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resumo 
 

 

Desde o crescimento da web 2.0 e, consequentemente, dos 

social media e dos Social Network Sites, a vida das pessoas tem 

convergido cada vez mais para as tecnologias digitais. A 

geração Z é a que utiliza mais estas tecnologias digitais tanto 

para a comunicação como para a educação, sendo o programa 

Erasmus um dos exemplos. 

No contexto descrito, a presente dissertação pretende 

compreender a utilização de social media pelos estudantes de 

Erasmus e avaliar a utilidade de uma aplicação mobile 

agregadora de conteúdos como suporte à realização de 

mobilidade de estudantes de Erasmus. Para isso, é seguida uma 

metodologia centrada no desenvolvimento do produto e recorre-

se ao inquérito por questionário para obter mais dados. Através 

do questionário foi possível aferir que existem fatores push e 

pull que influenciam a decisão dos estudantes quando decidem 

realizar Erasmus; os mesmos recorrem a vários recursos/grupos 

para obter informações; as principais dificuldades que sentem 

baseiam-se na falta de informação e no conhecimento da língua 

portuguesa; têm interesse numa plataforma agregadora de 

conteúdos de informação; e avaliam o protótipo desenvolvido 

de forma positiva, apelativa e útil. 
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abstract 

 
Since the growth of web 2.0 and hence social media and social 

networking sites, people's lives have increasingly converged on 

digital technologies. Generation Z is the one that makes the most 

use of these digital technologies for both communication and 

education, with Erasmus being one of the examples. 

In the context described above, this Master's Thesis aims to 

understand the use of social media by Erasmus students and 

evaluate the usefulness of a mobile aggregator application content 

to support Erasmus student mobility. For this, a methodology 

focused on product development is followed and a survey is used 

to obtain more data. Through the questionnaire it was possible to 

verify that there are push and pull factors that influence the 

decision of the students when they decide to perform Erasmus; 

they use various resources / groups for information; the main 

difficulties they feel are based on lack of information and 

knowledge of the Portuguese language; are interested in a 

platform for aggregating information content; and evaluate the 

prototype developed in a positive, appealing and useful way. 
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Introdução 

Antigamente a internet era uma ferramenta de transmissão de informação essencialmente 

unidirecional, visto que, só apenas um conjunto de especialistas produziam informação e 

criavam páginas web. As pessoas apenas podiam visitar os websites, mas em geral não os 

podiam alterar ou contribuir com conteúdo (Faizi, El Afia, & Chiheb, 2013). Atualmente o 

mundo encontra-se em constante mudança e, consequentemente, as formas de aprender e 

partilhar as experiências ou histórias mudaram também. 

Até à explosão da web 2.0 e, consequentemente, dos social media e dos social network 

sites (SNS), o autor Bandura (1971) defendia com a Teoria Social da Aprendizagem que era 

possível aprender novos comportamentos num contexto social por observação e imitação. 

Com o passar dos anos e após várias descobertas o mesmo autor renomeou a teoria para 

Teoria Cognitiva Social, afirmando que os indivíduos não aprendem só através da 

observação, mas sim através da observação, do indivíduo e do ambiente (Bandura, 1986).  

Com o evoluir das capacidades humanas, as pessoas começaram também a ficar cientes 

que a aprendizagem não era em vácuo (Grusec, 1992). Cada pessoa tem a sua história e a 

sua experiência. Nos dias de hoje, essas histórias e experiências são muitas vezes expostas, 

através dos chamados social media. 

Estes, atualmente, são muito importantes na vida cotidiana das pessoas, pois é através 

deles que as gerações mais atuais comunicam entre si. A geração que mais utiliza as 

tecnologias associadas é a geração Z1, visto ser a geração que nasceu rodeada por eles (Clare, 

2009; Williams & Page, 2011). 

Além do crescente desenvolvimento da web 2.0, outro dos acontecimentos que marcou a 

década de 90 foi a criação do programa Erasmus, um programa que dá a oportunidade de um 

 

1 A geração Z (nascida a partir de 1995) é (1) a mais etnicamente diversificada e 

tecnologicamente sofisticada; (2) tem uma maneira informal, individual e direta de 

comunicar; (3) os SNS são uma parte vital das suas vidas; (4) são a geração Do-It-Yourself; 

e, por fim, (5) tende a ser mais empreendedora, confiável, tolerante e menos motivada por 

dinheiro do que a Geração Y (William & Page, 2011; Clare, 2009; Dorizas, 2009; Dangmei 

& Singh, 2016).  
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estudante ir para outro país estudar por um período de 6 meses ou 1 ano (European 

Commission, 2018a). Os social media desempenham um papel importante para estes 

estudantes, porque é através deles que têm acesso a informação relevante. Por exemplo, o 

Erasmus Student Network (ESN)2, um sítio web destinado a estudantes Erasmus, que 

pretende ajudá-los na obtenção de informações e na integração no país de acolhimento. 

É no enquadramento descrito anteriormente que surge a motivação para a realização deste 

estudo. Os objetivos gerais centram-se em (1) compreender a utilização de social media 

pelos estudantes de Erasmus e (2) avaliar a utilidade de uma aplicação mobile agregadora 

de conteúdos como suporte à realização de mobilidade de estudantes de Erasmus. 

Tem como questão de investigação: Qual o uso que os estudantes de Erasmus fazem dos 

social media? 

São ainda objetivos específicos (1) Perceber se existem e, caso existam, quais os fatores 

push and pull na tomada de decisão de realizar Erasmus; (2) Identificar se os estudantes de 

Erasmus recorrem a algum tipo de grupo ou comunidade (ex: ESN) para obter mais 

informações sobre a universidade/cidade para onde vão; (3) Entender as principais 

dificuldades que os estudantes de Erasmus têm quando vão realizar Erasmus; (4) Perceber 

qual o interesse de uma plataforma agregadora de conteúdos de informação para os 

estudantes; e (5) Desenvolver e validar uma aplicação agregadora de conteúdos para os 

estudantes de Erasmus. 

Assim, no capítulo 1 apresenta-se a revisão de literatura onde são abordados temas como: 

a Teoria Social da Aprendizagem e Social Media, o uso dos Social Network Sites e a geração 

Z, e, por fim, o Erasmus no ensino superior. 

No capítulo II é apresentada a metodologia de investigação, onde são descritos os 

objetivos e a abordagem, o modelo de análise e o processo de recolha e análise dos dados. 

No capítulo III, intitulado como “Apresentação dos resultados”, são descritos os 

resultados do inquérito por questionário, é feita uma análise global dos resultados e é 

apresentado todo o processo do desenvolvimento da App. 

 

2 Site do ESN: https://www.esn.org/ 

https://www.esn.org/
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Capítulo I- Revisão da Literatura 

Neste capítulo apresenta-se a revisão de literatura que suporta o tema desta dissertação. 

São tratados temas como (1) Teoria Social da Aprendizagem e Social Media; (2) Uso dos 

SNS e geração Z; e (3) Erasmus no ensino superior.  

 

1.1 Teoria Social da Aprendizagem e Social Media 

A teoria social da aprendizagem (SLT) é baseada na ideia que as pessoas aprendem 

através da interação com outras num determinado contexto social (Bandura, 1971). Segundo 

esta teoria é possível aprender novos comportamentos num contexto social por observação 

e imitação.  

Quando Bandura começou a defender que a resposta por imitação era um mecanismo de 

aprendizagem social (Grusec, 1992), as pessoas já estavam cientes que a aprendizagem não 

era em vácuo. Cada pessoa tem a sua história e a sua experiência. Nos dias de hoje, essas 

histórias e experiências são muitas vezes expostas através dos chamados Social Network 

Sites (SNS). O Facebook e o Twitter são exemplos, onde as pessoas podem ter interação 

social e podem aprender através da observação de conteúdos. Esta era digital tem contribuído 

também para a educação, pois os SNS podem ser usados para melhorar a aprendizagem e 

para incentivar os estudantes a desenvolver o seu pensamento crítico em relação às 

tecnologias digitais (Callens, 2014; Kahveci, 2015; Tur & Marín, 2015) . 

Os SNS (Social Network Sites) tornaram-se, então, a aplicação Web 2.0 mais dinâmica, 

que permite aos estudantes, não só, socializarem com os amigos, mas também que interajam 

com os professores (Hamat, Embi, & Hassan, 2012). 

Segundo Boyd e Ellison (2007), os SNS são um serviço baseado na web que permite que 

as pessoas se inscrevam num sistema limitado, articulando grupos de pessoas dentro do 

mesmo sistema, de modo a partilhar informações pessoais ou académicas relacionadas.  

Autores como, Kaplan e Haenlein (2010) acrescentam que os SNS são aplicações que 

permitem que os utilizadores se conectem, criando perfis de informações pessoais, 

convidando amigos e colegas para terem acesso a esses perfis e enviando e-mails e 

mensagens instantâneas entre si. Como esta ferramenta (SNS) tem atraído muita atenção por 

parte dos estudantes, os professores consideram incluir esta ferramenta para aumentar o 

desempenho académico. Segundo os mesmos autores, o SNS mais antigo é o SixDegree 
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(1997-2000), e após o sucesso deste, foram criados outros, como pode ser observado na 

Figura 1.  

 

 

Figura 1 Lançamento dos principais Social Network Sites. Fonte: Boyd and Ellison, 2007. 
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Hartshorn (2010) contribui com diferenças entre social media e SNS. Por um lado, os 

social media são uma forma de partilhar informações com um público alvo, ou seja, todos 

têm oportunidade de criar e substituir. Os social media são parecidos a um canal de 

comunicação, o objetivo é entregar uma mensagem, ou seja, acabam por ser um sistema que 

dissemina informações para os outros. 

Por outro lado, os SNS, são um ato de envolvimento, ou seja, grupos de pessoas com 

interesses comuns que se associam nesses websites e, a partir daqui, constroem 

relacionamentos através da comunidade. Ao contrário dos social media, nos SNS existe uma 

comunicação bidirecional, as pessoas reúnem-se e juntam-se a outras com experiências e 

origens semelhantes. As conversas são o centro dos SNS e através deles as interações são 

desenvolvidas (Hartshorn, 2010). 

O mundo digital (SNS, social media,…) vem, assim, transformar o modelo tradicional de 

aprendizagem e melhorar a experiência de aprendizagem dos estudantes (Pavlik, 2015). 

Como Bandura (1972) referiu na SLT a informação pode ser influenciada pela atenção, 

retenção, reprodução e motivação. Os social media usam três destes influenciadores 

(atenção, retenção e motivação) como incentivo ao aumento do desempenho do estudante, 

uma vez que estes podem adquirir conhecimento através dos social media (Deaton, 2015). 

Segundo este autor, destes três influenciadores, a atenção é uma das mais afetadas visto que 

através dos social media existe um envolvimento por parte do estudante interligado com uma 

atenção focalizada ao escrever um comentário, ao fazer um like, ao ler um artigo, etc. 

Com a existência de uma quantidade enorme de informação, prestar atenção não basta, é 

necessário codificar a informação em símbolos para a conseguir reter. Na SLT, a 

simbolização refere-se à capacidade de uma pessoa criar imagens mentais e memórias 

baseadas em experiências sensoriais temporárias (Ponton & Rhea, 2006). Os social media 

fornecem estímulos tanto visuais como auditivos permitindo assim a utilização da memória 

para a criação e codificação de símbolos.  

Ainda, a motivação que para Bandura (1972) desempenha um papel vital na 

aprendizagem social, torna os estudantes mais ou menos auto-eficazes, ou seja, se um 

estudante tiver uma grande motivação para alcançar um determinado resultado é mais 

provável que o alcance, o que não acontece com um estudante que não tenha motivação 

(Freudenberg, Cameron, & Brimble, 2010). 
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Com a premissa apresentada, são várias as referências ao uso de social media no contexto 

da educação. Nomeadamente, para: 

• Promover o pensamento crítico e a reflexão em aula (Daniels & Billingsley, 2014); 

• Promover múltiplos níveis de envolvimento estudantil (Giebelhausen, 2015); 

• Aumentar a participação e engagement estudantil (Graham, 2014); 

• Consciencializar sobre questões relacionadas com a raça e a diversidade (Nakagawa 

& Arzubiaga, 2014); 

• Promover o sentimento de pertença a uma comunidade (Munoz, Pellegrini-Lafont, 

& Cramer, 2014). 

As tecnologias digitais, onde se incluem os social media têm vindo também a mudar por 

completo a maneira como a interação social ocorre nos dias de hoje em todo o mundo. Ao 

melhorar certos influenciadores como a atenção, a retenção e a motivação, os social media 

tornam-se uma ferramenta essencial na aprendizagem e na aquisição de conhecimento.  

 

1.2. Uso de SNS e Geração Z 

Com a evolução da internet, a maneira de comunicarmos, pesquisarmos e aprendermos 

mudou drasticamente. As gerações mais atuais como, por exemplo, a geração Z3, têm muito 

mais facilidade e sentem-se mais confortáveis quando lidam com este novo mundo dinâmico, 

digital e social (Rondán-cataluña, Sanz-altamira, & Peral-peral, 2017). 

Assistimos a um crescimento rápido dos SNS, que facilitam a discussão, a participação e 

a partilha de várias formas de conteúdos, texto, vídeo, imagens e som (Faizi et al., 2013). 

Observamos, também, um enorme avanço no que diz respeito à socialização, porque é 

possível estarmos conectados com alguém através de um dispositivo.  

Segundo Faizi e colegas (2013), os social media tornaram-se omnipresentes e parte 

integrante da vida quotidiana das pessoas em todo o mundo tendo um enorme impacto quer 

na vida pessoal, quer na vida profissional. 

A aprendizagem social pode aplicar-se aqui, porque como é através da observação que 

aprendemos, quanto mais usamos um determinado dispositivo mais aprendemos. Os social 

media são úteis não só para os estudantes, mas também para os professores, pois permitem 

uma aprendizagem mais dinâmica, intuitiva e motivadora, e menos aborrecida (Blair & 

 

3 Geração Z – geração nascida a partir de 1995 (Seemiller & Grace, 2017).      
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Serafini, 2014). Desta forma, torna-se importante perceber o impacto que os Social Network 

Sites (SNS) têm na vida das pessoas e como é que estes podem ser uma ferramenta 

importante tanto para os estudantes como para os professores. 

1.2.1 Educar a Geração Z 

Parte considerável da literatura (por exemplo, William & Page, 2011; Clare, 2009; 

Dorizas, 2009) reconhece cinco gerações dominantes nos dias de hoje:  a geração silenciosa 

(ou tradicionalista, nascida entre 1930-1945), cujos valores centrais são a conformidade e o 

sacrifício; os baby boomers (nascidos entre 1946-1964), que se distinguem pelo seu 

otimismo e crescimento pessoal; a geração X (nascida entre 1965-1977), reconhecida por 

ser tecno-letrada e informal; a geração Y, a geração do Facebook ou Y-Geners (nascida de 

1978-1994); e, por fim, a geração Z (nascida a partir de 1995), conhecida como ‘Net Gen', a 

geração que integrou totalmente a Internet nas suas vidas diárias. 

