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O PAPEL DO TUTOR 
 

 

O Tutor é um importante ponto de contacto que existe dentro da 

UTAD para um estudante recém-ingressado. É alguém que 

conhece perfeitamente a Universidade e, especialmente, o curso 

onde o estudante realizou a matrícula. 

 

Ao exercício do papel de Tutor, são necessárias algumas 

caraterísticas particulares: capacidade para a construção de 

uma boa relação com os estudantes; genuinidade na relação 

com os estudantes; disponibilidade para as solicitações por 

parte dos seus tutorados.  

 

Sendo o Tutor uma figura de referência dentro da Universidade 

é natural que os tutorados recorram a este para pedir apoio na 

resolução de problemas tanto ao nível da integração como em 

questões de ordem pessoal, económica e, essencialmente, 

académica. Ao Tutor cabe o papel de discutir com os tutorados 

as possibilidades de resolução do problema e, sempre que 

possível, encaminhar para os diversos serviços de apoio 

existentes na Academia.  
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PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitar a integração promovendo as relações 
interpessoais e de grupo

Apoiar na transição entre o ensino secundário e 
o ensino superior

Orientar e trabalhar com o estudante o seu 
percurso académico

Promover a participação dos estudantes em 
atividades extracurriculares

Identificar situações de risco de insucesso e/ou 
abandono escolar e encaminhar para serviços 

de apoio
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PONTOS-CHAVE PAPEL DO TUTOR 
 

 

Observe-se 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.
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ATRIBUIÇÃO DE TUTORADOS 

 

 

 
 

A distribuição dos tutorados pelos Tutores é da 

responsabilidade do Diretor de Curso. No início de cada ano 

letivo é realizada a distribuição aleatória dos estudantes 

ingressados pelos Tutores existentes. O ideal será um grupo 

de 5 a 10 estudantes por Tutor. Provavelmente, existirão 

cursos onde o número de estudantes por Tutor será superior. 
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O PRIMEIRO CONTACTO 
 O Programa de Tutoria pretende que o Tutor seja a 

primeira, ou das primeiras pessoas, ao nível 

institucional, com quem o estudante contacta no 

momento em que chega pela primeira vez à 

Universidade: o momento da matrícula.  

 

 É desejável que os Tutores de todos os cursos 

estejam presentes na semana das matrículas, com 

maior presença no dia preferencial do curso onde 

exerce o papel de Tutor1.  

 

 Neste primeiro contacto o Tutor apresenta-se ao 

estudante e pode desde logo conversar com este sobre 

as expectativas que traz para o curso, os receios que 

tem e, ao mesmo tempo, referir que enquanto Tutor 

estará disponível para o acompanhar no seu percurso 

na UTAD.  

 

 Deste modo, a instituição oferece ao estudante recém-

ingressado uma figura de referência que poderá 

tranquilizar o estudante nesta entrada no ensino 

superior, especificamente, na UTAD.  

 

 Caso não seja possível acolher/conhecer os tutorados 

na semana de matrículas, é importante que o primeiro 

contacto entre Tutor e tutorado se realize logo após a 

indicação do grupo de tutorados por parte do Diretor de 

Curso, preferencialmente na primeira semana de 

aulas.   

 

 

 

1 Sugere-se que os Tutores de cada curso se organizem por turnos (1h ou 2h) e estejam no local das matrículas no dia preferencial 

do curso e recebam os estudantes por ordem de chegada, podendo já este grupo ser atribuído ao Tutor em questão.  
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É importante que o Tutor após conhecer o seu grupo de tutorados mantenha um 

contacto regular com estes. Após o primeiro encontro onde é feita a partilha de 

contactos e decidido o modo preferencial de contacto (e-mail; telemóvel; redes 

sociais; whatsapp, entre outros). 

Ao Tutor é proposta uma Timeline, com as datas apropriadas para a realização de 

reuniões com os seus tutorados: podem ser reuniões de grupo ou individuais. 

