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Introdução 

 

Este guia prático do tutor do Programa de Tutoria da UTAD (PT-UTAD) pretende 

ser um documento conciso que permita orientar os docentes da UTAD para a tarefa de 

apoio e integração dos seus tutorandos. Num primeiro momento são explicados os 

objetivos do programa e o respetivo enquadramento do tutor. Num segundo momento 

é dada resposta a algumas das questões mais frequentes colocadas pelos tutores.   

Os responsáveis pela implementação do PT-UTAD estão totalmente receptivos a 

qualquer comentário que permita colmatar uma possível ambiguidade e/ou aumente a 

clareza do texto aqui apresentado. Estão igualmente disponíveis para reunir com os 

docentes nos respetivos departamentos no sentido de esclarecer dúvidas que 

subsistam. 

 

Objetivos do Programa de Tutoria da UTAD 

 

A missão do PT-UTAD é promover a integração e o sucesso académico do estudante, 

apoiando-o na transição entre o ensino secundário e o ensino universitário. Além disso, 

e decorrente da experiência de programas de tutoria já implementados em outras 



universidades, portuguesas e estrangeiras, são objetivos deste programa; aproximar 

estudantes e docentes, contribuindo para melhorar a qualidade pedagógica na UTAD e 

promover o desenvolvimento e a formação pessoal e profissional dos estudantes. No 

desenvolvimento do PT-UTAD, o Tutor – um docente do curso com aptidão e gosto no 

relacionamento com os alunos – tem um papel absolutamente central, quer como 

exemplo e modelo de identificação académica, quer como referência de proximidade 

não-intrusiva que facilita esta transição no quadro de vida do estudante.  

 

Observe-se, no entanto, dois pontos-chave que enquadram o papel do Tutor: 

1. O Tutor não é um substituo dos pais nem um protetor do aluno, mas sim um promotor 

ativo da sua autonomia e, consequentemente, do seu desenvolvimento. 

2. O Tutor não está ao nível do aluno, mas sim num patamar sistémico diferente e 

superior, quer do ponto de vista hierárquico, quer do ponto de vista simbólico. Não se 

trata, portanto, de uma relação de igual para igual, mas de uma relação assimétrica em 

que o Tutor é uma referência que promove o aluno. 

 

Deixamos aqui três ideias-chave para apoiar o trabalho do Tutor do PT-UTAD: 

1. Facilitar a integração académica do aluno, podendo utilizar, entre outras, as seguintes 

estratégias: 

- No primeiro contacto apresentar-se pelo nome, como Professor-Tutor, e deixar o 

endereço profissional (e-mail, contacto do gabinete ou outro contacto profissional).   

- No primeiro contacto saber o nome do aluno e passar a tratá-lo pelo nome próprio. 

- Em tempo oportuno, procurar conhecer as expectativas do aluno quanto ao curso e à 

Universidade. 

- Apoiar o aluno na definição dos seus objetivos académicos, avaliando, com ele, as 

potencialidades e as dificuldades que condicionarão o alcançar daqueles objetivos. 

- Motivar o aluno, ajudando-o a focar-se nos seus objetivos e no mérito do trabalho 

organizado e sistemático, sem descurar o tempo próprio para a inserção no grupo de 

pares e para o saudável divertimento. 

 

2. Acompanhar o percurso académico do aluno, estando atento aos seguintes sinais: 

- Faltas repetidas às aulas 



- Atrasos sistemáticos 

- Desmotivação para o estudo 

- Isolamento social, sobretudo em relação aos pares 

- Resultados académicos negativos 

 

3. Prevenir situações de risco acrescido 

- Apoiando o aluno na planificação da sua vida diária, nomeadamente na gestão do 

tempo 

- Ajudando-o a conter a ansiedade de separação, bem como a ansiedade de adaptação 

- Encaminhando-o para os recursos competentes – Gabinete de Apoio à Tutoria, 

Provedora do Estudante, Serviços de Ação Social, ou outras respostas no âmbito da 

Universidade – os alunos cujos sinais de desadaptação académica sejam claramente 

alarmantes. 

 

 

FAQ 

(QUESTÕES FREQUENTES) 

 

 

1. Quais os objetivos e funções do tutor? 

O principal objetivo do tutor é promover a integração e o sucesso académico do 

estudante/tutorando, apoiando-o na transição entre o ensino secundário e o ensino 

universitário. Por favor consulte em cima as informações detalhadas sobre esta questão. 

 

 

 

2. Existe algum esquema de reuniões que o tutor deva seguir?   

Existe um calendário que deverá seguir e que é indicado pela equipa do PT-UTAD 

(poderá consultar esta e outras informações no site do PT-UTAD). Sugere-se um mínimo 

de 4 reuniões de grupo anuais  para os tutorandos do 1º ano (duas no 1º semestre e 

duas no 2º semestre), e duas reuniões de grupo anuais para os tutorandos do 2º ano 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/autad/tutoria/Paginas/Programa_Tutoria.aspx


(uma em cada semestre). Contudo, poderão existir mais momentos de reunião, ficando 

ao critério do tutor a necessidade de reunir mais vezes. 