Segundo Dangmei e Singh (2016), a Geração Z é a mais etnicamente diversificada e 

tecnologicamente sofisticada; tem uma maneira informal, individual e direta de se 

comunicar; os SNS são uma parte vital das suas vidas; são a geração Do-It-Yourself; e, por 

fim, tende a ser mais empreendedora, confiável, tolerante e menos motivada por dinheiro do 

que a Geração Y (Dangmei & Singh, 2016). A Trends magazine acrescenta que a geração Z 

é consciente, realista, inovadora, independente e autoconfiante (Trends Magazine, 2017). 

Como referido anteriormente, a Geração Z nasceu no boom da tecnologia digital sendo 

vários os acontecimentos a esse nível que a têm marcado (ver Tabela 1). 
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Tabela 1 Principais acontecimentos na vida da Geração Z. 

Ano Acontecimento 

1998 É lançado o website Google, o motor de busca mais popular de sempre 

2000 A Microsoft lança o sistema operativo Windows 2000 

2001 Lançamento do Wikipédia 

2004 Criação do Orkut 

Criação do Facebook, atualmente a maior rede social do mundo 

2005 Apresentação da nova consola de jogos da Microsoft, a Xbox 360 

2006 Lançamento do Twitter 

2007 Lançamento do primeiro iPhone 

2008 Lançamento do primeiro smartphone android 

Lançamento da App Store – serviço que permite fazer download de 

aplicações 

2010 Apresentação do iPad 

Lançamento do Instagram 

2011 Apresentação do iPad2 

Lançamento do Snapchat 

2012 Lançamento do iPhone 5 

A Microsoft lança uma nova versão do Windows – o Windows 8 

2013 Lançamento da PlayStation 4 

2014 Criação da Hashtag 

2015 Lançamento do Windows 10 

2016 Apresentação do iPhone 7 e o iPhone 7 Plus 

Lançamento do jogo da realidade aumentada – Pokemon Go 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos em: 

http://knoow.net/historia/cronologia/seculo-xxi-efemerides-acontecimentos-historicos-

mundiais/ (Consultado a 27 de maio de 2019) 

Segundo um estudo realizado por Hadad (2015) e publicado na CNN no que toca aos 

social media, os jovens utilizam-nos para comunicarem com os amigos, para ver o que os 

amigos fazem, para seguirem de perto as suas celebridades, para ler notícias, para saberem 

http://knoow.net/historia/cronologia/seculo-xxi-efemerides-acontecimentos-historicos-mundiais/
http://knoow.net/historia/cronologia/seculo-xxi-efemerides-acontecimentos-historicos-mundiais/
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qual o assunto do momento e, sobretudo, para saberem o que as pessoas pensam e falam 

sobre eles. 

Nos dias de hoje, os jovens utilizam diferentes SNS e diferentes formas de comunicação 

para cada um deles. Alguns exemplos de SNS são: o Facebook- essencialmente para a 

partilha de conteúdo; o Instagram- essencialmente para a partilha de fotografias, histórias e 

pequenos vídeos; o Twitter- essencialmente para expressar opiniões ou pensamentos; o 

Snapchat- essencialmente para o envio de fotos que desaparecem ao fim de alguns segundos; 

e o Youtube- essencialmente para ver e partilhar vídeos sobre diversos assuntos, sendo este 

o site mais popular entre os jovens. Para além destas principais plataformas de redes sociais, 

os jovens utilizam ainda o Whatsapp, o Messenger e o Skype (T. R. Silva, 2017). 

As gerações que mais utilizam estes SNS referidos anteriormente são as gerações Z e Y, 

e, consequentemente, têm caraterísticas diferenciadoras em relação às outras gerações. Estas 

duas gerações começaram a ser intituladas de “millennials”4  e começaram a surgir estudos 

sobre elas. Um dos autores desses estudos é Prensky que acredita que os sistemas de 

educação estão ultrapassados, não conseguindo assim, atender às caraterísticas destes 

estudantes (Prensky, 2001). Prensky (2001) distingue ainda nativos digitais (os que nasceram 

com a tecnologia digital) de imigrantes digitais (aqueles que aprenderam já em adultos), 

acreditando que os nativos digitais “pensam e processam a informação de maneira diferente 

dos seus antecessores”  (as cited in McCarroll & Curran, 2013, p. 7). 

Uma pesquisa realizada por Prensky mostra as caraterísticas de aprendizagem destes 

“millennials”, entre elas multitarefa e processamento paralelo; aprender com multimédia em 

vez de texto; aprendizagem interativa em rede, em vez do estudo individual; atividades de 

aprendizagem através da experiência; aprendizagem não-linear; e trabalho em equipa e 

interatividade (McCarroll & Curran, 2013, p. 6). 

Uma vez que os millennials nasceram com as tecnologias digitais e conseguem ter acesso 

a uma quantidade enorme de informação, continua a ser preciso um mediador, neste caso 

um professor, para ajudar a processar essa mesma informação. Os SNS podem contribuir de 

forma positiva para ajudar nesta mediação, visto que os millennials são uma geração 

digitalmente nativa e, desta forma, esta mediação torna-se mais apelativa e motivadora para 

esta geração. 

 

4 Millennials- gerações nascidas a partir dos anos 80, geração Y e geração Z.  
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1.2.2 SNS como ferramenta de comunicação entre professores e estudantes 

Vários críticos (p.e., Callan, 2008) começaram a questionar a validade do software social 

em ambientes de aprendizagem, afirmando que tais ferramentas de comunicação podem 

desencorajar os estudantes a aprender habilidades (ler e escrever) tradicionais. Depois de um 

estudo cuidadoso, Callan chegou à conclusão que estas ferramentas apresentam vantagens 

educacionais tanto para os estudantes como para os professores (as cited as Faizi et al., 2013).  

No entanto, segundo Leach (2013), para que os estudantes absorvam informações é 

necessário que haja uma continuidade de uso de um determinado dispositivo e interação com 

o mesmo (ver Figura 2). Com o uso continuado do dispositivo, os estudantes acabam por 

desenvolver uma comunidade social para a aprendizagem (as cited in Blair & Serafini, 

2014).  

 

Figura 2 Modelo para avaliar o impacto da aprendizagem social no desempenho educacional. Fonte: 

Adaptado de Leach, 2013 

Leach (2013) define que a aprendizagem social refere-se aos dispositivos móveis como 

“dispositivos móveis (smartphones, tablets ou computadores) para permitir a pesquisa por 

meio da tecnologia dos social media no eLearning. Os social media envolvem utilizadores 

da Internet e a aprendizagem social usa o poder da educação” (as cited in Blair & Serafini, 

2014, p. 1).  

Segundo Wang, Chen e Liang (2011), os estudantes utilizam cada vez mais o smartphone 

para acederem à maior parte dos conteúdos, o que traz benefícios no aperfeiçoamento de 
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importantes habilidades de comunicação, tornando os estudantes mais sociáveis online. 

Desta forma, os SNS ampliam o conhecimento dos estudantes e ajuda-os a serem ativos na 

criação e na partilha de informações. Segundo os mesmos autores, os SNS podem gerar 

benefícios e ajudar os estudantes a aumentar a sua atividade na criação e na partilha de 

informações; a pedir ajuda académica e apoio e a proporcionar uma boa maneira de aliviar 

a pressão. 

A aprendizagem social apela ao uso dos social media e enfatiza que algumas aplicações 

mais usadas podem ser incorporadas na sala de aula, como por exemplo o Facebook, o 

Instagram, o Pinterest, o LinkedIn e os blogues. Alguns potenciais benefícios apontados para 

o uso de social media na educação são: 

• Como canais de comunicação: segundo os autores Jones e Jones (1981), uma das 

ferramentas para melhorar a aprendizagem dos estudantes é uma boa comunicação 

com os professores. Caso não exista, tanto o ensino como a aprendizagem tornam-se 

difíceis. Grande parte dos estudantes utiliza estes meios para se manterem ligados 

com amigos, familiares, tornando-se, assim, importante explorar os benefícios que 

os mesmos acrescentam à educação. Alguns exemplos de ações dos professores 

podem ser: (1) responder às perguntas dos estudantes por meio de uma página de 

Facebook ou de Twitter, (2) publicar trabalhos de casa e planos de aula, (3) enviar 

mensagens e atualizações, (4) agendar ou anunciar eventos futuros e (5) informar os 

estudantes sobre palestras especiais ou oradores convidados (as cited in Faizi et al., 

2013). 

• Como ferramenta de envolvimento: os social media tem atraído milhões de pessoas 

ao longo dos anos e os estudantes não são exceção, estes ficam atentos às 

oportunidades de aprendizagem fornecidas pelas instituições (Rutherford, 2012). 

Através de ferramentas como o Google Apps é possível que os estudantes tenham 

acesso a recursos de aprendizagem sem estarem dependentes do local ou da hora. 

Segundo Rutherford (2010), convidar os estudantes a participar nas diferentes 

atividades de aprendizagem disponíveis nas plataformas de aprendizagem social 

serviria para apoiar o envolvimento académico. 

• Como plataforma colaborativa: colaboração significa trabalhar em conjunto para 

atingir um determinado objetivo. Na comunidade online a aprendizagem pode 

definir-se, segundo Paul (1992), como qualquer método de instrução onde os 
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estudantes trabalhem juntos com foco num objetivo comum.  Para Prince (2004), o 

elemento central da aprendizagem colaborativa está nas interações do aluno, e não 

na aprendizagem como uma atividade solitária. 

Segundo alguns autores (Dawley & Agosto, 2007; Copeland & Zach, 2012) existe um 

grande número de plataformas que permitem aos estudantes, não só, partilhar informações e 

recursos, como também, gerar conteúdo próprio e tirar proveito do conhecimento coletivo. 

Estudos demonstraram que os estudantes aprendem melhor quando estão ativamente 

envolvidos no processo, tendo tendência a aprender mais e a reter por mais tempo (Dawley, 

2007; Faizi et al., 2013).  

Existindo assim várias formas de tornar a aprendizagem mais apelativa usando os social 

media tanto para os estudantes locais como para os estudantes estrangeiros ou que estejam a 

realizar mobilidade. Um exemplo é o uso do smartphone para obter informações e estar em 

contacto sempre que possível. Outro dos exemplos é o uso dos SNS que permite (1) a partilha 

de conteúdo; (2) expressar opiniões ou pensamentos; (3) Youtube- essencialmente para ver 

e partilhar vídeos sobre diversos assuntos, entre outros. 

 

1.3. Erasmus no Ensino Superior   

O Erasmus é considerado o maior programa de mobilidade da Europa e foi iniciado para 

promover a identidade comum da Europa. Tem como objetivos explícitos: (1) beneficiar os 

estudantes educacional, linguística e culturalmente; (2) promover a cooperação entre 

instituições e (3) contribuir para o desenvolvimento de um grupo de futuros profissionais 

bem qualificados, de mente aberta e com experiência internacional (European Commission, 

1996). 

Desde 1987, com o início do programa Erasmus, um dos principais argumentos dos 

programas europeus de intercâmbio de estudantes no ensino superior tem sido promover um 

sentimento de identidade e cidadania europeia entre os seus participantes (Papatsiba, 2006). 

Autores como Hay (2009), Jacobs e Maier (1998) e Valentini (2005), apontam o programa 

Erasmus como uma ferramenta para promover a identidade europeia.  

Em 2013, o Parlamento Europeu aprovou o Erasmus+ que resulta de programas anteriores 

executados pela Comissão entre 2007-2013, entre eles: (1) Programa Aprendizagem ao 

Longo da Vida; (2) Programa Juventude em Ação; (3) Programa Erasmus Mundus; (4) 
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Tempus; (5) Alfa; (6) Edulink; e (7) Programas de cooperação com países industrializados 

no domínio do ensino superior (European Commission, 2018).  

O Erasmus+ tem como principais objetivos (1) aumentar as capacidades e a 

empregabilidade e (2) modernizar a educação, formação, juventude e trabalho (European 

Commission, 2014a). 

Segundo a European Commission (2018): 

A Europa precisa de sociedades mais inclusivas e coesas que permitam aos cidadãos 

desempenhar um papel ativo na vida democrática. A educação e o trabalho com jovens são 

elementos chave para promover valores europeus comuns, fomentar a integração social, 

melhorar a compreensão intercultural e o sentido de pertença a uma comunidade, e prevenir 

a radicalização violenta. O Erasmus+ é um instrumento eficaz para promover a inclusão de 

pessoas oriundas de meios desfavorecidos, incluindo os migrantes recém-chegados (p.5). 

Este programa, ao longo dos anos, expandiu-se para vários países, sendo eles os 28 

estados-membros da União Europeia, países fora da EU e países parceiros, conforme se pode 

verificar na Tabela 2. 

Tabela 2 Lista de países que fazem parte do programa Erasmus+. 

Estados membros da UE 

Bélgica, Grécia, Lituânia, Portugal, Bulgária, Espanha, Luxemburgo, Roménia, República Checa, 

França, Hungria, Eslovénia, Dinamarca, Croácia, Malta, Eslováquia, Alemanha, Itália, Holanda, 

Finlândia, Estónia, Chipre, Áustria, Suécia, Irlanda, Letónia, Polónia e Reino Unido. 

Países fora da UE 

Antiga República jugoslava da Macedónia, Noruega, Islândia, Turquia e Liechtenstein. 

Países Parceiros5 

Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Sérvia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, 

Geórgia, Moldávia, território da Ucrânia, tal como reconhecido pelo direito internacional, Argélia, 

Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, Marrocos, Palestina, Síria, Tunísia e território da Rússia, tal 

como reconhecido pelo direito internacional. 

Países Parceiros6 

Andorra, Mónaco, São Marinho, Estado da Cidade do Vaticano, Suíça, Afeganistão, Bangladeche, 

Butão, Camboja, China, República Popular Democrática da Coreia, Índia, Indonésia Laos, 

Malásia, Maldivas, Mongólia, Mianmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka, Tailândia, 

Vietname, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, entre outros. 

 

5 Participam em algumas ações do programa, sob reserva de condições ou critérios específicos. 
6 Algumas ações do programa estão abertas a qualquer país parceiro do mundo constante da lista 

apresentada. Para outras, o âmbito geográfico é menos abrangente. 

 



 

 

15 

 

Ao observar a Figura 3 podemos verificar que, de ano para ano, o número de estudantes 

a participar no Programa Erasmus+ tem vindo a aumentar significativamente. Uma pequena 

comparação pode ser feita, verificando-se que nos anos de 1997-1998 apenas 3.244 

estudantes participaram no programa, em 2009-2010 alcançou 213.266 estudantes e em 

2015-2016 alcançou 303.880 de estudantes. 

 

Figura 3 Número de participantes do programa Erasmus. Fonte: elaboração própria com dados obtidos em 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_pt 

 É importante perceber também a realidade de Portugal no que diz respeito à realização 

de mobilidade. 