Apesar destas reuniões respeitarem uma orientação mais formal, é aconselhável 

que o Tutor mantenha contacto com os seus tutorados mesmo em contexto 

diferente destas reuniões propostas: podem fazer um ponto de situação num 

encontro no corredor, na cafetaria ou então, podem combinar um almoço na cantina 

com o seu grupo de tutorados e aproveitar um momento descontraído para 

conversar com estes sobre a integração na Universidade.  

CONTACTO COM OS ESTUDANTES 
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No decorrer do contacto com os estudantes, o Tutor deverá estar atento a 

possíveis problemas que os seus tutorados estejam a vivenciar. Em alguns 

casos, poderá ser o próprio tutorado a recorrer ao Tutor para partilhar 

alguma dificuldade. Os problemas poderão ser de caraterísticas muito 

diversas, mas é possível agrupar nas três apresentadas no esquema 

abaixo, apesar de estas se desmembrarem em questões mais específicas.  

 

Dificuldades de integração

Problemas económicos

Dificuldades académicas

CONTACTO COM OS ESTUDANTES 
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DIFICULDADES DE INTEGRAÇÃO 
 

As dificuldades ao nível da integração serão, provavelmente as primeiras a surgir 

entre os tutorados. A larga maioria dos estudantes que ingressam na UTAD são 

estudantes deslocados, o que significa que, para muitos, é a primeira vez que 

estão fora da sua residência habitual.  

Nestas situações, o papel do Tutor reveste-se de alguma importância no sentido 

em que a sua proximidade com os tutorados poderá facilitar a identificação de 

situações de ansiedade, stress ou depressão. Nestas circunstâncias, o Tutor 

deve, logo que possível, conversar de forma individual com o seu tutorado e 

tentar perceber se, efetivamente, estamos perante um estudante a vivenciar os 

problemas referidos anteriormente e está a colocar em risco o seu sucesso 

escolar ou até, a continuação dos estudos na UTAD.  

A intervenção do Tutor cinge-se à identificação de situações de risco que 

coloquem em causa o sucesso académico do estudante e ao seu 

encaminhamento para os diversos serviços de apoio que existem na UTAD 

(pág.13) Em qualquer situação o Tutor terá sempre o apoio do Diretor de Curso 

como do GGAT para a resolução de problemas desta índole. 
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PROBLEMAS ECONÓMICOS 
 

Problemas ao nível económico também serão mais notórios no início do ano 

letivo. Os estudantes da UTAD caraterizam-se por terem origem familiar em 

agregados com rendimento económico médio-baixo, o que significa que muitos 

estudantes têm de gerir um rendimento bastante limitado para continuarem a 

estudar.  

Nestas situações cabe ao Tutor, tal como referido nas dificuldades de 

integração, estar atento a possíveis indícios de problemas económicos que 

possam estar a gerar ansiedade e stress no estudante. Mais uma vez, a 

intervenção do Tutor será importante na identificação de situações deste tipo e 

no seu encaminhamento para os serviços de apoio na UTAD, nomeadamente 

para os Serviços de Ação Social (pág.13). Em qualquer situação o Tutor terá 

sempre o apoio do Diretor de Curso como do GGAT para a resolução de 

problemas desta índole. 
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DIFICULDADES ACADÉMICAS  
 

No contexto das dificuldades académicas poderão surgir diversos problemas: 

o estudante não ingressou no curso pretendido; as expectativas relativamente 

ao curso estão a ser defraudadas; o estudante não está a conseguir obter o 

rendimento académico que desejava; o estudante não está preparado para um 

modo de estudo mais autónomo e está a demonstrar dificuldades em se 

organizar, entre outras. Como podemos observar, poderão ser vários os 

motivos a interferir no percurso académico do estudante. 

Mais uma vez, é importante referir que os estudantes da UTAD, na sua maioria, 

fazem parte da 1ª geração a ingressar no ensino superior, o que quer dizer, que 

muitos deles não conseguem ter apoio e orientação ao nível familiar para a sua 

integração no ensino superior, sendo este contexto algo novo nas suas vidas.  

