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Resumo
Com o objetivo de avaliar os fatores associados ao
desempenho académico dos estudantes no ciclo básico
da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho
Neto (FM-UAN), realizou-se o estudo descritivo observacional transversal, dirigido aos estudantes do 3º
Ano de 2007/2008, constituído por um universo de
114 participantes que responderam ao questionário,
previamente distribuído, obedecendo-se ao critério de
voluntariedade. As variáveis permitiram determinar
com detalhes as condições para o ensino-aprendizagem
e o desempenho dos estudantes que a faculdade de medicina oferecia na altura. Deu-se uma atenção particular à análise da formação de base dos estudantes que
lhes deu acesso ao curso de medicina, tipo de estudante, bem como ao fator residência. Os resultados desta
pesquisa permitiram estruturar o trabalho da seguinte
forma:
a) Introdução, onde foram levantadas questões sobre
os objetivos a alcançar, a importância da pesquisa e a
justificativa da escolha do tema;
b) Metodologia, ressaltando nela os procedimentos
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utilizados para a pesquisa bem como as variáveis do trabalho; ressalta-se como foram alcançados os resultados
desde a recolha à análise dos dados;
c) Revisão bibliográfica que permitiu passar em revista as teorias mais relevantes sobre a problemática estudantil, contextualizando-as com a realidade angolana;
d) Resultados e discussão, refletem o que se recolheu e analisou com base nos dados obtidos dos questionários e do tratamento de outros documentos disponibilizados pela instituição;
e) Conclusões e recomendações, onde se apresentam a consolidação da pesquisa e sugestões pertinentes
que sirvam de base para novas pesquisas nesta linha.
Esta pesquisa permitiu tirar ilações dos indicadores académicos que ajudarão a FM-UAN a reorientar as estratégias para a admissão dos estudantes.
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