1.3.1 Erasmus em Portugal  

Desde a criação do programa Erasmus e em 2013 do Erasmus+ que a mobilidade dos 

estudantes tem aumentado em toda a Europa. Portugal é um desses países e podemos 

observar na Figura 4 a evolução dos estudantes a realizarem mobilidade no país. 
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Figura 4 Evolução da participação de estudantes Erasmus em Portugal. Fonte: Elaboração própria com 

base em dados da Comissão Europeia e da DGEEC 

Ao analisar o gráfico (ver Figura 4) podemos verificar a evolução crescente de Portugal 

no acolhimento dos estudantes a realizarem mobilidade no país, desde os anos letivos 

2005/2006 a 2015/2016. Nos anos 2005/2006 a 2010/2011 ocorreu uma evolução gradual, 

sendo o ano 2011/2012 o “boom” do número de estudantes a realizar Erasmus em Portugal 

(5.025 estudantes no ano de 2010/2011 e 9.397 estudantes no ano de 2011/2012). Nos anos 

seguintes, de 2012/2013 a 2015/2016 verificou-se, novamente, uma evolução gradual. No 

ano letivo de 2015/2016, 303.880 estudantes participaram no programa Erasmus+. 

Os três países mais populares escolhidos pelos estudantes para realizar mobilidade foram, 

até 2015, a Espanha (44.596), a Alemanha (33.346) e o Reino Unido (31.067). Portugal surge 

em 8º lugar, tendo recebido 12.662 estudantes (European Commission, 2015). Os países que 

Portugal mais recebe desde o ano letivo de 2010/2011 são: a Espanha, Itália e Polónia. 

Podemos ver a sua evolução na Figura 5. 
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Figura 5 Evolução do número de estudantes por país de origem que mais enviaram estudantes para 

Portugal (2010/2011 a 2015/2016). Fonte: Elaboração própria com base em dados da Comissão Europeia 

Estes três países (Espanha, Itália e Polónia) representam os países que mais estudantes 

enviaram para Portugal ao abrigo do programa Erasmus. O país que mais se destaca pelo 

número de estudantes enviados é a Espanha com 12.880 estudantes, seguido da Itália com 

6.896 de estudantes e, por fim, a Polónia com 6.476 estudantes enviados.  

Segundo o relatório da Comissão Europeia (2014b), relativamente ao estudo sobre as 500 

universidades que mais recebem estudantes ao abrigo do programa Erasmus+, podemos 

verificar que as três primeiras posições são ocupadas por universidades espanholas. As 

universidades portuguesas aparecem nas posições 18 (Universidade do Porto), 24 

(Universidade técnica de Lisboa), 28 (Universidade de Coimbra), 34 (Universidade Nova de 

Lisboa), 52 (Universidade de Lisboa), 97 (Universidade Católica Portuguesa), 115 (Instituto 

Politécnico do Porto), 145 (ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa), 195 (Instituto 

Politécnico de Lisboa), 211 (Universidade de Aveiro), 218 (Universidade do Minho), 275 

(Instituto politécnico de Bragança), 278 (Universidade do Algarve), 335 (Universidade da 

Beira Interior), 396 (Instituto Politécnico de Coimbra), 465 (IPL- Instituto Politécnico de 

Leiria) e 472 (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias). 
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Depois de sabermos a realidade e a dimensão do programa Erasmus na Europa e em 

Portugal, importa também perceber quais os fatores que motivam o estudante a tomar a 

decisão de realizar Erasmus. 

1.3.2 Modelo push and pull 

O modelo push & pull proposto por McMahon (1992), tem sido muito usado por diversos 

pesquisadores para estudar o processo de tomada de decisão do estudante no que toca à 

escolha de uma instituição de ensino superior (Cubillo, Sánchez, & Cervio, 2006; Gonzalez, 

Mesanza, & Mariel, 2011; Maringe & Carter, 2007; Mazzarol & Soutar, 2002). 

Mazzarol e Soutar (2002) fizeram uma adição a este modelo, acrescentando os seguintes 

três estágios para a seleção do destino de estudo: (1) decisão de estudar fora; (2) decisão de 

qual país realizar a mobilidade; e (3) decisão de qual instituição de ensino superior frequentar 

no exterior (ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Becker e Kolster (2012) os fatores push operam dentro do país de origem e 

desencadeiam a decisão do estudante para participação num programa de mobilidade 

internacional, enquanto os fatores pull operam dentro do país de acolhimento para tornar 

aquele país relativamente atraente para os estudantes internacionais.  

Altbach (1998) apresentou um modelo push & pull direcionado para os estudantes de 

mobilidade internacional, apontando as condições desfavoráveis dos seus países como uma 

razão para saírem, enquanto outros são atraídos por bolsas e oportunidades nos países de 

acolhimento (as cited in J. P. S. Silva, 2014). 

1- Decisão de estudar fora (Fator Push)

2- Decisão de qual país realizar mobilidade 
(Fator Pull)

3- Decisão de qual instituição de ensino
superior irá frequentar no exterior (Fator Pull)

     Figura 6 Fases da seleção do destino de estudo. Fonte: Adaptado de Mazzarol e Soutar (2002) 
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Stone e Petrick (2013) e Vossensteyn, Beerkens e Cremonini (2010) afirmam que os 

estudantes são motivados a estudar num país estrangeiro para desenvolverem habilidades 

pessoais e profissionais, oportunidades de carreira, lazer, relaxamento e outros benefícios.  

Posto isto, os pontos a seguir descritos mostram cada fator (razões pessoais, fatores do 

país de origem, do país anfitrião e da instituição anfitriã e motivação de viagem) explicado 

mais detalhadamente.  

1.3.2.1 Razões pessoais 

Para Ingraham e Peterson (2004), tudo o que envolva o crescimento pessoal, ou seja, (1) 

aumentar a autoconfiança e (2) aumentar o alargamento do horizonte ao conhecer e 

experimentar novas pessoas e ambientes em diversas culturas. 

Segundo Stroud (2010), dependendo das diferentes origens os estudantes priorizam os 

motivos de maneira diferente de acordo com a situação económica, a cultura, as 

oportunidades de educação e a duração dos programas de intercâmbio oferecidos. 

Segundo o relatório “Erasmus Impact Study”, elaborado pela Comissão Europeia (2014c) 

com o objetivo de analisar os efeitos da mobilidade na empregabilidade e competências dos 

estudantes e internacionalizações das instituições de ensino superior, é possível concluir que 

(1) a empregabilidade e as competências dos estudantes são beneficiadas por estudar no 

estrangeiro; (2) o risco de desemprego de 12 meses após o término dos estudos é 50% mais 

baixo para os ex-estudantes de Erasmus do que para os estudantes sem mobilidade; (3) 52% 

dos estudantes “melhoraram as suas competências através de estadias no estrangeiro” (p. 84, 

113 e 116). 

1.3.2.2 País de origem 

Segundo os autores Maringe e Carter (2007) e Mazzarol e Soutar (2002) os fatores push 

do país de origem (1) influenciam o estudante que procura uma educação internacional; (2) 

são os primeiros a influenciar a decisão do estudante (p.83); (3) geralmente estão ligados à 

situação política ou económica do país de origem; (4) a estagnação ou declínio da economia 

do país de origem pode levar os estudantes a optarem por ir para o exterior (p.83). 
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1.3.2.3 País anfitrião 

Segundo a adição feita por Mazzarol e Soutar (2002) ao modelo proposto por McMahon 

(1992), é nesta etapa que o estudante escolhe o país onde quer realizar a mobilidade. Os 

mesmos autores consideraram a “consciência e reputação do país anfitrião (…) como sendo 

crítica” no processo de tomada de decisão (p.90). 

Segundo vários autores (Binsardi & Ekwulugo, 2003; Bourke, 2000; Mazzarol & Hosie, 

1996; McMahon, 1992), a imagem do país é um grande fator de atração, aumentando a 

competição dos países para atrair mais estudantes internacionais (as cited in Silva, 2014). 

Para Cubillo, Sánchez e Cervio (2006) não só a imagem do país é importante, mas 

também a imagem da cidade, ou seja, o facto da cidade ter uma imagem apelativa influencia 

a escolha do país por parte do estudante. Para além da imagem, outro fator importante na 

escolha do estudante da cidade é o “custo de vida acessível” (p.603). 

1.3.2.4 Instituição anfitriã 

Esta é última etapa do modelo proposto por McMahon (1992) e diz respeito à escolha da 

instituição por parte do estudante. Esta escolha pode ser influenciada pelos fatores de atração 

e, desta maneira, o estudante pode escolher uma instituição em detrimento de outra. 

Devido à crescente internacionalização e globalização, as instituições de ensino superior 

promovem-se criando uma imagem forte e positiva na mente dos estudantes para atraí-los 

(Silva, 2014). 

Segundo Kotler e Fox (1995) é possível criar imagens influentes da instituição, formando 

opiniões positivas, impressões e ideias nos futuros estudantes (as cited in Silva, 2014). 

As instituições de ensino superior têm ficado mais atentas ao ranking internacional, sendo 

este, também, uma forma de promoção.    

Segundo Beneke (2011), Bourke (2000) Ford, Joseph e Joseph (1999), Hussin (2000), 

Mazzarol (1998) e Mazzarol e Soutar (2002) outros fatores de atração na escolha da 

instituição de ensino superior são: (1) a especialização das equipas que integram a 

instituição; (2) as instalações e (3) as alianças estratégicas internacionais (as cited in Silva, 

2014). 
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1.3.2.5 Motivações de viagem  

Segundo Gonzaléz e colegas (2011) a escolha da instituição de ensino tende mais para os 

países mediterrâneos, ou seja, países com um clima mais ameno podendo assim disfrutar de 

atividades de lazer. Este fator leva os autores a questionaram-se se “os fundos fornecidos 

pela bolsa de Erasmus servem como financiamento do lazer em detrimento académico” 

(p.427). 

Estudos realizados pelos autores Jianvittayakit e Dimanche (2010) demonstram a 

importância dos fatores climáticos e turísticos aquando da tomada de decisão por parte do 

estudante. 

Ainda segundo os mesmo autores os fatores de motivação de viagem são mais importantes 

na segunda etapa quando o estudante escolhe o país anfitrião. 

1.3.2.6 Outros fatores 

Os autores Das e Kochaniewicz (2015) indicam ainda outros fatores push & pull que 

influenciam a tomada de decisão por parte do estudante (Ver Tabela 3 e Tabela 4). 

Tabela 3 Fatores Push.. 

Fatores Push 

 

Nível do país 

(1) Condições políticas e económicas. 

(2) Barreiras de entrada das universidades de origem. 

(3) Indisponibilidade do programa desejado. 

 

 

 

 

 

Nível pessoal 

(1) Maior qualidade da educação estrangeira. 

(2) Vista de uma carreira futura. 

(3) Vivenciar a cultura ocidental. 

(4) Trabalhar enquanto estuda. 

(5) Migrar após a formatura. 

(6) Influência da família. 

(7) Recomendação de outros. 

(8) Consciência global. 

(9) Informação baseada na Internet. 

(10) Influência da media. 

Fonte: Elaboração com dados obtidos no trabalho de Swajan Das e Agata Kochaniewicz 

(2015) 
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Tabela 4 Fatores Pull. 

Fatores Pull 

 

 

 

 

 

Nível do país 

(1) Reconhecimento internacional. 

(2) Cultura ocidental. 

(3) Relação histórica do país. 

(4) Custo de vida.  

(5) Processo de imigração mais fácil. 

(6) Possibilidade de trabalho durante o estudo. 

(7) Possibilidade de migração futura. 

(8) Problemas de segurança.  

(9) Ambientes - clima e estilo de vida.  

(10) Proximidade geográfica. 

(11) Presença de parentes e amigos. 

 

 

 

Nível da cidade 

(1) Instalações sociais.  

(2) Segurança e proteção.  

(3) Custo de vida. 

(4) Atmosfera internacional.  

(5) Ambiente universitário.  

(6) Possibilidades de trabalho.  

(7) Proximidade. 

 

 

 

 

Nível da instituição 

de ensino 

(1) Prestígio da instituição.  

(2) Posição do ranking.  

(3) Reputação académica.  

(4) Ampla gama de programas.  

(5) Programa oferecido em inglês.  

(6) Corpo docente de alto perfil.  

(7) Instalações de alojamento.  

(8) Instalações tecnológicas.  

(9) Parceria Internacional.  

(10) Oferta de bolsa de estudos.  

(11) Influência de ex-estudantes.  

(12) Contato direto.   

(13) Presença na feira educacional. 

 

 

 

Nível do programa 

(1) Reconhecimento internacional.  

(2) Programa de qualidade.  

(3) Especialização do programa.  

(4) Vasta gama de cursos.  

(5) Adequação do programa.  

(6) Processo simplificado de admissão.  

(7) Propinas. 

(8) Reconhecimento de qualificação estrangeira. 

Fonte: Elaboração com dados obtidos no trabalho de Swajan Das e Agata Kochaniewicz 

(2015) 
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Uma vez que o estudante toma a decisão de realizar Erasmus, é importante perceber a que 

plataformas ou outros recursos o mesmo recorre para obter informações sobre a 

universidade, disciplinas, língua, etc. 

1.3.3 Meios que facilitam a integração do estudante 

Neste ponto são descritos alguns dos meios que facilitam a integração do estudante 

quando decide realizar Erasmus. 

1.3.3.1 Gabinetes de Relações Internacionais (GRI)7 

Os GRI dão apoio aos estudantes que querem realizar mobilidade e aos novos estudantes 

que chegam à universidade anfitriã. Por um lado, os estudantes que pretendam fazer Erasmus 

tem todo o apoio dos GRI, estes ajudam na definição do plano curricular e tratam das 

burocracias com a universidade do destino. Por outro lado, os novos estudantes que chegam 

à universidade também recebem um grande apoio por parte dos GRI, não só a nível de 

integração, como na procura de estadia, mas, também, no pack de Erasmus que contem 

informações sobre a universidade, sobre a cidade e outras informações importantes. 

1.3.3.2 Cursos Erasmus Intensivos de Línguas8 

Os cursos Erasmus intensivos de línguas são cursos fornecidos e organizados pela 

universidade e ajudam o novo estudante de Erasmus a aprender a língua do país de destino. 

Têm duração de duas a seis semanas e, aqui, o estudante tem oportunidade de conhecer não 

só a língua, como, também, a cultura desse país através de visitas de estudo realizadas pela 

universidade. Como os cursos se realizam antes do ano letivo começar, são uma ferramenta 

na integração do novo estudante tanto a nível da língua como nos costumes do país, nos 

novos hábitos culturais desse país e na preparação para o começo do ano letivo. 

1.3.3.3 Rede de estudantes Erasmus9 

A Erasmus Student Network (ESN) é a maior associação de estudantes na Europa. Foi 

criada em 16 de outubro de 1989 para dar apoio à mobilidade estudantil (ver Figura 7). 

