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Considerações Iniciais 
 

 

O Programa de Tutoria da UTAD (PT-UTAD) está em funcionamento desde o ano letivo 

de 2015/2016, encontrando-se atualmente num processo de consolidação a fim de 

abranger todos os cursos da Academia. Assim, e de modo a perceber as potencialidades 

e fragilidades deste programa, julgou-se pertinente a realização do diagnóstico que será 

partilhado nas páginas seguintes. O exercício de diagnóstico realizado pela equipa do 

Gabinete de Apoio à Tutoria teve como objetivo conhecer, de forma mais próxima, a 

operacionalização do programa, aproveitando, também, para recolher indicadores úteis 

para uma avaliação mais sistemática do mesmo. 

Para a recolha de informação foram aplicados questionários aos tutores e tutorandos, 

permitindo assim conhecer as perspetivas dos participantes relativamente ao programa. 

Assim, este documento tem como objetivos: a divulgação os dados recolhidos no 

processo de diagnóstico e, através da informação recolhida, servir para melhorar o PT-

UTAD.  

O relatório é composto por seis secções. A primeira apresenta o programa de tutoria na 

UTAD. Seguidamente, apresenta-se o método de recolha e tratamento da informação. 

Na terceira secção, evidenciamos o papel do tutor e as suas perceções. Seguem-se, nas 

secções quatro e cinco, a perceção do PT a partir dos Tutores e tutorandos, 

respetivamente. Finaliza-se o relatório tecendo um conjunto de considerações.   
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1. O Programa de Tutoria na UTAD 
 

 

1.1 Objetivo e evolução 

O Programa de Tutoria (PT-UTAD) foi implementado na UTAD em 2015/16, 

tendo sido criado na sequência dos resultados apresentados pelo Observatório 

Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar. A preocupação em 

proporcionar aos estudantes um percurso universitário saudável e de sucesso 

conduziu à constituição do PT-UTAD, tendo este programa o objetivo de 

acompanhar de uma forma mais próxima os estudantes e, deste modo, reduzir 

situações de abandono e/ou insucesso académico. Concretamente, os objetivos 

do PT-UTAD consistem em aproximar estudantes e docentes, contribuir para a 

qualidade do processo de ensino/aprendizagem e promover o desenvolvimento 

e a formação pessoal e profissional de estudantes e professores.  

No ano letivo 2017/2018, o PT-UTAD está na sua terceira edição. Torna-se, por 

isso, relevante avaliar a forma como o processo tem decorrido até este 

momento, nomeadamente em termos de número de participantes. Podemos 

observar (Figura 1) que o PT-UTAD conta com um número consistente de 

intervenientes - tutores e tutorandos. O Grupo de Gestão e Apoio do PT-UTAD 

(GGA PT-UTAD) entendeu manter o número de cursos em tutoria (12) para o 

ano letivo de 2017/18 para melhor consolidar o programa e, posteriormente, 

abrir o programa a mais cursos da UTAD. Foi também decidido eliminar a figura 

do mentor para este ano, dado que o papel do mentor não foi devidamente 

entendido pelos estudantes. 
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FIGURA 1. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES NO PT-UTAD 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

N.º Cursos1 8 12 12 

N.º Tutores 41 87 87 

N.º Mentores 65 89 34 

N.º Tutorandos 301 5272 5723 

 

Participantes e recolha de informação   
 

Para avaliar o programa de tutoria, foram construídos dois questionários: um dirigido 

aos tutores e outro dirigido aos tutorandos. O principal objetivo deste instrumento de 

recolha de dados centrou-se em perceber os benefícios deste programa para os 

participantes e, ao mesmo, tempo entender as principais dificuldades sentidas tanto 

pelos tutores como pelos tutorandos na prossecução dos objetivos da tutoria. A 

informação recolhida servirá para um registo interno do desenvolvimento do programa 

e, também, enquanto ferramenta para uma melhoria contínua do programa.   