Neste panorama o Tutor desempenha um papel muito importante: orientar o 

estudante dentro do sistema do ensino superior, ressalvando junto do seu 

tutorado que o Tutor não é um explicador. Significa isto, que o Tutor será, 

efetivamente, a figura de referência do estudante dentro da UTAD que o poderá 

ajudar a organizar o estudo (fazer planos de estudo); orientar na gestão de 

momentos de avaliação e, provavelmente, ajudar a resolver problemas 

burocráticos que surgem durante o percurso académico. Mais uma vez sempre 

que o Tutor necessitar de ajuda para a resolução de alguma questão terá 

sempre um apoio de retaguarda, sendo que em situações mais delicadas que 

o tutorado possa apresentar, nomeadamente, problemas com outros docentes, 

o Tutor pode sempre encaminhar o estudante para o Provedor do Estudante 

(pág.16). 
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SERVIÇOS DE APOIO AO 
ESTUDANTE
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GRUPO DE APOIO E GESTÃO DO PROGRAMA DE TUTORIA 
 

O Programa de Tutoria dispõe de um Grupo de Apoio que trabalha diretamente 

com os Tutores como com os estudantes. Este grupo presta todo o apoio 

necessário para o encaminhamento de estudantes para os diversos serviços 

de apoio e, sempre que necessário, reúne com os estudantes que se 

encontrem a enfrentar algum tipo de problema.  

Localização: Piso 2 do Edifício da Reitoria, Porta D2.27 

Contacto: 250350116 / 250350114; Ext.4116 / 4114 

E-mail: tutoria@utad.pt 

 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL  
 

Os SAS prestam aos estudantes serviços nos domínios do alojamento, 

alimentação, bolsas de estudo e bolsas de emergência e de colaboração, 

apoio médico e psicológico, apoio às atividades desportivas e culturais, entre 

outros. 

No caso de estudantes em que a Bolsa de Estudo foi recusada, ou em outras 

situações em que o estudante necessite de outros apoios em termos 

económicos, há sempre a possibilidade, através do contacto com os Serviços 

de Ação Social, de procurar outras soluções para o estudante não abandonar 

a Universidade por razões económicas.  

Outros apoios existentes: 

 Fundo de Apoio Social 

 Sistema de empréstimos com garantia mútua para estudantes do ensino 

superior 

 Outras Bolsas 

 Estudantes com deficiência 

https://www.utad.pt/tutoria/
http://www.sas.utad.pt/
http://www.sas.utad.pt/alojamento/Paginas/default.aspx
http://www.sas.utad.pt/alimentacao/Paginas/default.aspx
http://www.sas.utad.pt/bolsas/Paginas/default.aspx
http://www.sas.utad.pt/Desporto/Paginas/default.aspx
http://www.sas.utad.pt/FAS/Paginas/FAS.aspx
http://www.sas.utad.pt/bolsas/Paginas/emprestimos.aspx
http://www.sas.utad.pt/bolsas/Paginas/emprestimos.aspx
http://www.sas.utad.pt/bolsas/Paginas/bolsas_outras.aspx
http://www.sas.utad.pt/bolsas/Paginas/estudantes_deficiencia.aspx
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Localização: Pólo I do Complexo de Codessais, no edifício designado, 

Residência Universitária e Cantina de Codessais, na Rua Diogo Dias Ferreira, 

Codessais, 5000-559 Vila Real. 

 Unidade de Saúde dos SASUTAD 

Especialidades disponíveis: 

• Psicologia e Aconselhamento Psicopedagógico; 

• Nutrição;  

• Enfermagem de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Promoção da Saúde; 

• Enfermagem de Promoção da Saúde;  

• Ginecologia e Obstetrícia;  

• Clinica Geral e Saúde Familiar; 

• Medicina Dentária. 

 

Para marcação de consulta o estudante pode: 

a) Dirigir-se diretamente ao balcão de atendimento dos SASUTAD, em 

Codessais; 

b) Contactar através do telefone 259 309 920; 

c) Utilizar a aplicação de marcação on-line existente na página dos 

SASUTAD – Marcação de consulta. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sas.utad.pt/saude/Paginas/default.aspx
http://www.sas.utad.pt/saude/Paginas/MarcarConsulta.aspx
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PROVEDOR DO ESTUDANTE 

A missão do Provedor é a promoção dos direitos e interesses dos estudantes 

no âmbito da Universidade. Sempre que um estudante apresente problemas 

quer a nível académico e/ou pedagógico e não consegue resolve-lo junto dos 

serviços competentes deve recorrer ao Provedor de Estudante. 