 

7 https://www.ua.pt/ 
8 http://man.es/oapee/inicio/pap/erasmus/EILC.html 

 
9 https://www.esn.org/ 

https://www.ua.pt/
http://man.es/oapee/inicio/pap/erasmus/EILC.html
https://www.esn.org/
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Figura 7 Páginal inicial da ESN. 

 

A rede ESN está presente em 1000 instituições de ensino superior através de 40 países 

(Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Reino Unido, 

entre outros (Erasmus Student Network, 2017, p. 58). A ESN trabalha para a criação de um 

ambiente educacional mais flexível e móvel apoiando e desenvolvendo o intercâmbio 

estudantil e proporcionando uma experiência intercultural. Esta rede tem presença no 

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ESN.org, ESNblog, ESNcard.org e 

ErasmusIntern.org. 

Em Portugal, a ESN está presente em nove cidades, sendo Aveiro uma delas. Na página 

de Facebook (https://www.facebook.com/esnaveiro/) podemos encontrar eventos, 

atividades, fotografias de viagens e informações úteis. A ESN Aveiro é gerida por estudantes 

da Universidade que ajudam os novos estudantes quando chegam à universidade. (Ver 

Figura 8) 

https://www.facebook.com/esnaveiro/
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Figura 8 Página de facebook do ESN Aveiro (https://www.facebook.com/esnaveiro/). 

 

1.3.3.4 Programa Erasmus Buddy10 

O programa Erasmus Buddy pode ser considerado um programa de entreajuda, em que o 

estudante de Erasmus é ajudado por um estudante local em diversas atividades. O estudante 

local pode ajudar (1) nas questões burocráticas, (2) a encontrar alojamento, (3) a apresentar 

a cidade, (4) a apresentar outros estudantes internacionais, (5) a apresentar as diversas 

atividades que a ESN tem, entre outras (Erasmus Student Network, 2018). 

Enquanto o estudante realiza a mobilidade é necessário perceber se este sente algum tipo 

de dificuldade em se adaptar a um país e cultura diferentes. 

  

 

10 http://esnlisboa.org/buddy 

https://www.facebook.com/esnaveiro/
http://esnlisboa.org/buddy
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Capítulo II- Metodologia de Investigação 

Neste capítulo são descritos os (1) objetivos e a abordagem desta dissertação, ou seja, é 

apresentado todo o processo metodológico; o (2) modelo de análise e respetiva justificação 

do mesmo; e (3) a recolha e análise dos dados, onde estão descritos os instrumentos 

utilizados e implementados, o software de validação, a análise dos dados e o desenho e 

implementação do protótipo.  

 

2.1 Objetivos e Abordagem  

Esta dissertação tem como questão de investigação “Qual o uso que os estudantes de 

Erasmus fazem dos social media?”. Sendo objetivos gerais (1) Compreender a utilização de 

social media pelos estudantes de Erasmus e (2) avaliar a utilidade de uma aplicação mobile 

agregadora de conteúdos como suporte à realização de mobilidade de estudantes de 

Erasmus”, definem-se como objetivos específicos (1) Perceber se existem e, caso existam, 

quais os fatores push and pull na tomada de decisão de realizar Erasmus; (2) Identificar se 

os estudantes de Erasmus recorrem a algum tipo de grupo ou comunidade (ex: ESN) para 

obter mais informações sobre a universidade/cidade para onde vão; (3) Entender as 

principais dificuldades que os estudantes de Erasmus têm quando vão realizar Erasmus; (4) 

Perceber qual o interesse de uma plataforma agregadora de conteúdos de informação para os 

estudantes; e (5) Desenvolver e validar uma aplicação agregadora de conteúdos para os 

estudantes de Erasmus. 

 Para dar resposta à questão e aos objetivos propostos é feita uma revisão de literatura, 

seguida da apresentação de um modelo de análise que suporta a construção de um 

questionário, onde é questionado se uma proposta de criação de uma aplicação poderia 

ajudar os estudantes de Erasmus no processo de integração. Para a realização desta 

dissertação é escolhida, então, a metodologia de design de informação (Freitas et al., 2013).  

O termo “design” sofreu várias alterações, mas só, a partir do século XX é que a definição 

de design ganhou mais consistência. Segundo Turner (1996) “ o termo “design” ganhou um 

sentido mais amplo ao descrever as características estéticas e funcionais de um objeto” (as 

cited in Passos, 2014, p. 44). 

Cardoso (2008) ressalta dois aspetos do termo “design”, sendo o primeiro “abstrato”, ou 

seja, de conceber, projetar e atribuir, e o segundo “concreto”, ou seja, de registar, configurar 
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e formar. Para o autor, “trata-se de uma atividade que gera projetos, no sentido objetivo de 

planos, esboços ou modelos” (p.20). 

Löbach (2001) atribui 3 funções ao objeto de design:  

• Prática: refere-se a todas as relações entre o objeto e o utilizador no que toca a 

aspetos fisiológicos do uso. O objetivo principal do objeto é satisfazer necessidades 

físicas. 

• Estética: refere-se ao aspeto psicológico da perceção sensorial durante o uso. Para 

além de existir uma relação estética dos objetos de design, existe também, uma 

relação tátil e sonora.  

• Simbólica: refere-se a todos os aspetos espirituais, psíquicos e sociais do uso dos 

objetos de design, sendo derivada da função estética, manifestando-se por meio de 

elementos estéticos como forma, cor, textura, etc.  

Segundo os autores Cooper, Reimann e Cronin (2007) durante o desenvolvimento do 

produto surgem diversas perguntas cujas respostas vão influenciar o design do produto, entre 

elas:  (1) Quem são os utilizadores do produto?; (2) Que forma deverá ter o produto?; (3) De 

que modo os utilizadores irão interagir com o produto?; (4) De que modo as funções do 

produto podem estar organizadas eficientemente? (5) De que modo o produto se irá 

apresentar a utilizadores que façam uso dele pela primeira vez?  

Vários autores (p.e., Redish, 2000; Sless, 2005; Simlinger, 2007) dão ênfase à questão 

dos elementos visuais, como a tipografia, as cores, a linguagem, os estilos, etc. Anderson 

(2011) acrescenta que o fator mais importante para tornar um objeto credível é o seu design. 

Aqui está incluído a organização de elementos, os esquemas cromáticos, a tipografia e o 

tamanho de letra.  

Posto isto, o design de informação surge como um complemento ao design tradicional.  

Segundo Passini (1999), o design de informação “pretende melhorar a capacidade da 

sociedade em recolher, tratar e difundir informação e produzir conhecimento, através da 

comunicação por palavras, imagens, cartas, gráficos, mapas ou pictogramas, seja de forma 

convencional ou virtual” (as cited in Santos, 2009, p. 12). 

A metodologia de design de informação é essencialmente voltada para a construção de 

informação e projeção de artefactos internacionais que têm como principal objetivo facilitar 

o processo de aquisição de informação. Segundo Simlinger (2007), o processo é baseado em 

6 etapas, entre elas, (1) familiarização com o tema; (2) familiarização com o utilizador; (3) 
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proposta; (4) projeto; (5) avaliação; e (6) redefinição e implementação da informação (as 

cited in Araújo, López, & Coutinho, 2015, p. 389). 

Redish (2000), sugere que na primeira fase (questão de pesquisa) se deve conhecer já o 

utilizador e as suas motivações para despertar interesse no artefacto a ser construído ou 

desenvolvido (as cited in Freitas, Coutinho, & Waechter, 2013). 

Em suma, a metodologia de design de informação é indicada para a criação de artefactos 

informacionais com o objetivo de facilitar o processo de aquisição da informação num 

determinado contexto e em diferentes suportes. Mostrando de uma forma mais ilustrativa, 

apresentam-se na Figura 9 as fases desta investigação. 

 

 

Fazendo uma comparação entre as etapas propostas por Simlinger (2007) e as fases de 

investigação apresentadas na Figura 9, podemos dizer que a “problemática”, fase 1, diz 

respeito à questão de pesquisa que serve como fio condutor para desenvolver a investigação 

e a respetiva revisão da literatura que Simlinger intitula como “familiarização com o tema”. 

1ª fase

Problemática

2ª fase

Recolha e análise dos dados

3ª fase

Proposta de mockups em papel

4ª fase

Avaliação

5ª fase

App final 

6ª fase

Ajustes

7ª fase

Conclusão

      Figura 9 Fases de investigação. 
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A recolha e análise dos dados, fase 2, diz respeito ao método de recolha de dados que é 

utilizado e como é que os dados são analisados. Aqui é importante perceber quais as 

necessidades do utilizador, por isto, esta etapa é intitulada como “familiarização com o 

utilizador” e é criado um inquérito por questionário para obter mais informações sobre as 

necessidades dos utilizadores. A fase 3, proposta de mockups em papel, diz respeito aos 

mockups da aplicação apresentados em papel, onde é apresentada a informação e o design 

da aplicação, esta fase é intitulada segundo o autor como “proposta”. Segue-se a fase 4, 

“avaliação”, que envolve a realização de testes de usabilidade para encontrar possíveis 

problemas e sugestões. A fase 5, App final, mostra a aplicação já construída vectorialmente 

e prototipada que Simlinger intitula como “projeto”. Após o projeto final é necessário voltar 

à fase 4 para a realização de testes de usabilidade. Após a nova avaliação, chega a fase 6, os 

“ajustes”, que Simlinger intitula como “redefinição e implementação da informação”, ou 

seja, com as sugestões dadas na fase 4, otimizamos a App realizando modificações. Por fim, 

na fase 7, a “conclusão” que diz respeito à análise global dos resultados, verificando se 

conseguimos dar resposta à questão de pesquisa e aos objetivos propostos inicialmente. 

Para dar resposta aos objetivos expostos recorre-se a um inquérito por questionário, 

divulgado aos estudantes de Erasmus da Universidade de Aveiro, no ano letivo de 

2018/2019. Depois dos resultados analisados, para dar resposta ao objetivo geral, proposto 

acima, e face aos resultados esperados propõe-se a criação de um protótipo de uma aplicação 

(App) para telemóvel, a designar “Moving to Aveiro”, que vá de encontro aquilo que os 

estudantes de Erasmus procuram quando tomam a decisão de realizar Erasmus. Este 

protótipo pode ser uma possível futura ferramenta que ajude os estudantes de Erasmus a 

encontrar informação sobre a cidade e universidade de Aveiro, de uma forma mais acessível. 

Dando assim seguimento ao processo metodológico descrito, apresenta-se a seguir o 

modelo de análise que dá base ao inquérito por questionário. 
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2.2. Modelo de Análise 

O modelo de análise é um conjunto estruturado e coerente, composto por conceitos 

articulados entre si (Quivy & Campenhoudt, 2005). Para o construir tem de se elaborar um 

sistema coerente de conceitos operacionais, passando assim por: (1) identificar os conceitos; 

(2) selecionar as dimensões a partir das quais se vai analisar os conceitos; e (3) identificar 

os indicadores que são traços facilmente observáveis. Segundos os mesmos autores construir 

um conceito consiste “em determinar as dimensões que o constituem” e “identificar os 

indicadores graças aos quais as dimensões poderão ser medidas” (p.61). 

Na Tabela 5 é apresentado o modelo de análise para tentar dar resposta à questão de 

investigação desta dissertação: Qual o uso que os estudantes de Erasmus fazem dos social 

media? 

Tabela 5 Modelo de Análise. 

Conceitos Dimensões  Indicadores 

 

 

 

 

Mobilidade Erasmus 

 

 

 

Perfil do estudante 

- Idade 

- Género 

- País de origem 

- Curso de ensino 

- Ciclo de estudos 

- Valores, cultura e costumes 

Motivação - Fatores Push 

- Fatores Pull 

 

 

 

Uso de Social Media 

Tecnologia - Plataformas usadas 

- Frequência de utilização 

 

Impacto 

- Satisfação 

- Facilidade 

- Utilidade 

- Contributo 

 

O modelo de análise elaborado e apresentado na Tabela 5 permite identificar dois 

conceitos a estudar. São, eles: a “Mobilidade Erasmus” e o “Uso de Social Media”. 
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O primeiro conceito - “Mobilidade Erasmus” - diz respeito ao maior programa de 

mobilidade da Europa tendo sido iniciado para promover a identidade comum da Europa. 

Através deste programa, o estudante pode optar por estudar num país da União Europeia por 

um período de 6 meses a 1 ano. A partir do conceito identificado é possível reconhecer duas 

dimensões, uma delas o “Perfil do estudante” e a outra a “Motivação”. No que diz respeito 

à primeira dimensão, o objetivo é sabermos algumas informações demográficas sobre o 

estudante, uma espécie de “bilhete de identidade” e, por isso, usa-se seis indicadores, entre 

eles, a idade, o género, o país de origem, o curso de ensino, o ciclo de estudos, e, por fim, os 

valores, cultura e costumes. No que diz respeito à dimensão “Motivação”, é importante saber 

o que motiva os estudantes a tomarem a decisão de realizar mobilidade e, por isso, usa-se 

dois indicadores: “Fatores Push”- fatores que operam dentro do país de origem e 

desencadeiam a decisão do estudante para participação num programa de mobilidade 

internacional e “Fatores Pull”- fatores que operam dentro do país de acolhimento para tornar 

aquele país relativamente atraente para os estudantes internacionais (Becker & Kolster, 

2012). 

O segundo conceito “Uso de Social Media” engloba toda a forma de partilhar informações 

com um público alvo e tem como objetivo entregar uma mensagem. A partir deste conceito 

reconhecem-se duas dimensões: a “Tecnologia” e o “Impacto”. No que diz respeito à 

dimensão “Tecnologia”, é importante saber qual ou quais as plataformas que os estudantes 

utilizam e estão registados e qual a assiduidade a que recorrem a essas mesmas plataformas. 

Para tal, identificam-se dois indicadores: “Plataformas usadas” e “Frequência de utilização”. 

No que diz respeito à segunda dimensão “Impacto”, é necessário perceber se essas 

plataformas ajudam ou não os estudantes a encontrar as informações que necessitam. Para 

tal, usa-se quatro indicadores, a saber: a satisfação, a facilidade, a utilidade e o contributo. 

Uma vez o modelo de análise construído é altura de descrever o método de recolha de 

dados e respetiva análise. 
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2.3 Recolha e Análise dos Dados 

Com base no modelo de análise acima apresentado é possível, através das dimensões e 

dos indicadores expostos, aplicar um inquérito por questionário, sendo este o principal 

método de recolha de dados. Consiste em “colocar a um conjunto de inquiridos (…) uma 

série de perguntas relativas (…) que interesse os investigadores”(Quivy & Campenhoudt, 

2005, p. 94). Tem como principais vantagens: (1) podem ser entregues diretamente aos 

inquiridos ou enviados por email; (2) permitem abordar uma grande população a custos 

relativamente baixos; (3) mais flexível e maior diversificação na elaboração de questões; e, por 

fim, (4) exigem respostas completas (Vasconcellos-Guedes & Guedes, 2007).  