No que diz respeito ao questionário dirigido aos tutores, este teve como objetivo 

perceber o conceito que os tutores possuem acerca da tutoria e qual a perceção que 

têm acerca do seu papel enquanto tutores. Assim, o questionário centrou-se em 

questões relacionadas com as dificuldades sentidas pelo tutor na relação com os 

tutorandos, com os problemas apresentados pelos estudantes e na perceção dos pontos 

positivos e contributos do PT-UTAD a nível profissional. O questionário aplicado aos 

tutorandos centrou-se em questões que permitissem perceber a relação do tutorando 

com o tutor, os pontos positivos que os estudantes reconheciam ao programa e 

perceber qual a intenção de continuação dos estudantes na tutoria.  

Estes questionários foram construídos numa plataforma online própria para o efeito e 

foram aplicados aos tutorandos via Side no final do ano letivo, e aos tutores foi enviado 

                                                             
1 Anexo I: Lista dos cursos participantes  
2 Estudantes do 1º ano (Dados fornecidos pelos Serviços Académicos) 
3 Estudantes do 1º ano (Dados fornecidos pelos Serviços Académicos) 
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via email. Os questionários estiveram disponíveis para receber respostas durante 60 

dias.  

  

2.1 Percentagem de resposta dos participantes 

Analisando a percentagem de resposta tanto do grupo de tutores como do grupo de 

tutorandos, percebemos que nos encontramos perante uma participação baixa em 

ambos os grupos: 20% dos tutores responderam ao questionário (Figura 3) e, no caso 

dos tutorandos, somente 6% responderam (Figura 4).  

No curso de LRE não houve qualquer resposta ao questionário por parte dos tutores. A 

mesma situação de não resposta ocorreu com os tutorandos dos cursos de Ciências do 

Ambiente e de LRE, que não responderam. 

Comparando estes resultados com os do ano anterior — 31% de respostas dos tutores 

e 22% de respostas dos tutorandos —, verificamos que houve uma baixa significativa na 

participação tanto dos tutores (20%) como dos tutorandos (6%). 

FIGURA 2. PERCENTAGEM DE RESPOSTA DOS TUTORES AO QUESTIONÁRIO 

Curso 
Nº 

Tutores 
Nº 

Respostas 
% Resposta 

Biologia e Geologia 2 1 50% 

Bioquímica 9 1 11% 

Ciências do Ambiente 3 1 33% 

Enfermagem 12 3 25% 

Engª Biomédica 6 1 17% 

Engª Mecânica 2 1 50% 

Engª Zootécnica 6 2 33% 

Enologia 6 1 17% 

LRE 4 0 0% 

MI Med Veterinária 25 4 16% 

Psicologia 5 1 20% 

Serviço Social 7 1 14% 

Total 87 17 20% 
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FIGURA 3. PERCENTAGEM DE RESPOSTA DOS TUTORANDOS 

Curso 
Nº 

Tutorandos 
Nº de 

Respostas 
% Resposta 

Biologia e Geologia  8 3 38% 

Bioquímica 51 1 2% 

Ciências do Ambiente 15 0 0% 

Enfermagem  104 7 7% 

Engª Biomédica 25 2 8% 

Engª Mecânica 30 0 0% 

Engª Zootécnica 30 3 10% 

Enologia 45 1 2% 

LRE 42 0 0% 

MI Med Veterinária  91 7 8% 

Psicologia 73 8 11% 

Serviço Social 58 3 5% 

Total  572 35 6% 

 

2. Papel de tutor: perceções e indicadores 

3.1 O papel do tutor no PT-UTAD 

 

Quando confrontados com os objetivos do PT-UTAD, os tutores atribuem várias 

finalidades ao programa (Figura 5), destacando o facto de este programa ter uma forte 

importância no acompanhamento e orientação dos estudantes na sua integração na 

UTAD. Reconhecem que o PT-UTAD, além desta componente de apoio à integração, 

evidencia uma grande utilidade na transição entre o ensino secundário e ensino 

superior, na promoção do sucesso escolar e no apoio contínuo a diferentes dúvidas 

que surgem aos tutorandos.   
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Figura 4. Perceção do papel do tutor 

 

 

Quando questionados sobre o que entendiam ser o papel de tutor/a (Figura 5), a 

maioria dos participantes referiu ver o seu papel enquanto uma figura de referência 

para o estudante dentro da instituição, favorecendo deste modo uma maior 

proximidade entre estudantes e docentes. De uma forma concreta, a vertente 

“orientar/acompanhar” foi aquela que mais sobressaiu nas respostas dos 

participantes. Assim, os tutores tentam construir o perfil de alguém disponível para 

atender, encaminhar e motivar os estudantes no seu percurso escolar, tendo em conta 

as potencialidades e dificuldades de cada estudante.  