Localização: Piso 2 do Edifício da Reitoria, Porta nº D2.27 

Contacto: 250350132; Ext.4132 

E-mail: provedor@utad.pt 

 

OBSERVATÓRIO PERMANENTE DO ABANDONO E PROMOÇÃO DO 

SUCESSO ESCOLAR 
 

O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar tem 

por missão monitorar os casos de abandono escolar e implementar ações que 

permitam melhorar os indicadores de abandono e sucesso escolar na UTAD. 

Localização: Piso 2 do Edifício da Reitoria, Porta D2.27 
Contacto: 250350116; Ext.4116 
E-mail: observar@utad.pt 

https://www.utad.pt/provedor-do-estudante/
mailto:provedor@utad.pt
https://www.utad.pt/programa-apoiar/
https://www.utad.pt/programa-apoiar/
mailto:observar@utad.pt
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DINÂMICAS DE 
GRUPO 
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PORQUÊ DINÂMICAS DE GRUPO? 
 

 Ajuda as pessoas de um grupo a conhecerem-se umas às outras; 

 Promove a integração de novos membros; 

 Ajuda que os novos membros do grupo se sintam confortáveis; 

 Encoraja a cooperação; 

 Promove o trabalho em equipa; 

 Ajuda as pessoas a ultrapassarem alguns bloqueios de socialização; 

 Desenvolve competências relacionais; 

 Cria um bom ambiente para a aprendizagem e a participação. 

 

Com a prática de dinâmicas de grupo pretendemos que a relação entre o Tutor 

e o seu grupo de tutorados não se centre, apenas, numa relação formal, mas 

sim, que permita momentos de partilha de experiências, enriquecimento 

pessoal e profissional, estreitamento de relações entre os indivíduos e 

momentos divertidos entre o grupo. Ao mesmo tempo, será possível perceber 

e identificar alguns receios que os estudantes detêm sobre o ingresso no ensino 

superior, tendo o Tutor assim tempo e espaço para desmistificar essas 

questões com todo o grupo. 
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1. FACTO OU FICÇÃO? 

Convide o seu grupo de tutorados a escrever num papel três coisas sobre 

eles próprios e que não é do conhecimento dos restantes elementos do 

grupo. Duas coisas têm de ser verdadeiras, uma tem de ser falsa. 

Cada um dos tutorados deve ler para o grupo os três factos sobre ele próprio 

e o restante grupo votar em qual será o facto falso. 

Esta atividade é de organização simples e bastante divertida, ajuda o grupo 

a conhecer-se entre si.  

 

2. A ENTREVISTA 

Divida o seu grupo de tutorados em pares. Peça que em cerca de 5/7 

minutos se entrevistem um ao outro. Cada em cada entrevista tem de se 

descobrir TRÊS factos interessantes sobre a outra pessoa (pode ser 

caraterísticas pessoais, interesses, ou até mesmo sobre o ingresso no 

ensino superior e os receios). Após a realização das entrevistas, abra uma 

discussão em grupo e peça que cada um apresente ao grupo os três 

elementos interessantes que descobriu sobre o colega. Esta pode ser uma 

dinâmica, que se centrada em descobrir factos sobre os receios do ingresso 

no ensino superior, pode gerar uma discussão em grupo que ajuda, 

principalmente, me dois pontos: desmitificar receios e medos do ingresso 

no ensino superior e fazer com que o grupo de estudantes perceba que os 

seus receios são comuns a muitos colegas.   
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3. ENCONTRA ALGUÉM QUE… 

Este jogo é individual. Assim cada tutorado deverá ter um papel com o 

quadro que segue abaixo. Cada um dos participantes terá interagir com os 

restantes membros do grupo e descobrir quais dos seus colegas se 

enquadra nas caraterísticas da tabela abaixo colocando o nome em cada 

caixa. Defina o tempo ideal para a realização desta atividade que dependerá 

do número de tutorados, entre 15 a 30 minutos é o aconselhável. Após final 

do tempo definido cada um dos tutorados apresenta as suas conclusões. 