Cabe ao tutor avaliar se cada um dos seus tutorandos necessita de um 

acompanhamento mais individualizado e marcar, com cada um, reuniões individuais. 

 

3. O que devo fazer quando os alunos/tutorandos não comparecem (ou deixam 

de comparecer) às reuniões marcadas?  

Assim que possa deve procurar saber as razões destas não comparências e o que poderá 

ter acontecido. Se o processo de tutoria se encontra no início, pode ser importante este 

esclarecimento ser feito no próprio dia ou tão breve quanto o possível. Numa primeira 

fase pode recorrer ao Diretor do Curso e, posteriormente, se achar que faz sentido, 

poderá consultar discretamente outros alunos/colegas da turma. Repetimos, o 

propósito é verificar que está tudo a correr bem com aquele aluno/aluna, mesmo que 

não tenha ido às reuniões. 

 

4. O que posso fazer quando verifico que os meus tutorandos não estão a 

participar normalmente nas aulas por estarem envolvidos (muitas vezes a 

contragosto) em atividades de praxe? 

O acompanhamento do tutor pode ser particularmente útil no esclarecimento rigoroso 

sobre os direitos do tutorando como aluno e/ou como cidadão. É essencial salientar aos 

tutorandos que estes, se assim o quiserem,  poderão recusar ser praxados e que, mesmo 

assim, poderão usar o seu traje e participar na vida académica regular e nas festas 

académicas sem problemas (este tende a ser o principal argumento com que são 

confrontados).  Ou, então, que se entenderem participar em atividades de praxe, 

deverão ter muito claro quais os momentos para isso, evitando por em causa a 

qualidade do seu trabalho académico. Um acompanhamento mais frequente nas 

primeiras semanas/meses poderá ser benéfico. Será talvez útil recomendar aos 

tutorandos que leiam atentamente o “código de praxe”, no qual, por exemplo, diz que 

é proibido praxar depois das 23:00h e antes das 8:00h.  

 

5. Qual é o papel dos mentores e de que modo se interliga com as minhas 

responsabilidades de tutor?  



A função do tutor é fundamentalmente pedagógica e servir de modelo cívico e ético 

sendo, por isso, diferente do mentor. O mentor envolvido no PT-UTAD é um aluno mais 

velho (geralmente do 3º ano do curso) que se voluntaria para  servir de guia aos 

estudantes recém-chegados à UTAD. O principal objetivo é o de aproveitar a experiência 

dos alunos mais velhos para facilitar a integração dos mais novos, transmitindo 

conhecimentos (por exemplo, sobre o curso, a sua estrutura e especificidades) ou, 

também, sobre os locais mais importantes da UTAD e/ou da cidade de Vila Real. O 

estabelecimento de relações  interpessoais, com o próprio e com outros, é também uma 

atividade do mentor. Os mentores poderão ser importantes no esclarecimento de 

dúvidas sobre o modo como o tutorando está a experienciar a praxe e sobre o processo 

de adaptação. 

 

Dadas as diferenças de atribuições,  não é necessário reunir com regularidade com os 

mentores. Poderá até ser benéfico manter algum distanciamento. No entanto, esta 

decisão de distanciamento deverá ser feita caso a caso e de acordo com as 

circunstâncias nesse momento. 

 

6. Soube que os meus tutorandos foram ter com outro tutor, solicitando-lhe 

apoio. O que posso fazer? 

Pode acontecer. Não ponha em causa a sua relação como tutor ou tutora. Com o passar 

do tempo, em especial com o decorrer do ano letivo e a aproximação a outros docentes 

em termos de trabalho académico, há afinidades que se criam e que poderão motivar 

um aluno a estar mais à vontade com outro docente para lhe pedir apoio. Isso não 

significa que não possa manter uma normal relação de tutoria consigo. 

 

 

7. Por vezes tenho dificuldade em reunir com os alunos com privacidade (por 

exemplo porque o meu gabinete tem outros colegas) e sinto que os alunos se podem 

sentir desconfortáveis com isso e não estarem à vontade nos assuntos. Onde poderei 

reunir com os alunos? 

De facto é importante manter uma interação o mais privada possível (mesmo que essa 

reunião de tutoria seja em grupo). Nesse caso poderá recorrer aos gabinetes da 



biblioteca ou num ambiente mais informal dentro do Campus, desde que assegure 

alguma privacidade em reunir. 

Eem outras universidades, os tutores costumam realizar a primeira reunião num 

ambiente mais informal ainda que não privado, por exemplo, juntando-se aos seus 

tutorandos na hora do almoço ou do lanche na cantina ou no bar da respectiva escola. 

Mas essa é uma opção de cada tutor. 

 

8. Comecei a reunir com os alunos e, após algumas semanas, fico com a perceção 

que “está tudo bem” e que os alunos não precisam de mim. Isso é bom?  