2.3.1 Recolha de dados 

O questionário11 divide-se em três partes e contém perguntas de resposta aberta, perguntas 

de escala de medição (item de escala de Likert) de 5 pontos e, ainda, perguntas com opção 

de resposta.  

Na primeira parte são feitas perguntas de caráter pessoal (idade, sexo, país de origem, 

…), derivadas da dimensão “perfil” do modelo de análise, e ainda sobre os fatores push and 

pull, derivadas da dimensão “motivação”, que ajudam o estudante na tomada de decisão.  

Na segunda parte são feitas perguntas sobre os social media usados na mobilidade, 

derivadas das dimensões “tecnologia” e “impacto” do modelo de análise. Nesta secção 

apresentam-se perguntas como (1) se recorrem a algum meio (social network sites, gabinetes 

de relações internacionais, esn,…) para ajudar na sua integração e aprendizagem, (2) qual a 

frequência com que recorrem a estes meios e (3) qual o grau de satisfação, utilidade, 

facilidade, contribuição em relação a esses meios.  

Na terceira parte é questionado se a criação de uma aplicação seria benéfica para ajudar 

os estudantes de Erasmus nesta nova etapa e que tipo de conteúdo os estudantes de Erasmus 

gostariam que a aplicação tivesse.  

A edição do questionário é feita pelos serviços informáticos da Universidade de Aveiro 

(STIC) e a sua divulgação é realizada através do Erasmus Student Network Aveiro (ESN- 

Aveiro) e do Gabinete de Relações Internacionais (GRI), solicitando-se o envio do 

questionário, por email, aos atuais estudantes de Erasmus, na Universidade de Aveiro. 

 

11 https://questionarios.ua.pt/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/259265 

 

https://questionarios.ua.pt/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/259265


 

 

33 

 

Partindo da definição dos autores Larson e Farber (2010) de que uma população é “uma 

coleção de todos os resultados, respostas, medições ou contagens que são de interesse”, e 

uma amostra é “ um subgrupo de uma população” (p.22), determina-se que a população em 

estudo é de cerca de 600 estudantes de Erasmus. O questionário esteve disponível durante 1 

mês e meio (3 de abril a 15 de maio de 2019).  

2.3.2 Análise dos dados 

Após o período em que o questionário esteve disponível para obter respostas, foi possível 

obter um total de 97 respostas, das quais 61 respostas são completas e 36 respostas são 

incompletas, (ver Tabela 6). Numa fase posterior torna-se necessário validar os dados. 

A amostra refere-se aos 61 estudantes de Erasmus da Universidade de Aveiro, inscritos 

no ano letivo de 2018/2019, frequentadores de Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento, 

com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, que completaram o questionário. 

Após o questionário estar respondido, os resultados são analisados de forma quantitativa 

usando o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 25), um software de tratamento 

estatístico de dados. No SPSS, todos os dados obtidos através do questionário são 

codificados numericamente (p.e., 0-1) e, a partir daí, é feita uma análise gráfica para 

monstrar os resultados.12 

  
Tabela 6 Estatísticas do questionário. 

Sumário das respostas 

Respostas completas 61 

Respostas incompletas 36 

Total de respostas 97 

Para validar as respostas do questionário considerou-se só as respostas completas, visto 

que todas as questões eram de resposta obrigatória. Verificando-se que 97 estudantes 

iniciaram o questionário, apenas 61 concluíram o mesmo.  

Após a validação dos dados, os mesmos são codificados numericamente e analisados no 

SPSS. Como o questionário está dividido em três partes, as variáveis apresentadas na Tabela 

13, Tabela 14, Tabela 15, Tabela 16, Tabela 17, Tabela 18, Tabela 19, Tabela 20 e Tabela 

 

12  Ver codificação de cada variável no ponto 7.1. 



 

 

34 

 

21 são também divididas em três partes, mostrando como cada variável é codificada e o 

método de apresentação dos resultados. A Tabela 13, Tabela 14, Tabela 15, Tabela 16 e 

Tabela 17 dizem respeito à secção “Mobilidade Erasmus”. A Tabela 18,Tabela 19 e Tabela 

20 dizem respeito à secção “Uso de Social Media”. A Tabela 21 diz respeito à secção 

“Criação de uma App” (Ver anexo II). 
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Capítulo III- Apresentação dos Resultados  

Neste ponto apresentam-se os resultados do inquérito por questionário, a proposta da 

aplicação “Moving To Aveiro”, a validação da mesma e, por fim, a App final. 

 

3.1 Inquérito por Questionário 

No inquérito por questionário obteve-se um total de 97 respostas, reportando a análise 

apenas aos questionários com respostas completas (61) conforme explicado no ponto 2.3.2. 

3.1.1 Mobilidade Erasmus 

Os resultados mostram que a distribuição dos estudantes que frequentam Erasmus e 

participaram neste estudo, pertencem maioritariamente à faixa etária dos 21-23 anos, 

representando 59,0%. Logo a seguir temos as faixas etárias dos 24-26 anos (representando 

21,3%) e dos 18-20 anos (representando 11,5%) (ver Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 Idade dos estudantes de Erasmus. 

 

No que diz respeito ao sexo dos indivíduos é possível ver no Gráfico 2 que o sexo 

feminino predomina com 59,0% enquanto que o sexo masculino representa 41,0%. 

 

 

Gráfico 2 Sexo dos estudantes de Erasmus 
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A amostra é caraterizada maioritariamente por estudantes originários da UE, distribuindo-

se, por ordem descendente, da seguinte forma: Itália (19,7%), França (16,4%) e Espanha 

(13,1%) (ver Tabela 7). Já dos países não pertencentes à UE existe uma maior afluência por 

parte do Brasil (18,0%) (ver Tabela 8), estando os restantes países (Sérvia, Iémen, Arménia, 

Tunísia, Geórgia, Turquia, Macedónia do norte, Ucrânia, China e Cabo Verde) representados 

equitativamente por apenas 1 estudante (1,6%).   

Tabela 7 País de origem dos estudantes de Erasmus da UE 

  

 

Tabela 8 País de origem dos estudantes de Erasmus fora da UE 
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A área de estudo dos estudantes participantes deste estudo centra-se maioritariamente na 

área das tecnologias (19,7%), seguidamente, na área de direito, ciências sociais e serviços e 

na área de humanidades, secretariado e tradução, representando 18,0% cada uma (ver 

Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 Área de estudo dos estudantes de Erasmus 

 

Já no que diz respeito ao ciclo de estudos dos estudantes participantes deste estudo, os 

resultados indicam que os estudantes frequentam maioritariamente a licenciatura (47,5%), 

seguido do mestrado com 45,9% e, por fim, a pós-graduação com 6,6% (ver Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 Ciclo de estudos dos estudantes de Erasmus 

 

Para os participantes deste estudo, os fatores push mais relevantes na decisão de realizar 

Erasmus são: o “experienciar da cultura ocidental” (26,2%), seguidamente, as 

“recomendações por outros” (22,2%), e a “maior qualidade de educação da instituição 

anfitriã” (19,8%) (ver Gráfico 5). 

 



 

 

38 

 

 

Gráfico 5 Fatores Push mais relevantes na decisão de realizar Erasmus 

 

Quanto aos fatores pull mais relevantes na escolha do país onde realizar Erasmus, os 

participantes apontam o “clima e o estilo de vida” como o predileto (28,1%), seguido, do 

“custo de vida” (23,3%) e o “reconhecimento internacional” (19,2%) ( ver Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6 Fatores Pull mais relevantes na escolha do país onde realizar Erasmus 

 

Na identificação com a língua portuguesa, os participantes referem que 45,9% se 

identifica com a língua portuguesa, 27,9% identifica-se muito e 6,6% identifica-se 

totalmente com a língua. Já 16,4% dos estudantes identifica-se pouco e 3,3% não se 

identifica com a língua portuguesa (ver Gráfico 7).  
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Gráfico 7 Identificação com a língua portuguesa 

 

Na identificação com a gastronomia, 55,7% dos participantes identifica-se com a 

gastronomia, 24,6% identifica-se muito e 4,9% identifica-se totalmente com a gastronomia. 

Já 8,2% dos estudantes identifica-se pouco e 6,6% não se identifica com a gastronomia (ver 

Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 Identificação com a gastronomia. 

 

Em relação à música portuguesa, 27,9% dos participantes identifica-se com a música, 

26,2% identifica-se muito e 1,6% identifica-se totalmente com a música. Já 41,0% dos 

estudantes identifica-se pouco e 3,3% não se identifica com a música (ver Gráfico 9).  
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Gráfico 9 Identificação com a música 

 

Relativamente ao artesanato português, 47,5% dos participantes referem que se 

identificam com o artesanato e 16,4% identifica-se muito. Já 32,8% dos estudantes 

identifica-se pouco e 3,3% não se identifica com o artesanato português (ver Gráfico 10).  

 

Gráfico 10 Identificação com o artesanato 

Nas festas e romarias, 32,8% dos participantes referem que se identificam, 26,2% 

identifica-se muito e 4,9% identifica-se totalmente com as festas e romarias. Já 27,9% dos 

estudantes identifica-se pouco e 8,2% não se identifica com as festas e romarias (ver Gráfico 

11). 



 

 

41 

 

 

Gráfico 11 Identificação com festas e romarias 

 

3.1.2 Uso de social media 

Os participantes deste estudo, no que diz respeito aos recursos que utilizam na sua 

integração e aprendizagem no país anfitrião, apontam uma maior frequência de utilização do 

Erasmus Student Network (ESN) (20,0%), do Facebook (16,7%) e dos International 

Relations Offices (14,8%), tornando estes os recursos mais utilizados. 

Seguidamente, o WhatsApp (11,1 %), o Instagram (9,3%) e o Erasmus Buddy Program 

(8,5%) são também uma opção de escolha por parte dos estudantes de Erasmus. 

Recursos como Youtube (5,3%), Erasmus Intensive Language Courses (4,8%), Wikis 

(4,4%), Blogs (2,6%), Twitter (1,1%), Pinterest (1,1%) e o LinkedIn (0,4%) são indicados 

como não sendo muito utilizados por parte dos estudantes (ver Tabela 9). 
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Tabela 9 Recursos usados pelos estudantes de Erasmus 

 

 

Na frequência de uso do Erasmus Student Network (ESN), 34,0% dos participantes refere 

que utiliza muitas vezes e 28,3% utiliza sempre. Já 24,5% dos estudantes utiliza às vezes e 

13,2% raramente utiliza este recurso (ver Gráfico 12).  

 

 

Gráfico 12 Frequência de uso do Erasmus Student Network (ESN) 
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Já na frequência de uso dos International Relations Offices (GRI), 42,5% dos 

participantes utiliza muitas vezes e 17,5% utiliza sempre. Já 27,5% dos estudantes utiliza às 

vezes e 12,5% raramente utiliza este recurso (ver Gráfico 13). 

 

Gráfico 13 Frequência de uso dos International Relations Offices 

 

Relativamente à frequência de uso do Facebook, 45,5% dos participantes refere que 

utiliza muitas vezes e 25,0% utiliza sempre. Já 27,3% dos estudantes utiliza às vezes e 2,3% 

raramente utiliza este recurso (ver Gráfico 14).  

 

Gráfico 14 Frequência de uso do Facebook 

 

Na frequência de uso do WhatsApp, 44,8% dos participantes utiliza muitas vezes ou 

sempre. Já 6,9% dos estudantes utiliza às vezes e 3,4% nunca utiliza este recurso (ver Gráfico 

15).  
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Gráfico 15 Frequência de uso do WhatsApp 

 

Os participantes deste estudo em relação à frequência de uso do Instagram, referem que 

37,5% utiliza muitas vezes e 12,5% utiliza sempre. Já 33,3% dos estudantes utiliza às vezes, 

12,5% raramente utiliza este recurso e 4,2% nunca utiliza (ver Gráfico 16).  

 

Gráfico 16 Frequência de uso do Instagram 

Já na frequência de uso do Erasmus Buddy Program, os participantes referem que 39,1% 

utiliza muitas vezes e 13,0% utiliza sempre. Já 13,0% dos estudantes utiliza às vezes, 30,4% 

raramente utiliza este recurso e 4,3% nunca utiliza (ver Gráfico 17).  
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Gráfico 17 Frequência de uso do Erasmus Buddy Program 

 

Na satisfação ao utilizar o Erasmus Student Network (ESN), os participantes referem que 

26,4% sentem-se satisfeitos, 49,1% sentem-se muito satisfeitos e 17,0% sentem-se 

completamente satisfeitos. Já 7,5% dos estudantes sentem-se pouco satisfeitos e ao utilizar 

este recurso (ver Gráfico 18). 

 

Gráfico 18 Satisfação ao utilizar o Erasmus Student Network (ESN) 

Os participantes relativamente à satisfação ao utilizar os GRI, referem que 37,5% sentem-

se satisfeitos, 40,0% sentem-se muito satisfeitos e 17,5% sentem-se completamente 

satisfeitos. Já 5,0% dos estudantes sentem-se pouco satisfeitos ao utilizar este recurso (ver 

Gráfico 19).  



 

 

46 

 

 

Gráfico 19 Satisfação ao utilizar os International Relations Offices. 

 

Já na satisfação ao utilizar o Facebook, os participantes referem que 34,1% sentem-se 

satisfeitos, 50,0% sentem-se muito satisfeitos e 9,1% sentem-se completamente satisfeitos. 

Já 6,8% dos estudantes sentem-se pouco satisfeitos ao utilizar este recurso (ver Gráfico 20).  

 

 

Gráfico 20 Satisfação da utilização do Facebook. 

 

Os participantes referem que na satisfação ao utilizar o Whatsapp, 20,7% sentem-se 

satisfeitos, 48,3% sentem-se muito satisfeitos e 20,7% sentem-se completamente satisfeitos. 

Já 10,3% dos estudantes sentem-se pouco satisfeitos com este recurso (ver Gráfico 21).  
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Gráfico 21 Satisfação da utilização do WhatsApp. 

 

Na satisfação ao utilizar o Instagram, os participantes referem que 45,8% sentem-se 

satisfeitos e 29,2% sentem-se muito satisfeitos. Já 25,0% dos estudantes sentem-se pouco 

satisfeitos ao utilizar este recurso (ver Gráfico 22).  

 

Gráfico 22 Satisfação da utilização do Instagram. 

Já na satisfação ao utilizar o Erasmus Buddy Program, 39,1% dos participantes sentem-

se satisfeitos, 39,1% sentem-se muito satisfeitos e 13,0% sentem-se completamente 

satisfeitos. Já 8,7% dos estudantes sentem-se pouco satisfeitos ao utilizar este recurso (ver 

Gráfico 23).  
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Gráfico 23 Satisfação na utilização do Erasmus Buddy Program. 

Relativamente à facilidade na procura de informação no Erasmus Student Network (ESN), 

26,4% dos participantes acham fácil, 50,9% acham muito fácil e 17,0% acham 

completamente fácil. Já 5,7% dos estudantes acham pouco fácil a procura de informação 

neste recurso (ver Gráfico 24).  