 

Entrou no 

curso de 1ª 

opção. 

Sabe cantar. Vive numa 

cidade do 

litoral do país. 

É bom a 

matemática. 

Tem medo de 

aranhas. 

Não sabe 

cozinhar. 

Não entrou no 

curso de 1ª 

opção. 

Vive a mais de 

100km da 

UTAD. 

Não gosta de 

chocolate. 

Entrou na 

Universidade 

de 1ª opção. 

Toca algum 

instrumento 

musical. 

Está a viver 

sozinho pela 

1ª vez. 

Nunca tinha 

estado em Vila 

Real. 

É vegetariano. A cor favorita 

é o azul. 

É filho único. Fazemos anos 

no mesmo 

mês. 

Fala 

fluentemente 

outra língua. 

Nasceu em 

outro país. 

Natural de Vila 

Real.  
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4. QUEM ÉS TU? 

 

Organize os estudantes por pares. Os grupos devem estar espalhados 

pela sala de modo a conseguirem conversar sem perturbar os restantes 

grupos. O Tutor tem por missão lançar tópicos de conversa cada intervalo 

de 3/5 minutos e os pares de tutorados têm de conversar sobre esses 

mesmos tópicos. Sugerimos os tópicos abaixo.  

 Qual o maior desafio que estás a vivenciar neste momento? 

 O que gostas mais em ti? 

 Qual a emoção que expressas com maior facilidade e aquela que 

exprimes com maior dificuldade? 

 O quê que poucas pessoas sabem sobre ti? 

 O que valorizas mais em um amigo? 

 O que esperas estar a fazer dentro de 5 anos? 

 Qual o teu maior objetivo para o próximo ano? 

 O que gostarias de melhorar em ti? 

 O que mais te assusta neste momento? 

 Quais as tuas expectativas para esta nova fase da tua vida? 

 Quais os teus receios para este curso? 
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5. O QUE GOSTAVAS DE APRENDER 

SOBRE… 

Peça que cada um dos seus tutorados escreva num papel um conjunto de 

perguntas sobre a Universidade ou o curso que gostava de ver respondidas. 

Depois de cada um dos tutorados ter um conjunto de 4/5 questões peça que 

apresentem ao grupo e discuta em grande grupo as respostas às perguntas 

colocadas. 
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PERGUNTAS 
FREQUENTES 
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1. EXISTE ALGUM ESQUEMA DE REUNIÕES QUE O TUTOR DEVA 

SEGUIR? 
SIM. Existe um calendário que deverá seguir e que é indicado pelo GGAT no início do ano 

letivo. São Sugeridas um mínimo de 4 reuniões de grupo anuais para os tutorados do 1º ano 

(duas no 1º semestre e duas no 2º semestre). No caso de o Tutor ter tutorados a frequentar 

o 2º ano, são sugeridas duas reuniões de grupo anuais (uma em cada semestre). Contudo, 

poderão existir mais momentos de reunião, ficando ao critério do tutor a necessidade de 

reunir mais vezes. Cabe, também, ao Tutor avaliar se cada um dos seus tutorados necessita 

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

 

2. AS REUNIÕES TÊM DE TER UM CARÁTER FORMAL? 

NÃO. O modo de realização das reuniões fica ao cargo do Tutor. Podem ser reuniões no 

gabinete do Tutor, no final de uma aula e centrarem-se em questões formais do percurso do 

estudante. Mas também podem ser com um caráter informal e descontraído: um almoço na 

cantina; um lanche/café no bar; um encontro nos jardins da UTAD.  

 

3. O QUE DEVO FAZER QUANDO NA PRIMEIRA REUNIÃO NÃO 

COMPARECEM TODOS OS TUTORADOS? 