Isso é bom. Nem todos os alunos irão necessitar de apoio, mas ficará com certeza a porta 

aberta para quando tiverem algum problema. 

 

9. Reparei que um tutorando apresenta faltas sistemáticas a algumas unidades 

curriculares e tem problemas de organização do estudo. Após falar com ele, este 

reconhece esses problemas. Ajudo-o a planear os momentos de estudo, ele próprio 

diz-me que tenho razão e que tenciona cumprir o plano definido. Mas depois, 

sistematicamente, não cumpre, embora me diga que tenho razão e que irá alterar o 

comportamento. Fico com a sensação que o aluno me diz aquilo que acha que eu 

quero ouvir. O que posso fazer? 

O seu trabalho como tutor está a ser bem feito. Com algumas pessoas, tal como parece 

acontecer com esse aluno, é necessário tempo para que este se aperceba de algumas 

das suas prioridades. Importa que este sinta disponibilidade da sua parte para o ajudar 

e o possa procurar sempre que precise.  

 

 

 

10. Faz sentido haver reuniões entre os vários tutores do curso? 

a. Faz todo o sentido, de modo a partilharem experiências e ajustarem eventuais 

práticas de tutoria. Essas reuniões podem ser solicitadas por um dos tutores ou pode 

ser solicitada pelo diretor do curso, que tem igualmente um papel fundamental na 

dinamização do Programa de Tutoria da UTAD. 

 



11. Sinto que alguns alunos dizem que tenho razão mas depois não mudam. O que 

devo fazer? 

A função do tutor é promover a integração e o sucesso académico do estudante, 

apoiando-o na transição entre o ensino secundário e o ensino universitário. Com 

algumas pessoas, tal como pode acontecer com alguns alunos, é necessário tempo para 

que este se apercebam de algumas das suas prioridades. Importa que este sinta 

disponibilidade da sua parte para o ajudar e o possa procurar sempre que precise. 

 

12.  Fui tutor/a de alunos/as quando estes estavam no 1º ano do curso. Devo 

continuar com o processo de tutoria nos anos seguintes? 

O processo de tutoria está desenhado para funcionar preferencialmente  no 1º ano dos 

curso de licenciatura, embora seja desejável que se mantenha também no 2º ano Depois 

disto, o processo de ligação tutorial a esses alunos apenas se deve manter oficialmente 

se houver interesse entre as partes (a experiência dos processos de tutoria tem 

demostrado que grande parte dos alunos continua a procurar o tutor ao longos dos 

anos).  

 

13. Como sei se estou a ser um “bom” tutor? 

Bom tutor é alguém que contacta o estudante, responde aos Emails ou contactos do 

mesmo e está disponível para o ouvir e atender quando é procurado. Além disso, envia 

Emails regularmente, quer a felicitar o estudante pelas boas notas, quer perguntando 

como vai o estudo ou se tem preocupações.  Se isto não aconteceu ou não está 

disponível para isso, então deve considerar não se envolver no programa. 

 

 

 

14. Posso convidar os antigos tutorados para falarem com os mais novos? 

Sim, pode ser útil este contacto para que os novos estudantes se apercebam do que é o 

processo de tutoria e dos benefícios deste.  

 

15. É normal haver diferenças do 1º para o 2 semestre dos tutorados em relação 

aos seus interesses e disponibilidade em reunir comigo? 



Sim, é normal que procurem menos o tutor no 2º semestre, provavelmente porque 

muitas dúvidas estão esclarecidas e as necessidades também. Mas é importante ir 

mantendo o contacto para assegurar que está tudo bem e que o tutor está disponivel 

se o estudante necessitar.  

 

16. É normal que me peçam para resolver assuntos ou façam perguntas tão triviais 

como “Onde posso tirar fotocópias?” ou “Tenho de me inscrever no SIDE para as 

avaliações?” 

No início os estudantes podem dirigir-se aos tutores com assuntos triviais para “apalpar 

terreno” e verificar se o tutor é cordial no contacto. O tutor deverá responder com 

cordialidade e ser acolhedor, mas deve também promover a autonomia progressiva 

desse  estudante. Provavelmente o estudante, depois de verificar que o tutor não é 

agressivo ou sarcástico na resposta a essas trivialidades, não voltará a procurá-lo para 

essas questões mas sim para outras mais relevantes do foro académico ou pessoal. 

 
 

CONTACTOS: 

Gabinete de Apoio ao Tutorado sediado no GESQUA (Tel. 259 350 675) 

 

Secretariado 

Dulce Maria Campos Teixeira Baptista (dbaptista@utad.pt) 

 

GAT-UTAD (Gabinete de Apoio ao Tutorado da UTAD): 

Ricardo Barroso: rbarroso@utad.pt 

Cristina Antunes: mantunes@utad.pt 

José Carlos Gomes da Costa: jcgc@utad.pt 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Gabinete de Gestão da Qualidade 

Edifício das Pedrinhas 

5000-801 Vila Real 

Coordenadas GPS: - 41º 17'18.13'' N | - 7º 44'21.94'' O 
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