 

Gráfico 24 Facilidade na procura de informação no Erasmus Student Network (ESN). 

 

Na facilidade na procura de informação nos GRI, os participantes referem que 32,5% 

acham fácil, 55,0% acham muito fácil e 5,0% acham completamente fácil. Já 5,0% dos 

estudantes acham pouco fácil e 2,5% acham nada fácil a procura de informação neste recurso 

(ver Gráfico 25).  
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Gráfico 25 Facilidade na procura de informação nos International Relations Offices. 

 

Os participantes no que toca à facilidade na procura de informação no Facebook, referem 

que 37,5% acham fácil, 45,0% acham muito fácil e 12,5% acham completamente fácil. Já 

5,0% dos estudantes acham pouco fácil a procura de informação neste recurso (ver Gráfico 

26).  

 

Gráfico 26 Facilidade na procura de informação no Facebook. 

No WhatsApp, os participantes em relação à facilidade na procura de informação referem 

que 24,1% dos participantes acham fácil, 41,4% acham muito fácil e 20,7% acham 

completamente fácil. Já 10,3% dos estudantes acham pouco fácil e 3,4% acham nada fácil a 

procura de informação neste recurso (ver Gráfico 27).  
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Gráfico 27 Facilidade na procura de informação no WhatsApp. 

 

No Instagram, a facilidade na procura de informação, refere que 37,5% dos participantes 

acham fácil, 37,5% acham muito fácil e 4,2% acham completamente fácil. Já 16,7% dos 

estudantes acham pouco fácil e 4,2% acham nada fácil a procura de informação neste recurso 

(ver Gráfico 28).  

 

Gráfico 28 Facilidade na procura de informação no Instagram. 

No Erasmus Buddy Program, os participantes referem que 34,8% acham fácil, 43,5% 

acham muito fácil e 17,4% acham completamente fácil. Já 4,3% dos estudantes acham pouco 

fácil a procura de informação neste recurso (ver Gráfico 29).  
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Gráfico 29 Facilidade na procura de informação no Erasmus Buddy Program. 

 

Os participantes deste estudo, aquando questionados sobre a utilidade da informação 

encontrada no ESN, referem que 26,4% acham útil, 52,8% acham muito útil e 15,1% acham 

completamente útil. Já 5,7% dos estudantes acham pouco útil a utilidade da informação 

encontrada neste recurso (ver Gráfico 30).  

 

Gráfico 30 Utilidade da informação encontrada no Erasmus Student Network (ESN). 

Já sobre a utilidade da informação encontrada nos GRI, os participantes referem que 

30,0% acham útil, 47,5% acham muito útil e 22,5% acham completamente útil (ver Gráfico 

31).  
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Gráfico 31 Utilidade da informação encontrada nos International Relations Offices. 

Relativamente à utilidade da informação encontrada no Facebook, os participantes 

referem que 52,3% acham útil, 38,6% acham muito útil e 9,1% acham completamente útil 

(ver Gráfico 32).  

 

Gráfico 32 Utilidade da informação encontrada no Facebook. 

Sobre a utilidade da informação encontrada no WhatsApp, os participantes referem que 

37,9% acham útil, 34,5% acham muito útil e 20,7% acham completamente útil. Já 3,4% dos 

estudantes acham pouco útil e 3,4% acham inútil a utilidade da informação encontrada neste 

recurso (ver Gráfico 33).  

 



 

 

53 

 

 

Gráfico 33 Utilidade da informação encontrada no WhatsApp. 

 

Relativamente à utilidade da informação encontrada no Instagram, 58,3% dos 

participantes acham útil, 16,7% acham muito útil e 4,2% acham completamente útil. Já 

16,7% dos estudantes acham pouco útil e 4,2% acham inútil a utilidade da informação 

encontrada neste recurso (ver Gráfico 34).  

 

Gráfico 34 Utilidade da informação encontrada no Instagram. 
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Em relação à utilidade da informação encontrada no Erasmus Buddy Program, os 

participantes referem que 30,4% acham útil, 43,5% acham muito útil e 17,4% acham 

completamente útil. Já 8,7% dos estudantes acham pouco útil a utilidade da informação 

encontrada neste recurso (ver Gráfico 35). 

 

Gráfico 35 Utilidade da informação encontra no Erasmus Buddy Program. 

 

Aquando questionados sobre a contribuição global do ESN, os participantes deste estudo 

referem que 30,2% consideram importante, 39,6% consideram muito importante e 22,6% 

consideram completamente importante. Já 5,7% dos estudantes consideram pouco 

importante e 1,9% consideram nada importante a contribuição global deste recurso (ver 

Gráfico 36).  

 

 

Gráfico 36 Contribuição global do Erasmus Student Network (ESN). 
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Sobre a contribuição global dos GRI, 45,0% dos participantes consideram importante, 

30,0% consideram muito importante e 17,5% consideram completamente importante. Já 

7,5% dos estudantes consideram pouco importante a contribuição global deste recurso (ver 

Gráfico 37).  

 

Gráfico 37 Contribuição global do International Relations Offices 

Relativamente à contribuição global do Facebook, 47,7% dos participantes consideram 

importante, 27,3% consideram muito importante e 15,9% consideram completamente 

importante. Já 9,1% dos estudantes consideram pouco importante a contribuição global deste 

recurso (ver Gráfico 38).  

 

Gráfico 38 Contribuição global do Facebook. 

 

Em relação à contribuição global do WhatsApp, 34,5% dos participantes consideram 

importante, 41,4% consideram muito importante e 13,8% consideram completamente 
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importante. Já 10,3% dos estudantes consideram pouco importante a contribuição global 

deste recurso (ver Gráfico 39).  

 

 

Gráfico 39 Contribuição global do WhatsApp. 

 

Aquando questionados sobre a contribuição global do Instagram, 70,8% dos participantes 

consideram importante. Já 25,0% dos estudantes consideram pouco importante e 4,2% 

consideram nada importante a contribuição global deste recurso (ver Gráfico 40). 

 

Gráfico 40 Contribuição global do Instagram. 

Já sobre a contribuição global do Erasmus Buddy Program, 21,7% dos participantes 

consideram importante, 43,5% consideram muito importante e 21,7% consideram 

completamente importante. Já 8,7% dos estudantes consideram pouco importante e 4,3% 

consideram nada importante a contribuição global deste recurso (ver Gráfico 41).  
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Gráfico 41 Contribuição global do Erasmus Buddy Program. 

 

3.1.3 Criação de uma App  

A criação de uma App para ajudar os estudantes quando decidem realizar Erasmus na 

Universidade de Aveiro é vista como uma mais valia, representando 90,2% ( Gráfico 42).  

 

Gráfico 42 Interesse na criação de uma aplicação. 

 

Por conseguinte, os conteúdos mais apontados pelos estudantes de Erasmus para conter 

na aplicação são: “informação sobre o alojamento” (23,2%), “informação sobre a 

mobilidade” (22,3%), “informação sobre Aveiro e a Universidade” (21,3%), “informação 

sobre o custo de vida” (17,5%), e, por fim, “informação sobre cursos e unidades curriculares” 

(15,6%) (ver Tabela 10) 
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Tabela 10 Conteúdo útil para constar na aplicação 
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3.2 Análise Global dos Resultados  

Ao analisar os resultados de todas as questões é-nos possível dizer que a maioria dos 

estudantes que realizam mobilidade, na Universidade de Aveiro, pertencem à faixa etária 

dos 21-23 anos e são maioritariamente do sexo feminino. Os estudantes originários da UE 

são maioritariamente de Itália, de França e de Espanha. Já dos países não pertencentes à UE 

verifica-se existir uma grande afluência do Brasil. O ciclo de estudos mais frequentados são 

licenciatura seguido do mestrado. As áreas de estudo mais frequentadas são as áreas das 

tecnologias, as áreas de humanidades, secretariado e tradução e as áreas de direito, ciências 

sociais e serviços. 

Os fatores push e pull que os estudantes mais privilegiam são, no caso dos fatores push: 

(1) experienciar a cultura ocidental; (2) recomendações de outros; e (3) maior qualidade de 

educação na instituição anfitriã, e, no caso dos fatores pull: o (1) clima e estilo de vida; o (2) 

custo de vida; e o (3) reconhecimento internacional.  

Os estudantes de Erasmus têm opiniões muito variadas no que toca à identificação com a 

língua portuguesa, a gastronomia, a música, o artesanato e as festas e romarias. Em relação 

à língua portuguesa e à gastronomia, a maior parte dos estudantes identifica-se. Já na música 

os estudantes identificam-se pouco. No artesanato e nas festas ou romarias existe uma 

proximidade de respostas entre os estudantes que se identificam com aqueles que se 

identificam pouco. 

Quando os estudantes decidem realizar mobilidade recorrem a alguns recursos para 

facilitar a sua integração e aprendizagem e os recursos mais utilizados são o Erasmus Student 

Network (ESN), o Facebook, os International Relations Offices, o WhatsApp, o Instagram e 

o Erasmus Buddy Program. 

Foi pedido a cada estudante de Erasmus que classificasse cada um dos recursos 

selecionados em relação à frequência de uso, nível de satisfação, nível de facilidade em 

encontrar informação, utilidade da informação encontrada e, por fim, a contribuição global 

dada pelo recurso no contexto de integração e aprendizagem. 

A frequência de uso por parte de cada recurso tem uma avaliação positiva em todos os 

recursos, com a exceção do Instagram em que a percentagem de quem utiliza o recurso e de 

quem não utiliza é de 50%. Já a satisfação na utilização e a facilidade na procura de 

informação em cada recurso tem uma avaliação positiva em todos os recursos. 

Seguidamente, a utilidade da informação encontrada em cada recurso teve, também uma 
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avaliação positiva, em particular os GRI e o Instagram que tiveram só opiniões positivas. 

Por fim, a contribuição global de cada recurso também é vista de forma positiva pelos 

estudantes de Erasmus. Posto isto, podemos dizer que os recursos mais utilizados pelos 

estudantes de Erasmus têm uma avaliação positiva. 

A criação de uma App integradora de conteúdos para telemóvel, que fosse de encontro às 

necessidades dos estudantes foi vista como uma mais valia, tendo uma resposta bastante 

positiva (90,2%). Já os conteúdos mais votados para constar na App “Moving To Aveiro” 

são: (1) informações sobre o alojamento; (2) informações sobre a mobilidade; (3) 

informações sobre Aveiro e a Universidade; (4) informações sobre o custo de vida; e (5) 

informações sobre cursos e unidades curriculares. 

Com base nos resultados obtidos através do inquérito por questionário, propõe-se a 

criação da App “Moving To Aveiro”. Inicialmente esta é projetada em papel e são feitos 

ecrãs de teste para os estudantes testarem de forma livre aquando da realização de testes de 

usabilidade.  
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3.3. Desenvolvimento da App 

Neste ponto é apresentada uma breve descrição da estrutura da App “Moving To Aveiro”, 

os ecrãs em papel e a sua validação, a identidade visual escolhida e, posteriormente o 

protótipo e respetiva validação do mesmo. 

Para a validação da App, recorre-se aos testes de usabilidade que são úteis para validar 

não só a aplicação criada, como também, para encontrar falhas. É através dos testes que 

determinamos as funcionalidades, como a informação é organizada e onde está localizada 

(Cooper et al., 2007). 

Segundo Karat (1997), os testes de usabilidade têm três características (as cited in 

Tavares, 2013, p. 22 e 23): 

• Objeto: O objeto a ser avaliado. No caso de uma página web ou software podem 

surgir dúvidas de qual parte da página web ou software testar e se as tarefas pedidas 

serão prejudicadas por escolher apenas uma parte. 

• Processo: O processo como será avaliado e os atributos a serem testados. Aqui 

podemos testar o processo subjetivo (serem obtidos resultados como “consegui fazer 

o que queria rapidamente”) ou o objetivo (o utilizador demorou x segundos a 

completar a tarefa). 

• Propósito: O motivo pelo qual os testes estão a ser realizados. Neste parâmetro pode 

existir variedade como, avaliar a navegação, avaliar o design, avaliar a existência de 

falhas ou problemas que podem ser considerados sugestões para aperfeiçoar o objeto 

que está a ser avaliado. 

O desenvolvimento da App “Moving To Aveiro” tem como objetivo ajudar a satisfazer 

as necessidades e as principais dificuldades dos estudantes de Erasmus. Com base nos 

resultados obtidos nos questionários, são apresentados no ponto seguinte 12 mockups. A App 

contem informações não só da Universidade de Aveiro, como também sobre o custo de vida, 

eventos e alojamento. Numa parte mais interativa da App, os estudantes podem não só, 

aprender a falar português, como, também, seguir sugestões de visita dos pontos mais 

icónicos da cidade.  
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3.3.1 Ecrãs em papel 

Ao entrar na aplicação são mostrados os ecrãs de registo. Aqui o utilizador pode iniciar 

sessão com a sua conta, ou ainda, com a conta do Facebook ou com a do Google+. Está 

disponível, também, um botão de registo para novos utilizadores, o botão “Sign up”. Aos 

utilizadores que optem por criar um perfil é-lhes solicitado o nome, o email e uma password 

(ver Figura 10). 

 

Figura 10 Ecrãs para iniciar sessão & novo registo 

Uma vez o registo feito, ao iniciar sessão é apresentado o menu principal da aplicação 

que dá possibilidade de escolher entre a opção “UA” e “Aveiro” (ver Figura 11) e o botão 

de atalho que permite aceder ao perfil, às definições, mudar a língua, aos contactos e sair da 

aplicação. 
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Figura 11 Menu principal & Botão de atalho 

Para aceder ao perfil basta carregar no botão de atalho e selecionar a opção “my profile”. 

Aqui, é-nos apresentado o ecrã do perfil e os com amigos que cada utilizador tem adicionado. 

Por outro lado, se quisermos escolher uma das opções do menu principal, basta carregar 

numa das opções disponíveis e logo a seguir somos direcionados para outro ecrã. Por 

exemplo, se optarmos pela opção “UA”, são apresentadas informações sobre a Universidade 

de Aveiro, eventos, custo de vida, transportes, etc (ver Figura 12). 
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Figura 12 Perfil & Informações sobre a universidade 

Observando a Figura 13 podemos perceber que uma vez escolhido o ícone do livro, são 

mostradas informações relacionadas com a Universidade de Aveiro, como por exemplo, 

cursos disponíveis, unidades curriculares, etc. Se o objetivo for o de ver alguma dessas 

informações mais ao pormenor, basta clicar no link da informação e abre-se um menu 

extensível.  Se o objetivo for o de saber o custo de vida na cidade de Aveiro, basta selecionar 

o ícone dos euros “€” e, aqui, é apresentada uma média dos preços dos transportes públicos, 

da comida e bebida e das principais atrações. 
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Figura 13 Informações sobre universidade & custo de vida 

Quando ao iniciar sessão na aplicação, se a opção selecionada for “Aveiro” é apresentado 

um segundo menu com duas opções: “Learn portuguese” e “Meet Aveiro”. Se o objetivo é 

o de conhecer melhor a cidade de Aveiro, a opção “Meet Aveiro” é a ideal. Ao selecionar 

esta opção é apresentada uma lista de vários monumentos e pontos celebres da cidade de 

Aveiro, onde basta carregar na opção “See” para ver informações sobre esse local (ver 

Figura 14 e Figura 15). 