Como estará no início do processo de tutoria é importante esclarecer no próprio dia ou tão 

breve quanto o possível os motivos que conduziram à não comparência. Caso seja docente 

do 1º semestre poderá no final de uma aula esclarecer, de uma forma discreta, junto dos 

próprios estudantes em falta o porquê de não terem participado na sessão de tutoria. É 

importante relembrar que os estudantes têm o direito de não participar no programa, 

cabendo neste caso ao Tutor a missão de se certificar que está tudo bem com o estudante, 

no momento em que o questiona da não participação, e após isso respeitar a decisão do 

estudante.  
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Caso denote que o estudante poderá estar a ter algum problema mas não o quer partilhar 

nem participar no Programa, o Tutor deverá informar o Diretor de Curso da situação 

identificada.  

 

4. E QUANDO OS ESTUDANTES DEIXAM DE COMPARECER ÀS 

REUNIÕES E NÃO DÃO QUALQUER FEEDBACK DA SUA 

SITUAÇÃO? 

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

ter acontecido. 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. 

 

5. POSSO TER ALGUMA INTERVENÇÃO QUANDO OBSERVAR QUE 

OS MEUS TUTORADOS ESTÃO A PARTICIPAR DE FORMA 

CONTRARIADA EM ATIVIDADES DA PRAXE? 

O acompanhamento do tutor pode ser particularmente útil no esclarecimento rigoroso sobre 

os direitos do tutorando como estudante e como cidadão. É essencial salientar aos 

tutorados 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.  
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6. SOUBE QUE OS MEUS TUTORADOS FORAM TER COM OUTRO 

TUTOR, SOLICITANDO-LHE APOIO. O QUE POSSO FAZER? 

PODE ACONTECER. Não coloque 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. Em outras universidades, os tutores costumam realizar a primeira reunião num 

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

na hora do almoço ou do lanche na cantina ou no bar da respetiva escola. Mas essa é uma 

opção de cada tutor. 
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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? 

É PERFEITO! Existem estudantes que não sentem qualquer dificuldade de integração nem 

necessitam de nenhum apoio em especial. Contudo, certamente irão gostar de manter uma 

relação mais próxima com um docente que se preocupa com o percurso deles e que lhes dá 

a conhecer outras atividades que o possam ajudar a promover as suas competências 

pessoais e académicas. Apesar de poder vir a existir uma relação mais distante e menos 

constante com alguns tutorados é importante manter a porta aberta para qualquer situação 

em que venham a precisar de ajuda.  

 

9. SINTO QUE ALGUNS ALUNOS DIZEM QUE TENHO RAZÃO MAS 

DEPOIS NÃO MUDAM. ESTAREI A SER MAU TUTOR? 

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

parece acontecer com esse estudante, 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? 

OBVIAMENTE QUE SIM! 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. 
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11.  FUI TUTOR DE ESTUDANTES QUANDO ESTES ESTAVAM NO 1º ANO DO 

CURSO. DEVO CONTINUAR COM O PROCESSO DE TUTORIA NOS ANOS 

SEGUINTES? 

É UMA POSSIBILIDADE! O processo de tutoria está desenhado para funcionar 

preferencialmente no 1º ano do curso de licenciatura e mestrado integrado, embora seja 

desejável que se mantenha também no 2º ano. Depois disto, o processo de ligação tutorial 

a esses estudantes 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). 

 

12. 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, felicita 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. 

 

13. POSSO CONVIDAR OS ANTIGOS TUTORADOS PARA FALAREM 

COM OS MAIS NOVOS? 

CLARO QUE SIM! Este contacto pode ser útil para que os novos estudantes se apercebam 

do que é o processo de tutoria e dos benefícios deste. Além de que o envolvimento de outros 

estudantes permite a criação de um ambiente mais criativo e integrador. 
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14. 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 disponível se o estudante 

necessitar. 

 

15. 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?” 

SIM. 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. Depois, é importante não esquecer que 

é a primeira vez que o estudante está em uma universidade e muitas tarefas ser-lhe-ão 

estranhas nos primeiros dias.  

 

 


