Gabinete de Relações 
Internacionais da ESD foi sempre muito cordial, comunicativo e prestável.” 

 

 

6. Conselhos para os colegas que realizem mobilidade Erasmus no futuro 
 

“Aprendi aqui uma abordagem diferente da dança/movimento (claro que é uma escola diferente 

da minha, cultura, pessoas, ambiente) e mesmo que, às vezes, faça coisas que não me 

interessam, considero essa aprendizagem valiosa. Experimentar algo novo com outra 

perspetiva.  O melhor é experimentar e descobrir o que sabe e estar aberto a novas experiências. 

Com tudo isso, poderá aprender muito. “ 

 

 