Se por outro lado, o objetivo é o de aprender a falar português, a opção “Learn 

portuguese” é ideal. Para isso, basta selecionar a opção e, logo de seguida, surge um menu 

com os vários cursos e diferentes níveis de português a frequentar (ver Figura 14 e Figura 

15). 
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Figura 14 Menu principal & Locais para visitar  

 

 

 

Figura 15 Informação sobre o local & cursos disponíveis 
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Uma vez apresentados os esboços em papel da App, no ponto seguinte é apresentada a 

validação dos mesmos. 

3.3.2 Validação dos ecrãs em papel 

Para validar os ecrãs em papel da App “Moving To Aveiro” são realizados testes de 

usabilidade para testar a aplicação e verificar possíveis falhas ou problemas. A realização 

destes testes teve como objetivos: (1) testar a aplicação no global; (2) testar a parte inicial 

da App, ou seja, os menus de registo; e (3) testar o conteúdo da aplicação. Os testes de 

usabilidade aos indivíduos A e D são realizados no dia 3 de junho dentro de uma sala. Já os 

testes de usabilidade aos indivíduos B e C são realizados no dia 6 de junho também dentro 

de uma sala. A Tabela 11 mostra a perfil dos estudantes que participam nos testes de 

usabilidade. 

Tabela 11 Perfil dos estudantes que realizaram os testes de usabilidade 

Identificação Sexo Faixa 

etária 

País Teste 

A Feminino 21-23 Croácia Teste global 

B Feminino 21-23 República Checa Teste aos conteúdos da App 

C Feminino 18-20 França Teste aos menus de registo 

D Feminino 21-23 Itália Teste global 

 

Os testes feitos pelos indivíduos A e D, foram testes globais à App, tendo como principal 

objetivo testar a aplicação no global para verificar o seu funcionamento e se os caminhos 

estavam todos ligados. Aqui, os indivíduos tiveram total liberdade para mexer e explorar a 

aplicação toda. 

Os testes realizados pelos indivíduos B e C, foram testes específicos à App. O teste 

realizado pelo individuo B teve como principal objetivo focar só nos conteúdos da aplicação 

para obter sugestões ou detetar possíveis problemas a corrigir nos conteúdos pertencentes à 

App. Deste modo, foram apenas testados os ecrãs que continham conteúdos. Já o teste 

realizado pelo individuo C focou-se essencialmente nos ecrãs de registo, tendo como 

principal objetivo melhorar e perceber qual a maneira mais fácil e simples do utilizador 

entrar na App seja com as redes sociais ou a criar um perfil novo. Desta forma, foram apenas 

dados os ecrãs de registo da App.  



 

 

68 

 

3.3.2.1 Teste de usabilidade do utilizador A  

A realização do teste de usabilidade 1 é feito pelo indivíduo A e é pedido para que explore 

a aplicação de uma forma global. Ao explorar os mockups de registo,  

Figura 16, o indivíduo A sugere colocar o botão do Facebook e do Google+ de forma 

extensível no ecrã de registo para tornar a aplicação mais apelativa e para melhorar a sua 

utilização. Já ao selecionar no menu principal a opção UA, o indivíduo A sugere a 

modificação do ícone dos eventos. Por fim, na opção dos cursos disponíveis para aprender a 

língua portuguesa, o indivíduo A sugere que se acrescente um menu expansivo dos 

conteúdos programáticos que cada nível de curso tem. 

 

 

Figura 16 Teste de usabilidade global realizado pelo indivíduo A 
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3.3.2.2 Teste de usabilidade do utilizador B 

A realização do teste de usabilidade 2 é feito pelo indivíduo B e é pedido que explore os 

conteúdos da aplicação. Ao explorar os mockups, Figura 17, o individuo B sugere a 

modificação do ícone dos eventos. 

 

 

Figura 17 Teste de usabilidade aos conteúdos da aplicação realizado pelo indivíduo B 
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3.3.2.3 Teste de usabilidade do utilizador C 

A realização do teste de usabilidade 3 é feito pelo indivíduo C e é pedido que explore os 

ecrãs de registo. Ao explorar os mockups, Figura 18, o indivíduo C: (1) sugere colocar um 

botão com “Sign up” no final do ecrã de registo; (2) no ecrã de registo substituir o  pelo 

botão “sign up”; (3) adicionar ecrã com teclado; e (4) adicionar ecrã com os campos 

preenchidos (nome, email,…). 

 

 

Figura 18 Teste de usabilidade aos ecrãs de registo realizado pelo indivíduo C  
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3.3.2.4 Teste de usabilidade do utilizador D 

A realização do teste de usabilidade 4 é feito pelo indivíduo D e é pedido que explore a 

aplicação de uma forma global. Na Figura 19, o indivíduo D sugere que no botão dos atalhos, 

os ícones fiquem todos à direita. Ao explorar o mockup do perfil sugere que em vez de 

mostrar os amigos adicionados, mostre os locais visitados. No mockup dos locais a visitar 

quando carregamos na opção “Meet Aveiro”, o indivíduo sugere que em vez da lista dos 

locais, uma forma mais apelativa é colocar a fotografia e o nome do local. Quando se carrega 

no local para obter mais informações, o individuo sugere a colocação de um botão “save” 

para guardar o local visitado. Para consultar o local mais tarde, basta aceder ao perfil. 

 

Figura 19 Teste de usabilidade global realizado pelo indivíduo D 
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Com os testes de usabilidade feitos aos ecrãs de papel e as respetivas sugestões dadas, no 

ponto seguinte, 9.3, apresenta-se a identidade visual da App “Moving To Aveiro” criada no 

software Adobe Illustrator.  

 

3.3.3 Identidade visual 

Segundo Healey (2009) a identidade visual “abrange tudo o que a marca produz, possui, 

expressa e comunica” (p.70). Os autores Tony Allen e John Simmons (2010) acrescentam 

que “engloba as componentes gráficas que fornecem um sistema para identificar e 

representar a marca nos seus elementos básicos – logótipos, símbolos, cores e tipos de 

letra”(as cited in Leitão, 2014, p. 70). 

Na construção da identidade visual da App “Moving To Aveiro” recorre-se à escolha de 

duas tipografias que servem de base para o desenvolvimento da aplicação. Com isto, é feita 

a escolha da tipografia principal, usada no logótipo, e da tipografia auxiliar, usada para o 

corpo de texto (Munhoz, 2009). Para a criação do logótipo opta-se pela fonte “Highest”, uma 

tipografia trabalhada que dá a sensação de movimento, indo de encontro ao nome da App e 

para a criação do corpo de texto, opta-se pela fonte “Roboto family”, uma tipografia reta e 

de fácil leitura (ver Figura 20 e Figura 21). 

 

 

Figura 20 Tipografia usada no logótipo 

                                                                                                                        

 

Figura 21 Tipografia usada na App 

 

A escolha das cores a usar é, também, um dos processos na construção da identidade 

visual. Segundo Munhoz (2009) “a definição da cor deve ser criteriosa…tornando-se um 

caráter primordial na identidade visual… e pode prever cores principais e cores secundárias” 

(p.40). Assim na construção da App final são usadas cores principais para a criação do 

logótipo (ver Figura 22) e cores secundárias na restante aplicação (ver Figura 23). 
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Figura 22 Palete de cores do logótipo 

 

 

Figura 23 Paletes de cor da app 

 

A escolha da palete de cores representada na Figura 22 e na Figura 23 tem como base o 

seu significado e também o complemento entre elas. A palete de cores criada para o logótipo 

é composta pela cor azul e pela cor laranja. Por sua vez, a palete de cores criada para a 

restante App é composta por cores derivadas da palete do logotipo, uma vez mais, cores 

azuis e laranjas. Optou-se por escolher estas cores porque são cores que transmitem oposição 

e contraste. O azul, segundo Lüscher (1969), pesquisador mundial sobre cores, transmite 

tranquilidade, contentamento, fidelidade, equilíbrio, dedicação, … já o laranja transmite 

temperatura, calor máximo, emoção, alegria,… 

O objetivo com estas duas cores é o de abranger o máximo de emoções/sentimentos que 

incidem na vida dos estudantes que decidem realizar Erasmus em Aveiro. Como o objetivo 

da App é o de satisfazer as necessidades deles a escolha das cores foi o mais amplo possível 

de forma a transmitir os vários tipos de sensações quando chegam ou quando pensam em 

realizar Erasmus em Aveiro. Assim, na Figura 24 apresenta-se o logótipo da App “Moving 

To Aveiro”. 

 

 

 

Figura 24 Logótipo final da App "Moving To Aveiro" 

  



 

 

74 

 

3.3.4 Protótipo da App “Moving To Aveiro” 

O protótipo final da aplicação é elaborado no Adobe Illustrator, um editor de imagens 

vetoriais, de onde resultaram 19 mockups e, posteriormente, recorre-se ao site da Marvel13 

(uma plataforma de design colaborativo) para “animar” os ecrãs. 

Ao entrar na aplicação é apresentado o ecrã inicial onde se pode iniciar sessão ou criar 

uma conta. Pode-se iniciar sessão tendo uma conta já criada ou com o Facebook ou o 

Google+. Quando se opta por criar uma conta basta selecionar o “sign up” e surge um ecrã 

onde é pedido o nome, email e password (ver Figura 25 e Figura 26).  

 

 

Figura 25 Ecrãs para iniciar sessão & novo registo 

 

 

13  Site da Marvel: https://marvelapp.com/ 

https://marvelapp.com/
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Figura 26 Ecrãs de novo registo (continuação) 

Uma vez o registo feito, ao iniciar sessão é apresentado o menu principal da aplicação 

que dá possibilidade de escolher entre a opção “UA” e “Aveiro” (ver Figura 27) e o botão 

de atalho que permite aceder ao perfil, às definições, mudar a língua, aceder aos contactos e 

sair da aplicação. 
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Figura 27 Ecrã principal & botão de atalho 

No botão de atalho ao selecionar a opção “My Profile” é apresentado um ecrã com a foto 

e a biografia do estudante (nome, idade, o que estudo, de onde vem, …) e ainda os locais 

que já visitou na cidade de Aveiro. Por outro lado, ao selecionar a opção “Contacts” é 

apresentado um ecrã com a biografia do estudante e os principais contactos para ajudar o 

estudante, como por exemplo, o ESN Aveiro, o GRI e os Languages Courses (ver Figura 

28). 
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Figura 28 Ecrãs do perfil, locais visitados e contactos 

No menu principal ao selecionar a opção “UA” é apresentado um ecrã com quatro icones 

(livro, euro, cama e copo) na parte inferior. Ao selecioanar o icone do livro, obtêm-se 

informações sobre a Universidade de Aveiro como por exemplo, os cursos e as unidades 

curriculares disponiveis, bem como um menu expansível quando se carrega na seta do 

conteúdo pretendido (ver Figura 29). Enquanto se navega noutros ecrãs, o botão de atalhos 

está sempre disponível podendo ser acedido a qualquer momento. Ao selecionar o icone do 

euro, obtem-se informações sobre o custo de vida, como por exemplo, o preço dos 

transportes públicos (ver Figura 30). Ao selecionar o icone da cama, obtem-se informações 

sobre o alojamento, como por exemplo, as residencias disponíveis em Aveiro. Por fim, ao 

selecionar o icone do copo, obtém-se informações sobre os eventos que vão decorrer na 

cidade de Aveiro (ver Figura 31).   
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Figura 29 Informações sobre a Universidade 

 

 

Figura 30 Botão de atalho & informações sobre o custo de vida 
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Figura 31 Informações sobre alojamento e eventos 

No menu principal (ver Figura 28) ao selecionar a opção “Aveiro” surge um novo menu 

com as opções “Learn portuguese” se o objetivo for aprender a língua portuguesa e “Meet 

Aveiro”, se o objetivo for o de conhecer a cidade de Aveiro. Mais uma vez, o botão de 

atalhos está disponivel podendo ser acedido a qualquer momento (ver Figura 32). 
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Figura 32 Menu principal & botão de atalho 

Se o objetivo for o de conhecer a cidade de Aveiro, seleciona-se a opção “Meet Aveiro” 

e surge um ecrã com os monumentos e locais mais conhecidos com a respetiva foto. Neste 

menu pode-se selecionar um local, por exemplo, a Ria de Aveiro e surge um ecrã com as 

informações sobre esse local e ainda a opção de “save” para guardar o local no perfil do 

estudante (ver Figura 33). 
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Figura 33 Locais para visitar & informação sobre o local 

Se o objetivo for o de aprender a língua portuguesa, seleciona-se a opção “Learn 

Portuguese” e surge um ecrã com os cursos e níveis disponíveis. Neste menu é possível 

escolher entre os níveis básico (A1) e intermédio (B2) de português. Uma vez escolhido o 

nível a frequentar basta carregar e surge um menu com os conteúdos programáticos que serão 

lecionados (ver Figura 34).  
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Figura 34 Cursos disponíveis & informação sobre os conteúdos programáticos 
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3.3.5 Validação da App “Moving To Aveiro” 

Para a validação final da App “Moving To Aveiro” recorre-se ao envio de quatro 

mensagens com o link e a duas partilhas de link por facebook da App já prototipada. O envio 

das mensagens e dos links remete para o dia 13 de setembro e recorre-se aos mesmos 

estudantes que participaram na validação dos ecrãs em papel. Além destes recorre-se a mais 

dois novos participantes, totalizando assim, quatro indivíduos do sexo feminino e dois 

indivíduos do sexo masculino. Os objetivos ao realizar estes testes são: (1) testar a aplicação 

no global; (2) testar a parte inicial da App, ou seja, os menus de registo; (3) testar o conteúdo 

da aplicação; e (4) testar o design da App. 

A  Tabela 12 mostra o perfil dos estudantes que participam nestes testes de usabilidade. 