 

3.2 Vantagens atribuídas ao PT-UTAD 

Quanto às vantagens que os tutores reconhecem ao PT-UTAD (Figura 6), percebemos 

que as principais são: promover a motivação do estudante para o curso; contribuir para 

a diminuição do abandono escolar e facilitar a proximidade com o professor. Este 

programa surge como um instrumento que favorece a relação entre professor e 

estudante, contribuindo assim para uma melhor integração do estudante no curso e 

na instituição.  

4

9

3

0 2 4 6 8 10

Apoiar percurso académico

Acompanhar/orientar

Apoiar na transição ensino
secundário/ensino superior
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FIGURA 5. VANTAGENS RECONHECIDAS AO PT-UTAD NA INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES 

 

 

3. O PT-UTAD pelos Tutores: indicadores de avaliação 

4.1 Evolução do número de tutorandos por tutor 

De modo a perceber o desenvolvimento do PT-UTAD ao longo do ano letivo, importa 

perceber qual a continuidade do grupo de tutorandos por cada tutor. Pretende-se com 

este indicador entender se os tutores conseguem manter um contacto constante e 

contínuo com o seu grupo de estudantes, assegurando assim um acompanhamento 

permanente.  

Tendo por base o número total de respostas obtidas (17), quando analisamos o 

número inicial de tutorandos por tutor e o número final, percebemos que de um modo 

geral existe uma diminuição do número de tutorandos por cada tutor. Assim, no início 

do ano foram distribuídos 141 tutorandos por 17 tutores, sendo que no final do ano 

letivo se observou uma redução do número de tutorandos para 113. A redução mais 

significativa notou-se no 1º ciclo de Bioquímica: com 6 tutorandos no início do ano 

letivo, no final do ano, apenas existia 1 tutorando (Figura 7).   
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FIGURA 6. NÚMERO INICIAL E FINAL DE TUTORANDOS 

Curso Nº tutores 
Nº 

tutorandos 
Inicio 

Nº tutorandos 
com contacto 

regular 

% tutorandos 
com contacto 

regular 

Biologia e Geologia 1 9 9 100% 

Bioquímica 1 6 1 17% 

Ciências do Ambiente 1 15 15 100% 

Enfermagem 3 37 31 84% 

Engª Biomédica 1 12 12 100% 

Engª Mecânica 1 16 12 75% 

Engª Zootécnica 2 12 9 75% 

Enologia 1 6 6 100% 

MIMed Veterinária 4 16 9 56% 

Psicologia 1 9 6 67% 

Serviço Social 1 3 3 100% 

Total 17 141 113 80% 

 

 

4.2 Contacto entre tutor e tutorando 

Os dados apresentados anteriormente permitem-nos perceber que ao longo do ano 

letivo se verificou um decréscimo no número de tutorandos por tutor, importando, 

então, conhecer os motivos para a falta de contacto. O PT-UTAD prevê seis reuniões 

de grupo durante o ano letivo para os tutorandos do 1º ano e quatro para os do 

segundo ano, para além dos contactos informais e reuniões pontuais que possam 

surgir sempre que o tutor ou o tutorando julguem pertinentes. Assim, na visão dos 

tutores (Figura 8) diferentes fatores conduziram à falta de contacto com alguns dos 

seus tutorandos, destacando: a “falta de interesse do tutorando no PT-UTAD” e o 

“tutorando não percebeu o conceito do papel do tutor” como os fatores com maior 

impacto na relação tutor-tutorando. 
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FIGURA 7. MOTIVOS PARA A FALTA DE CONTACTO TUTOR-TUTORANDO 

 

 

