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Capítulo I 
Programa de Tutoria 
 

Artigo 1º 

Âmbito 

1. O presente Regulamento estabelece um conjunto de orientações gerais sobre o 

funcionamento do Programa de Tutoria da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (PT-UTAD) aplicadas a todos quantos o integram, tendo em vista a 

promoção da qualidade do programa e da relação pedagógica tutorial na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Artigo 2º 

                                                               Objeto  

1. O PT-UTAD tem como missão promover a integração e o sucesso académico 

do estudante, suavizando o desfasamento existente entre o ensino secundário 

e o ensino superior, aumentando o seu sucesso escolar e a permanência dos 

estudantes na UTAD, em concordância com o estipulado no Artigo 6º dos 

Estatutos da UTAD e ainda com a alínea b) do n.º 1 do Artigo 7º e n.º 1 do Artigo 

10º dos mesmos Estatutos.  

2. O PT-UTAD procura apoiar o estudante na prossecução dos seus objetivos de 

formação académica e de cidadania através de uma relação pedagógica tutorial 

que se estabelece entre o próprio estudante e um docente com competências 

relacionais adequadas, preferencialmente da área de formação na qual o 

estudante ingressa.  

3. O PT-UTAD desenvolve estratégias de integração e de acompanhamento dos 

estudantes de forma a promover respostas eficazes e personalizadas aos 

problemas que podem conduzir ao insucesso e abandono escolar. 

Artigo 3º 

Conceito 

1. Considera-se função tutorial a relação entre um docente e um estudante tendo 

por base o apoio prestado pelo docente ao estudante para que este possa 

desenvolver com êxito a sua vida académica, promovendo também a sua 

autonomia em diferentes níveis. 

2. Considera-se ainda função tutorial, no âmbito da relação que se estabelece entre 

docente e estudante, o apoio e orientação em casos de dificuldades particulares, 

sejam elas de natureza académica, social ou psicológica. 
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Artigo 4º 

Objetivos 

 O PT-UTAD tem como objetivos: 

1. Contribuir para a qualidade de ensino na UTAD. 

2. Apoiar a transição entre o ensino secundário e o ensino superior. 

3. Identificar precocemente situações de insucesso académico. 

4. Criar uma estrutura de aconselhamento e apoio a estudantes que permita 

reverter de forma precoce situações de risco e abandono. 

5. Acompanhar os estudantes durante o seu percurso na UTAD. 

6. Promover competências transversais no estudante. 

7. Coordenar com estruturas especializadas da UTAD ou dos SAS-UTAD 

atividades que contribuam para o sucesso escolar do estudante. 

Artigo 5º 

Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar 

      1. O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar e o 

PT-UTAD, estando na dependência direta da Pró-Reitoria para a Qualidade, 

articulam-se com para a prossecução dos seguintes objetivos:  

a) Melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem; 

b) Integração dos estudantes; 

c) Prevenção do insucesso e do abandono; 

d) Encaminhamento do estudante para estruturas especializadas de apoio 

existentes na UTAD. 

Capítulo II 

 Estrutura e coordenação 
Artigo 6º 

Estrutura e coordenação do PT-UTAD 

De forma a cumprir a missão e os objetivos do PT-UTAD, tem a seguinte estrutura 

(Figura 1): 

1. O Pró-Reitor para a Qualidade. 

2. O Conselho Consultivo, no qual participam: 

a) Os Presidentes dos Conselhos Pedagógicos; 

b) Um elemento nomeado pela Associação Académica. 

3. O Grupo de Gestão e Apoio do PT-UTAD (GGAT-UTAD). 

4. Os Diretores de Curso. 

5. Os Tutores. 
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Artigo 7º 

Funções do GGAT-UTAD 

O Grupo de Gestão e Apoio do PT-UTAD tem as seguintes funções:  

1. Estruturar programas de formação pedagógica aos Tutores. 

2. Planear programas de formação transversal aos Tutorados, em colaboração 

com o gabinete de formação da UTAD. 

