
uestionário online para estudantes de arquitetura 

Fundación Arquia  

 

REGULAMENTO arquia/encuestas 2020 

A Fundación Arquia realiza periodicamente inquéritos de âmbito nacional. 

 

VIII QUESTIONÁRIO PARA ESTUDANTES  

Questionário online realizados a cada 3 anos pela Fundación Arquia para conhecer a estrutura e o estado 

de opinião dos estudantes de arquitetura. 

 

Os questionários realizam-se a estudantes procedentes de praticamente todas as escolas de Arquitetura 

espanholas e portuguesas. Foram realizadas com anterioridade 7 edições, através das quais foi possível 

estabelecer pautas de troca e estabilidade ao longo dos últimos anos. 

 

1. Participantes 

Pueden participar todos los estudiantes matriculados en cualquier escuela española de Arquitectura (no 

podrán participar los estudiantes de Universidades extranjeras que estén estudiando temporalmente en 

alguna escuela española de arquitectura a través del programa ERASMUS o similar). 

 

A participação poder-se-á realizar a partir do mês de setembro através do site da Fundación Arquia, 

fundacion.arquia.com/encuesta2020. 

 

Os participantes poderão atualizar a sua informação até ao dia de encerramento da convocatória, dia 9 de 

outubro de 2020 à 12h, meio-dia, mas o questionário só pode ser enviado uma vez. 

 

2. Premios 

Entre os participantes que tiverem preenchido e enviado o inquérito, sortear-se-ão, em outubro de 2020, e 

na presença de um notário, dois computadores HP ProBook com licença de um ano do pack completo de 

Adobe incluída. Ficam excluídos do sorteio os trabalhadores e membros dos organismos reitores do Grupo 

Arquia, assim como os seus familiares em primeiro grau. 

 

Uma vez verificados os dados, comunicar-se-á individualmente o resultado aos participantes vencedores e 

o mesmo tornar-se-á público através dos sites do Grupo Arquia ao longo do mês de novembro de 2020. 

 

3. Resultados 

Em novembro de 2020, publicar-se-á o relatório dos resultados obtidos a partir das respostas dadas pelos 

participantes, tratadas de maneira confidencial. Dito relatório será elaborado pelo sociólogo Emilio Luque, 

Professor da Facultad de Ciencias Políticas e sociólogo da UNED. 

 

 

https://fundacion.arquia.com/encuesta2020

