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REGULAMENTO DO REGIME DE TUTORIA 
 
1. Objetivo da Tutoria 
O objetivo da Tutoria é proporcionar aos/às Estudantes de Licenciatura um 
acompanhamento personalizado e continuado do seu percurso escolar, 
colocando à sua disposição procedimentos que viabilizem um processo de 
ensino/aprendizagem de qualidade. 
 
2. Definição 
O Regime de Tutoria consiste na atribuição de um/a Tutor/a ao/à Estudante que 
assim o deseje, provendo um acompanhamento ao/à Estudante durante o seu 
percurso académico na FEUC. 
O Regime de Tutoria estabelece uma relação dual, em que Tutor/a e Estudante 
possuem Direitos e Deveres. 
A relação de Tutoria funda-se no desenvolvimento de um clima de proximidade, 
confiança e respeito mútuo, com vista à identificação e prossecução dos 
objetivos académicos do/a Estudante, valorizando e fomentando a autonomia 
do/a Estudante. 
 
3. Funções do/a Tutor/a 
O papel do/a Tutor/a é essencialmente de aconselhamento, e não se pode 
esperar que este/a assuma responsabilidade pessoal pela resolução dos 
problemas do/a Estudante. Deste modo, não se deve esperar do/a Tutor/a 
aconselhamento psicológico, nem o esclarecimento de dúvidas sobre matéria 
lecionada, nem que se pronuncie sobre avaliações e avaliadores. 
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São funções do/a Tutor/a: 
3.1. Auxiliar na integração do/a Estudante 
Promover relações interpessoais e de grupo; aconselhar atividades a 
desenvolver ao nível das Licenciaturas da FEUC, dos centros de investigação e 
da UC; sensibilizar os/as estudantes para a participação em atividades de 
iniciação à investigação científica; 
3.2. Orientar 
Aconselhar na definição dos planos de estudo, opções de avaliação, 
realização de Estágios e de Menores, Mobilidade Internacional; 
3.3. Monitorizar o percurso académico 
Fornecer um feedback apropriado ao/à Estudante para que possa melhorar o 
seu desempenho, numa lógica de responsabilização; 
3.4. Encorajar e motivar 
Identificar dificuldades e potencialidades do/a Estudante; 
3.5. Informar 
Comunicar à Coordenação da Licenciatura eventuais problemas detetados no 
exercício da atividade de Tutoria. 
 
4. Direitos e Deveres do/a Tutorando/a 
4.1. Recorrer ao/à Tutor/a para solicitar apoio especializado na resolução de 
questões que envolvam o seu percurso na FEUC; 
4.2. Estar atento/a às notificações da Plataforma Nónio e mensagens enviadas 
pelo/a Tutor/a e responder sempre que for contactado/a; 
4.3. Ser assíduo/a e pontual aos encontros com o/a Tutor/a, avisando com 
antecedência sempre que haja um contratempo que o/a impeça de 
comparecer. 
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5. Funcionamento da Tutoria 
5.1. O Regime de Tutoria é facultativo para Tutor/a e Estudante; 
5.2. Ao/à Estudante Internacional será sempre garantida a atribuição de um/a 
Tutor/a; 
5.3. O/A Estudante pode aderir ao Regime de Tutoria em qualquer momento do 
seu percurso académico; 
5.4. O Regime de Tutoria é apresentado nas Sessões de Apresentação das 
Licenciaturas no primeiro dia de aulas; 
5.5. Os/as Estudantes do 1º ano devem comunicar ao/à Coordenador/a da 
Licenciatura se aderem ao sistema de Tutoria até 1 mês após a matrícula, 
entregando ficha de inscrição; 
5.6. A responsabilidade da indicação do/a Tutor/a é do/a Coordenador/a de 
Licenciatura; 
5.7. O primeiro contacto com o/a Tutor/a deve ser realizado pelo/a Estudante e 
ocorrer no espaço de duas semanas após a designação do/a Tutor/a; 
5.8. Após a primeira reunião o/a Estudante deve confirmar a sua adesão ao 
sistema de Tutoria; 
5.9. O/a Tutor/a deve estar contactável, durante todo o ano, para as reuniões 
julgadas necessárias pelo/a Estudante; 
5.10. São recomendadas no mínimo duas reuniões por ano; 
5.11. A comunicação entre Tutor/a e Estudante deve privilegiar o uso da 
Plataforma Nónio. 
 

 
 


