
Configurações
16  (2015)
Violência e Criminalidade

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Suzana Nunes Caldeira, Osvaldo Silva, Áurea Sousa, Maria José D.
Martins, Maria Mendes e Susana Pinho Botelho

Estudantes do ensino superior, praxe
académica e satisfação com a vida
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aviso
O conteúdo deste website está sujeito à legislação francesa sobre a propriedade intelectual e é propriedade exclusiva
do editor.
Os trabalhos disponibilizados neste website podem ser consultados e reproduzidos em papel ou suporte digital
desde que a sua utilização seja estritamente pessoal ou para fins científicos ou pedagógicos, excluindo-se qualquer
exploração comercial. A reprodução deverá mencionar obrigatoriamente o editor, o nome da revista, o autor e a
referência do documento.
Qualquer outra forma de reprodução é interdita salvo se autorizada previamente pelo editor, excepto nos casos
previstos pela legislação em vigor em França.

Revues.org é um portal de revistas das ciências sociais e humanas desenvolvido pelo CLÉO, Centro para a edição
eletrónica aberta (CNRS, EHESS, UP, UAPV - França)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Referência eletrônica
Suzana Nunes Caldeira, Osvaldo Silva, Áurea Sousa, Maria José D. Martins, Maria Mendes e Susana Pinho
Botelho, « Estudantes do ensino superior, praxe académica e satisfação com a vida », Configurações
[Online], 16 | 2015, posto online no dia 29 Dezembro 2015, consultado o 06 Março 2016. URL : http://
configuracoes.revues.org/2865

Editor: Centro de Investigação em Ciências Sociais
http://configuracoes.revues.org
http://www.revues.org

Documento acessível online em: http://configuracoes.revues.org/2865
Este documento é o fac-símile da edição em papel.
© CICS


































        
















 






    








  












            




        

     

 





  
         

























   










 



          


           







         




 



       

     
















            
          














           



         

       
 











       

         







      







       


























 





 



        








































 


 


 





           









  










 




















 




 


 


 



 

 








         












 



















    

































         
  




 





  








        






 

   

    
       













        

     
        












    

















     


          
 





       






 


 
 
 









           



         




 




   



























































     










 

    







 


 








     
























 

          












        


        







  
    




         

   






























         










 



 



       






           
         










 



 

          



         

 
       







    












 






        








          




    


           
           



     