3. Organizar, em colaboração com outras estruturas especializadas da UTAD, o 

acolhimento a novos estudantes. 

4. Criar material, recursos e instrumentos de apoio à função do Tutor. 

5. Elaborar relatórios de monitorização e avaliação do programa. 

6. Apoiar os Diretores de Curso e Tutores nas atividades decorrentes do Programa. 

7. Gerir o gabinete de apoio ao estudante. 

8. Trabalhar em articulação com o Observatório Permanente do Abandono e 

Promoção do Sucesso Escolar na monitorização de situações de insucesso e 

abandono. 

9. Reencaminhar os estudantes que necessitem de apoio para estruturas 

especializadas, designadamente os Serviços de Ação Social, entre outras, 

dentro ou fora da UTAD. 

 

 

 

Representante 
da Reitoria

GGAT-UTAD

Diretores de 
Curso

Tutores

Conselho 
Consultivo

Figura 1. Estrutura de coordenação do PT-UTAD 
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Artigo 8º 

Coordenação do Programa 

1. O Pró-Reitor para a Qualidade coordena o programa, em colaboração com o 

Vice-Reitor para o ensino.  

2. O GGAT-UTAD é constituído por colaboradores designados pelo Reitor, e 

integra profissionais de Psicologia, Ciências da Educação e área afins e ainda 

um ou dois assistentes técnicos.  

3. O GGAT-UTAD tem um conselho consultivo constituído pelos Pró-Reitor para a 

Qualidade, Vice-Reitor para o Ensino, elementos do GGAT-UTAD, Presidentes 

dos Conselhos Pedagógicos, representante da Associação Académica e 

Diretores de Curso. 

4. O Conselho Consultivo tem como função o planeamento anual e 

desenvolvimento do programa. 

5. Os diretores de curso asseguram a ligação entre os Tutores e os Tutorados, 

exercendo as funções enumeradas no Artigo 15º. 

Capítulo III 

Figura do Tutor 
Artigo 9º 

Tutor 

1. A atividade do Tutor é voluntária. 

2. O Tutor deve ser, preferencialmente, docente do 1º ano do curso dos Tutorados 

que lhe são atribuídos. 

3. Os tutores são nomeados pelo Pró-Reitor para a Qualidade sob proposta do 

GGAT-UTAD, ouvidos os diretores de curso. 

  

Artigo 10º 

Funções do Tutor 

1. Os tutores participam no Programa de Tutoria construindo uma relação tutorial 

formativa e personalizada com o grupo de Tutorados que lhes é atribuído. 

2. O Tutor é responsável por acompanhar um grupo de estudantes do 1º ano, a 

cada novo ano letivo. 

3. Salvo razões justificadas, o Tutor acompanha o seu grupo de Tutorados durante, 

pelo menos, o primeiro ano do 1º ciclo ou mestrado integrado; preferencialmente, 

acompanhá-lo-á durante todo o percurso na UTAD.  
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4. Contactar e conhecer os Tutorados que lhe são atribuídos, de acordo com as 

boas práticas constantes no Guia Prático do Tutor1.  

5. Realizar as reuniões de grupo programadas anualmente pela coordenação do 

Programa. 

6. Fazer registos das reuniões com os Tutorados e informar de forma atempada o 

Grupo de Gestão e Apoio do Programa de Tutoria (GGAT-UTAD). 

7. Monitorizar o progresso académico do estudante, dialogando com ele acerca 

dos resultados obtidos e de possíveis ações de melhoria, sempre numa lógica 

de responsabilização do estudante pelo seu percurso académico. 

8. Informar a direção de curso e o GGAT-UTAD sempre que algum tutorando se 

encontre em manifesta situação de insucesso escolar. 

 

Artigo 11º 

Deveres do Tutor 

1. Comparecer às reuniões solicitadas pela coordenação do programa. 

2. Realizar formação pedagógica, promovida pelo GGAT-UTAD, antes de integrar 

o PT-UTAD. 

3. Realizar formação pedagógica promovida anualmente pelo GGAT-UTAD e 

sempre que considerar necessário. 