Tabela 12 Perfil dos estudantes que realizaram a validação final da App 

Identificação Sexo Faixa 

etária 

País Meio de 

partilha 

Teste 

A Feminino 21-23 Croácia Mensagem Teste global 

B Feminino 21-23 República 

Checa 

Mensagem Teste ao design 

C Feminino 18-20 França Mensagem Teste ao design 

D Feminino 21-23 Itália Mensagem Teste aos 

conteúdos da App 

E Masculino 21-23 França Partilha de 

link 

Teste global 

F Masculino 24-26 Alemanha Partilha de 

link 

Teste aos menus 

de registo 

 

Os testes de usabilidade com participação dos indivíduos A, B, C e D são realizados 

através do telemóvel e com os indivíduos E e F são realizados, presencialmente, através de 

um computador. Foi pedido a cada um dos participantes do teste que realizasse o teste a uma 

parte especifica da App e, no final, sugerisse alterações ou possíveis problemas. Os 

indivíduos A e E realizam o teste global à App, os indivíduos B e C realizam o teste ao 

design da App, o indivíduo D realiza o teste aos conteúdos da App e, por fim, o indivíduo F 

realiza o teste aos menus de registo.   
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Após o envio dos testes e a respetiva validação da App por parte dos participantes pode-

se aferir que os mesmos classificaram a App “Moving To Aveiro” como apelativa, 

organizada e de fácil navegação. 
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Conclusão 

A presente dissertação teve como questão de investigação: Qual o uso que os estudantes 

de Erasmus fazem dos social media?, como objetivos gerais: (1) compreender a utilização 

de social media pelos estudantes de Erasmus e (2) avaliar a utilidade de uma aplicação 

mobile agregadora de conteúdos como suporte à realização de mobilidade de estudantes de 

Erasmus. Surgem então, como objetivos específicos: (1) Perceber se existem e, caso existam, 

quais os fatores push & pull na tomada de decisão de realizar Erasmus; (2) Identificar se os 

estudantes de Erasmus recorrem a algum tipo de grupo ou comunidade (ex: ESN) para obter 

mais informações sobre a universidade/cidade para onde vão; (3) Entender as principais 

dificuldades que os estudantes de Erasmus têm quando vão realizar Erasmus; (4) Perceber 

qual o interesse de uma plataforma agregadora de conteúdos de informação para os 

estudantes; e (5) Desenvolver e validar uma aplicação agregadora de conteúdos para os 

estudantes de Erasmus. 

Para dar resposta à questão e aos objetivos apresentados é feita uma revisão de literatura 

científica sobre a (1) Teoria Social da Aprendizagem e Social Media; (2) o uso dos Social 

Network Sites e a geração Z, e, por fim, (3) o Erasmus no ensino superior. 

 De forma a aprofundar os temas acima descritos, é editado e distribuído um inquérito por 

questionário com o objetivo de obter dados e informações mais concretas sobre a amostra 

em estudo (estudantes de Erasmus na Universidade de Aveiro no ano letivo de 2018/2019).  

Podemos aferir que a amostra em estudo: 

• Usa os social media como ajuda no processo de integração e aprendizagem; 

• Os fatores push e pull que os estudantes mais privilegiam são, no caso dos fatores 

push: experienciar a cultura ocidental, recomendações de outros e maior qualidade 

de educação na instituição anfitriã. No caso dos fatores pull: o clima e estilo de vida, 

o custo de vida e o reconhecimento internacional; 

• Recorrem a vários recursos/grupos para obter informações, nomeadamente: Erasmus 

Student Network (ESN), Facebook, International Relations Offices, WhatsApp, 

Instagram e o Erasmus Buddy Program; 

• As principais dificuldades que sentem baseiam-se na falta de informação e no 

conhecimento da língua portuguesa; 

• Têm interesse numa plataforma agregadora de conteúdos de informação; 

• Avaliam o protótipo desenvolvido de forma positiva, apelativa e útil. 
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É de extrema importância referir que uma das limitações deste estudo foi conseguir uma 

amostra suficientemente representativa, tanto na distribuição dos questionários, como nos 

testes de usabilidade realizados. Posto isto, os resultados obtidos apenas dizem respeito à 

amostra em estudo (61 estudantes) tendo sido, apenas, desenvolvido um protótipo da 

aplicação e não em código, sendo este último, um possível trabalhado a desenvolver 

futuramente. 

Em suma, com os resultados obtidos e apresentados anteriormente podemos dizer que os 

objetivos definidos inicialmente para esta dissertação foram alcançados com êxito. 

Com esta dissertação é importante referir que o resultado, App “Moving To Aveiro”, será 

uma ajuda para todos os estudantes de Erasmus que decidem realizar Erasmus na 

Universidade de Aveiro, sendo a App uma ferramenta e uma mais valia para a instituição 

visto que agrega informações não só sobre a Universidade, como, também, sobre a cidade 

em si.
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Anexos 

Anexo I- Questionário 

 

Figura 35 Introdução ao questionário 
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Figura 36 Perguntas 1, 2 e 3 do questionário 

 

 

 

 

 

Figura 37 Pergunta 4 do questionário 
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Figura 38 Perguntas 5,6 e 7 do questionário 

 

 

 

Figura 39 Pergunta 8 do questionário 
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Figura 40 Pergunta 9 do questionário 

 

Figura 41 Perguntas 10 e 11 do questionário 
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Figura 42 Perguntas 12 e 13 do questionário 

 

Figura 43 Pergunta 14 do questionário 
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Figura 44 Pergunta 15 do questionário 

 

 

Figura 45 Pergunta 16 do questionário 
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Anexo II- Tabelas de codificação 

 
Tabela 13 Codificação das variáveis relativas à Mobilidade Erasmus. 

Pergunta Opções de resposta Codificação da variável Apresentação dos 

resultados 

 

Idade 

18                 22               26         30 

19                 23               27         +30 

20                 24               28 

21                 25               29 

1- (18-20)               4- (27-29) 

2- (21-23)               5- (>=30)  

3- (24-26)             

 

Gráfico de pizza 

Sexo Masculino 

Feminino  

1- Masculino 

2- Feminino  

Gráfico de pizza 

 

 

 

 

 

País de origem 

Alemanha                             Áustria 

Bélgica                                 Bulgária 

Chipre                                  Croácia 

Dinamarca                           Eslováquia 

Eslovénia                             Espanha 

Estónia                                 Finlândia 

França                                  Grécia 

Hungria                                Irlanda 

Itália                                     Letónia 

Lituânia                                Luxemburgo 

Malta                                    Países Baixos 

Polónia                                 Reino Unido 

República Checa                  Roménia 

Suécia 

1- Alemanha                2- Áustria 

3- Bélgica                    4- Bulgária 

5- Chipre                      6- Croácia 

7- Dinamarca                8- Eslováquia 

9- Eslovénia                  10- Espanha 

11- Estónia                    12- Finlândia 

13- França                     14- Grécia 

15- Hungria                   16- Irlanda 

17- Itália                        18- Letónia 

19- Lituânia                   20- Luxemburgo 

21- Malta                       22- Países Baixos 

23- Polónia                    24- Reino Unido 

25- República Checa     26- Roménia 

27- Suécia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de pizza 
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Tabela 14 Codificação das variáveis relativas à Mobilidade Erasmus (continuação). 

Pergunta Opções de resposta Codificação da variável Apresentação dos 

resultados 

 

 

 

Outros países 

Arménia                               Brasil 

Cabo Verde                          China  

Geórgia                                Iémen  

Norte da Macedónia            Sérvia 

Tunísia                                Turquia  

Ucrânia 

1- Arménia                             2- Brasil 

3- Cabo Verde                        4- China  

5- Geórgia                              6- Iémen  

7- Norte da Macedónia          8- Sérvia 

9- Tunísia                              10- Turquia  

11- Ucrânia 

 

 

Gráfico de pizza 

 

 

 

 

Curso educacional 14 

 

 

 

 

Vários cursos foram dados como resposta 

1- Área de ciências 

2- Área da saúde 

3- Área das tecnologias 

4- Área de agricultura e recursos naturais 

5- Área de arquitetura, artes plásticas e design 

6- Área de direito, ciências sociais e serviços 

7- Área de economia, gestão e contabilidade 

8- Área de humanidades, secretariado e tradução 

9- Educação física, desporto e artes do espetáculo 

 

 

 

 

Gráfico pizza 

 

  

 

14 A codificação da variável “curso educacional” foi codificada nas áreas de estudo presentes no site da DGES 

http://www.dges.gov.pt/guias/indarea.asp  

http://www.dges.gov.pt/guias/indarea.asp
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Tabela 15 Codificação das variáveis relativas à Mobilidade Erasmus (continuação). 

Pergunta Opções de resposta Codificação da variável Apresentação dos 

resultados 

 

Ciclo de estudos 

Licenciatura 

Mestrado 

Pós-graduação 

1- Licenciatura 

2- Mestrado 

3- Pós-graduação 

 

Gráfico de pizza 

 

 

 

Fatores Push 

Condições políticas e económicas; 

Maior qualidade da educação estrangeira; 

Experiência da cultura ocidental;  

Migrar após a graduação;  

Recomendação dos outros; 

Informação baseada na Internet; 

1- Condições políticas e económicas; 

2- Maior qualidade da educação estrangeira; 

3- Experiência da cultura ocidental;  

4- Migrar após a graduação;  

5- Recomendação dos outros; 

6- Informação baseada na Internet; 

 

 

 

Gráfico de pizza 

 

 

 

Fatores Pull 

Reconhecimento internacional 

Custo de vida 

Clima e estilo de vida 

Proximidade geográfica 

Presença de parentes e amigos 

Prestígio da instituição 

Influência de ex-alunos 

1- Reconhecimento internacional 

2- Custo de vida 

3- Clima e estilo de vida 

4- Proximidade geográfica 

5- Presença de parentes e amigos 

6- Prestígio da instituição 

7- Influência de ex-alunos 

 

 

 

Gráfico de Pizza 
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Tabela 16 Codificação das variáveis relativas à Mobilidade Erasmus (continuação). 

Pergunta Opções de resposta Codificação da variável Apresentação dos 

resultados 

 

Identificação com a língua 

Totalmente não identificado 

Pouco identificado 

Identificado 

Muito identificado 

Totalmente identificado 

1- Totalmente não identificado 

2- Pouco identificado 

3- Identificado 

4- Muito identificado 

5- Totalmente identificado 

 

 

Gráfico de colunas 

 

 

Identificação com a 

gastronomia 

Totalmente não identificado 

Pouco identificado 

Identificado 

Muito identificado 

Totalmente identificado 

1- Totalmente não identificado 

2- Pouco identificado 

3- Identificado 

4- Muito identificado 

5- Totalmente identificado 
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Identificação com a 

música 

Totalmente não identificado 

Pouco identificado 

Identificado 

Muito identificado 

Totalmente identificado 

1- Totalmente não identificado 

2- Pouco identificado 

3- Identificado 

4- Muito identificado 

5- Totalmente identificado 
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Tabela 17 Codificação das variáveis relativas à Mobilidade Erasmus (continuação). 

Pergunta Opções de resposta Codificação da variável Apresentação dos 

resultados 

 

 

Identificação com o 

artesanato 

Totalmente não identificado 

Pouco identificado 

Identificado 

Muito identificado 

Totalmente identificado 

1- Totalmente não identificado 

2- Pouco identificado 

3- Identificado 

4- Muito identificado 

5- Totalmente identificado 
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Identificação com festas e 

romarias 

Totalmente não identificado 

Pouco identificado 

Identificado 

Muito identificado 

Totalmente identificado 

1- Totalmente não identificado 

2- Pouco identificado 

3- Identificado 

4- Muito identificado 

5- Totalmente identificado 
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Tabela 18 Codificação das variáveis relativas ao uso de social media. 

Pergunta Opções de resposta Codificação da variável Apresentação dos 

resultados 

 

 

 

Recursos que utiliza no 

processo de aprendizagem 

e integração 

Wikis                              Blogs 

Youtube                          Facebook 

Instagram                       Twitter 

LinkedIn                         Pinterest 

WhatsApp 

International Relations Offices 

Erasmus Intensive Language Courses 

Erasmus Student Network (ESN) 

Erasmus Buddy Program 

1- Wikis                   2- Blogs 

3- Youtube               4- Facebook 

5- Instagram             6- Twitter 

7- LinkedIn              8- Pinterest 

9- WhatsApp 

10- International Relations Offices 

11- Erasmus Intensive Language Courses 

12- Erasmus Student Network (ESN) 

13- Erasmus Buddy Program 
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Frequência de uso de cada 

recurso 

Wikis                              Blogs 

Youtube                          Facebook 

Instagram                       Twitter 

LinkedIn                         Pinterest 

WhatsApp 

International Relations Offices 

Erasmus Intensive Language Courses 

Erasmus Student Network (ESN) 

Erasmus Buddy Program 

1- Nunca  

2- Raramente  

3- Às vezes  

4- Muitas vezes  

5- Sempre 
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Tabela 19 Codificação das variáveis relativas ao uso de social media (continuação). 

Pergunta Opções de resposta Codificação da variável Apresentação dos 

resultados 

 

 

 

Satisfação ao usar cada 

recurso 

Wikis                              Blogs 

Youtube                          Facebook 

Instagram                       Twitter 

LinkedIn                         Pinterest 

WhatsApp 

International Relations Offices 

Erasmus Intensive Language Courses 

Erasmus Student Network (ESN) 

Erasmus Buddy Program 

1- Nada satisfeito 

2- Pouco satisfeito 

3- Satisfeito 

4- Muito satisfeito 

5- Completamente satisfeito 
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Facilidade para encontrar 

informação 

Wikis                              Blogs 

Youtube                          Facebook 

Instagram                       Twitter 

LinkedIn                         Pinterest 

WhatsApp 

International Relations Offices 

Erasmus Intensive Language Courses 

Erasmus Student Network (ESN) 

Erasmus Buddy Program 

1- Nada fácil 

2- Pouca fácil 

3- Fácil 

4- Muito fácil 

5- Completamente fácil 
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Tabela 20 Codificação das variáveis relativas ao uso de social media (continuação). 

Pergunta Opções de resposta Codificação da variável Apresentação dos 

resultados 

 

 

 

 

Utilidade da informação 

encontrada 

 

 

Wikis                              Blogs 

Youtube                          Facebook 

Instagram                       Twitter 

LinkedIn                         Pinterest 

WhatsApp 

International Relations Offices 

Erasmus Intensive Language Courses 

Erasmus Student Network (ESN) 

Erasmus Buddy Program 

1- Nada de útil 

2- Pouco útil 

3- Útil 

4- Muito útil 

5- Completamente útil 
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Contribuição global de 

cada recurso 

Wikis                              Blogs 

Youtube                          Facebook 

Instagram                       Twitter 

LinkedIn                         Pinterest 

WhatsApp 

International Relations Offices 

Erasmus Intensive Language Courses 

Erasmus Student Network (ESN) 

Erasmus Buddy Program 

1- Nada importante 

2- Pouco importante 

3- Importante 

4- Muito importante 

5- Completamente importante 
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Tabela 21 Codificação das variáveis relativas à criação de uma App. 

Pergunta Opções de resposta Codificação da variável Apresentação 

dos resultados 

Interesse na criação de uma 

aplicação 

Sim 

Não 

1- Sim 

2- Não 
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Conteúdos para a aplicação 

Informação sobre mobilidade 

Informações sobre Aveiro e Universidade de 

Aveiro 

Informações sobre alojamento 

Informações sobre custo de vida 

Informação sobre cursos e unidades 

curriculares 

1- Informação sobre mobilidade 

2- Informações sobre Aveiro e Universidade de 

Aveiro 

3- Informações sobre alojamento 

4- Informações sobre custo de vida 

5- Informação sobre cursos e unidades 

curriculares 
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