Estas são as dificuldades apontadas no que respeita à relação tutor-tutorando. Importa 

também conhecer os fatores que promovem uma comunicação contínua e de 

qualidade entre tutor-tutorando. Assim, quando questionados sobre o que permitiu 

um contacto regular, os tutores referiram, na sua maioria, que “interesse/motivação 

dos estudantes em participar no PT-UTAD” foi um fator com grande importância para 

o envolvimento dos tutorandos e, consequentemente, facilitar uma comunicação 

constante. Neste âmbito, os tutores referiram também que o facto de “o tutor ser 

professor do 1º ano” poderá ter influência no melhor acompanhamento dos 

tutorandos.  
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FIGURA 8. FATORES FACILITADORES DO CONTACTO TUTOR-TUTORADO 

 

 

 

4.3 Problemas apresentados pelos estudantes 
 

Um indicador importante acerca do trabalho desenvolvido pelo PT-UTAD refere-se à 

tipologia de problemas que os tutorandos apresentam aos seus tutores. Este indicador 

poderá ajudar a conhecer melhor as dificuldades sentidas pelos estudantes do 1º ano e, 

ao mesmo tempo, a planear ações por parte dos tutores para auxiliar os seus 

tutorandos.  

Assim, quando questionados sobre os principais problemas apresentados pelos 

tutorandos, observamos (Figura 10) que “problemas de transição ensino secundário – 

ensino superior” e “métodos de estudo” e “problemas administrativos” foram as 

principais dificuldades apresentadas pelos estudantes. No entanto, outros problemas 

apresentados pelos estudantes adquirem alguma relevância, nomeadamente: 

“quantidade de trabalho”, “métodos de avaliação”, “afastamento da residência 

habitual”, podendo a figura de referência do tutor ser agente facilitador de integração 

no meio académico. Pelo contrário, segundo os tutores, questões como “adaptação à 

UTAD”, “relação professor-aluno” e “relação com os colegas” foram assuntos que 

suscitaram parco interesse. 
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FIGURA 9. PROBLEMAS APRESENTADOS PELOS TUTORANDOS 

 

 

 

4.4 Dificuldades sentidas pelo tutor 

Reconhecendo a complexidade do desempenho do papel de tutor, questionámos quais 

as principais dificuldades que os tutores sentiram na sua função (Figura 11). Assim, 

apesar de serem mencionados diferentes tipos de dificuldades, existe uma que se 

destaca das restantes: “estabelecer contacto com os tutorandos”. Este aspeto é 

mencionado por 50% dos participantes. 
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FIGURA 10. DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO TUTOR 

 

 

5. O PT-UTAD pelos estudantes: principais indicadores 
 

5.1 Contacto dos tutorandos com o tutor 
 

O Programa de Tutoria prevê que se realizem durante o ano letivo seis reuniões de 

grupo com os tutorandos do 1º ano, e 4 para os tutorandos do 2º ano, podendo os 

tutores, sempre que seja pertinente, agendar reuniões individuais e/ou contactos 

informais com os seus tutorandos. Neste sentido, questionaram-se os tutorandos 

acerca do número de reuniões que tiverem com o seu tutor. A figura 12 demonstra 

que a maioria dos participantes participou entre uma a duas reuniões ao longo do ano 

letivo; dois participantes participaram mais de quatro reuniões. No entanto, importa 

reter que treze dos participantes (37%) afirmam não terem tido qualquer reunião com 

o seu tutor.  
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FIGURA 11. NÚMERO DE REUNIÕES 

 

 

5.2 A relação tutorando-tutor  
 

Nesta seção, importa perceber como os estudantes percecionam a sua relação com o 

tutor, nomeadamente em termos de disponibilidade demonstrada por este último para 

orientação do percurso do tutorando. Assim, quando questionados acerca da 

disponibilidade do seu tutor, a maioria reconhece elevada disponibilidade do tutor às 

suas solicitações (Figura 13), seja no sentido em que dá respostas em tempo útil, seja na 

disponibilidade para atendimento informal.   
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FIGURA 12. DISPONIBILIDADE DO TUTOR FACE ÀS DIVERSAS SOLICITAÇÕES 

 
 

A opinião dos tutorandos sobre a sua relação com o tutor é, de uma forma geral, positiva 

e traduz-se, designadamente, no reforço positivo dos tutorandos, na identificação de 

fragilidades, e na melhoria da autoconfiança (Figura 14).  

