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Objetivos
Conhecer:

§ Fatores determinantes das escolhas
de uma IES pelos estudantes

§ Satisfação dos estudantes no
contexto da mobilidade internacional

• Revisão da Literatura
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Satisfação dos Estudantes
§ Varia com género, idade, ano escolar e 

desempenho académico, em diferentes combinações

§ Resulta da avaliação global baseada na experiência
educacional total e experiência ao longo do tempo

§ Corresponde ao nível de realização do estudante/
avaliação de como os atributos de uma oferta
superam (ou não) as suas expectativas



Satisfação dos Estudantes
§ Leva a referências positivas às IES 

§ Forte relação com WOM e o processo de escolha

§ Tem como antecedentes a Imagem da IES, o valor 
do curso, as expectativas e a qualidade percebida

§
§ A lealdade é a  sua consequência

§ Aumenta se objetivos dos estudantes são alcançados



Considerações Finais (I)
§ Internacionalização e captação de estudantes internacionais

é uma das prioridades estratégicas de muitas IES

§ Processo de tomada de decisão/ escolha de uma IES,
realizado de forma consciente ou inconsciente pelos
estudantes, é complexo e composto de múltiplas etapas

§ O continuum do processo de tomada de decisão integra
uma predisposição para estudar no estrangeiro, a procura e
análise das alternativas disponíveis, a seleção e realização
da candidatura e a escolha final da IES



Considerações Finais (II)
§ Satisfação e lealdade, dependem da forma como a IES é

percebida e valorizada pelos estudantes (imagem, qualidade,
técnica e funcional, expetativas, desejos/ necessidades, valor)

§ Conhecer os fatores e as fontes de informação explicativas da
escolha da IES com impacto positivo na satisfação e na
lealdade dos estudantes internacionais contribui para a
melhoria da gestão das IES, e formulação e implementação de
estratégias de marketing relacional e de comunicação com
impacto na performance e na imagem internacional (CPLP)



Desenvolvimentos Futuros
§ Desagregar os fatores explicativos da

escolha de uma IES por sistema
educativo e/ou área geográfica (CPLP)

§ Conhecer os antecedentes e
consequentes da satisfação dos
estudantes com as IES que escolhem
(CPLP)
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