 

Artigo 12º 

Formação e atividade do Tutor 

1. O exercício das funções de Tutor apoia-se na frequência de ações de formação 

pedagógica propiciadas pela UTAD através do GGAT-UTAD, Gabinete de 

Formação da UTAD (GForm) ou outras estruturas. 

2. A atividade do Tutor insere-se na vertente de Ensino e é valorizada na avaliação 

de desempenho do docente. 

3. O Tutor deve participar nas ações de formação e nas reuniões solicitadas pela 

coordenação do Programa, bem como fornecer informação quanto à sua 

atividade tutorial. 

4. O GGAT-UTAD, mediante a falta de participação do Tutor nos itens identificados 

na alínea anterior, pode propor ao Pró-Reitor para a Qualidade a dispensa do 

Tutor. 

 

 

 

                                                           
1 Ver Guia Prático do Tutor disponível na página da UTAD  
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Artigo 13º 

Direitos do Tutor 

1. Pedir apoio à direção de curso e ao GGAT-UTAD para encaminhamento de 

estudantes para estruturas especializadas de apoio ao estudante. 

2. Estar informado acerca do desenvolvimento do PT-UTAD a nível do curso e a 

nível institucional. 

3. Ter acesso aos recursos disponibilizados pela UTAD necessários para 

acompanhamento dos seus Tutorados.  

4. Renunciar a este papel quando julgar não reunir as condições necessárias e 

suficientes de participação no PT-UTAD, desde que avise de forma atempada 

a direção de curso e o GGAT-UTAD. 

Capítulo IV 

Diretor de Curso 
Artigo 14º 

Função do Diretor de Curso 

1. Participar ativamente na organização e atividade do Programa de Tutoria 

motivando os Tutores e articulando a sua ação com o GGAT-UTAD. 

2. Assegurar, no início de cada ano letivo, a distribuição dos novos estudantes que 

ingressam no curso pelos Tutores que se voluntariaram. 

3. Assegurar durante as sessões de integração dos novos estudantes, que estes 

conheçam os respetivos Tutores. 

 

Artigo 15º 

Deveres do Diretor de Curso 

1. Transmitir informação aos Tutores acerca do desenvolvimento do PT-UTAD a 

nível interno e a nível institucional. 

2. Acompanhar e apoiar os Tutores sempre que solicitado por estes. 

3. Registar a distribuição de estudantes por Tutores. 

4. Certificar que todos os estudantes estão alocados a um Tutor. 

5. Participar nas reuniões e formações solicitadas pelo GGAT-UTAD e/ou 

coordenação do programa. 
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Artigo 16º 

Direitos do Diretor de Curso 

1. Apoio por parte da coordenação e do GGAT-UTAD na gestão de todo o processo 

inerente ao PT-UTAD. 

2. Estar informado sobre o desenvolvimento do PT-UTAD a nível institucional. 

3. Ter acesso aos recursos disponibilizados pela UTAD necessários ao 

acompanhamento dos Tutorados do seu curso.  

 

Capítulo V 
Direitos e Deveres do Tutorado 
 

Artigo 17º 

Tutorado 

1. Considera-se Tutorado o estudante que se matricula pela primeira vez na UTAD 

e ao qual é atribuído um professor-Tutor pela direção de curso. 

 

Artigo 18º 

Direitos do Tutorado 

1. Ser informado acerca do Tutor que lhe foi atribuído. 

2. Ser contactado e conhecer o Tutor atribuído. 

3. Mudar de Tutor se não se sentir confortável na relação que foi estabelecida, 

contactando para isso o GGAT-UTAD. 

4. Garantia de sigilo na gestão das dificuldades partilhadas com o Tutor e/ou com 

o GGAT-UTAD.  

Artigo 19º 

Deveres do Tutorado 

1. Comparecer às reuniões de grupo ou individuais marcadas pelo Tutor, ou, caso 

não possa estar presente, apresentar justificação. 

2. Informar o Tutor e Diretor de Curso, em caso de desistência do Programa, 

justificando a decisão.  