 

FIGURA 13. RELAÇÃO COM O TUTOR 
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Quando questionados sobre a influência do tutor no seu percurso académico, os 

tutorandos, na sua maioria, concorda que a figura do tutor se apresenta importante em 

diferentes vertentes: incentivo, orientação, definição de objetivos e análise/ajuda? do 

percurso académico.   

 

FIGURA 14. TUTOR COMO ORIENTADOR DO PERCURSO ACADÉMICO 

 

 

5.3  Avaliação geral do PT-UTAD  
 

No geral, os estudantes que participaram no PT-UTAD valorizam o programa em vários 

aspetos (figura 16). Os estudantes colocam enfâse na ajuda que o PT-UTAD oferece na 

promoção da sua motivação para o curso e no apoio para uma melhor integração no 

curso.  
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FIGURA 15. ASPETOS EM QUE VALORIZAM O PT-UTAD 

 

 

Na sequência das respostas anteriores, os estudantes foram convidados a avaliar a 

qualidade do PT-UTAD para a sua integração na universidade. 

As respostas (figura 17 e 18) mostram que a maioria dos estudantes avalia a sua 

participação no programa positivamente. Assim, a continuidade no PT-UTAD é também 

alvo de acordo entre a maioria dos inquiridos. 

 

Figura 16. Avaliação global do PT-UTAD                                 Figura 17. Continuidade no PT-UTAD   
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6. Considerações Finais 
 

Apesar da baixa taxa de resposta obtida na aplicação dos questionários, tanto por parte 

dos tutorandos (6%) como dos tutores (20%), este exercício permitiu obter alguns 

indicadores acerca do trabalho que tem sido desenvolvido no PT-UTAD. Tendo alguns 

indicadores centrais, realçámos: as vantagens reconhecidas ao PT-UTAD pelos 

participantes, os principais problemas apresentados pelos tutorandos e as dificuldades 

sentidas na relação tutor-tutorando.  

 Os resultados obtidos mostram que o PT-UTAD surge como instrumento que 

permite promover a proximidade entre os estudantes e os docentes da 

instituição, facilitando a comunicação entre as partes;  

 Esta promoção da relação estudante-docente permite tomar conhecimento da 

realidade dos estudantes na transição do ensino secundário para o ensino 

superior, tornando mais visíveis as dificuldades que os estudantes enfrentam 

neste processo;  

 Para os tutorandos, o tutor desempenha um importante papel enquanto 

orientador académico, facilitando a sua integração na Universidade, aspeto que 

assume, na UTAD, particular importância, pois a maioria dos estudantes 

ingressados pertencem a uma geração que, no seio familiar, alcança, pela 

primeira vez, este nível de ensino.  

 

Apesar dos aspetos positivos observados nas respostas obtidas, importa também realçar 

os dados menos positivos, tais como o facto de existirem tutorandos que nunca tiveram 

contacto com o seu tutor, e de, ao longo do ano letivo, alguns tutores referirem 

dificuldades em contactar os seus tutorandos, sem terem um real conhecimento da 

razão do abandono dos tutorandos relativamente ao PT-UTAD. Há necessariamente que 

introduzir procedimentos que permitam alargar e melhorar o programa.  
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Lista dos cursos que integram o Programa de Tutoria no ano letivo de 

2015/16 

 

 Biologia e Geologia 

 Bioquímica 

 Enfermagem 

 Engenharia Biomédica 

 Engenharia Mecânica 

 Engenharia Zootécnica 

 Enologia 

 Línguas e Relações Empresariais 
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Lista dos cursos que integram o Programa de Tutoria nos anos letivos de 

2016/17 e 2017/18 

 

 Biologia e Geologia 

 Bioquímica 

 Ciências do Ambiente 

  Enfermagem 

 Engenharia Biomédica 

 Engenharia Mecânica 

 Engenharia Zootécnica 

 Enologia 

 Línguas e Relações Empresariais 

 MI Medicina Veterinária 

 Psicologia 

 Serviço Social 
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