
 
 

PROJETO TUTORIAS POR PARES 
 
 

O objectivo principal do projecto “Tutorias por pares” é proporcionar um 

acompanhamento entre pares aos alunos da Universidade em relação a questões 

relacionadas com a sua adaptação/integração ou vivência enquanto alunos do Ensino 

Superior, como sejam, aspectos estruturais do curso, a Universidade, a relação entre 

colegas, as características académicas e as competências a desenvolver na concretização 

de uma formação com sucesso. O Projeto baseia-se num sistema tutorial que 

disponibiliza um apoio individual e personalizado de alunos (tutores) para alunos 

(tutorandos). Tal insere-se numa perspectiva mais geral de formação-investigação-ação, 

sendo que os resultados da aprendizagem decorrente deste envolvimento são de 

fundamental interesse para ambas as partes. Em relação aos tutorandos, promove-se 

uma integração saudável e proactiva geradora de bem-estar pessoal e social; em relação 

aos tutores promove-se uma formação em que envolvimento e ação se intencionalizam, 

e se associam à responsabilidade do exercício de um papel baseado na cooperação e 

solidariedade entre colegas. Estimula-se a vivência entre colegas de vários cursos e de 

vários anos, num contexto institucional específico e que é o Ensino Superior.  Trata-se 

de um projeto objetivado para a promoção de relações interpessoais pautadas pelo 

desenvolvimento pessoal e social, facilitando desta forma o sucesso académico. 

 
Funcionamento das tutorias  

Os tutores atenderão os tutorandos, ao longo de várias sessões, em pequenos grupos de 

dois ou três elementos, em tempo e espaço próprios. A cada grupo de tutorandos 

associam-se dois tutores. As sessões são semanais ou quinzenais, de aproximadamente 



de 90 minutos, sendo realizadas de acordo com os procedimentos e diretrizes que 

norteiam este Projeto.  

 
 
 
Ser TUTOR 

Poderão exercer o papel de Tutores, todos os alunos da Universidade do Minho, a partir 

do 2º ano de frequência num determinado curso. Os alunos devem candidatar-se ao 

papel de tutor, sendo depois sujeitos a procedimentos de selecção mediante critérios 

estabelecidos.  

A realização de Tutorias, através do exercício das funções de tutores, é uma actividade 

que integra o Suplemento ao Diploma do aluno (tal como em vigor na Universidade do 

Minho).  

 

Ser TUTORANDO 

Qualquer aluno que integra a Universidade pela primeira vez, seja ao nível da graduação 

ou pós-graduação, em qualquer regime de estudos, pode voluntariamente requerer o 

apoio da “Tutoria por Pares”. A inscrição em tutoria requer a realização de 

procedimentos de inscrição mediante critérios estabelecidos.  

 

 

 

Todos os alunos interessados (tutores ou tutorandos) deverão contactar o Projeto 

Tutorias por Pares através do email: 

 

 

Coordenadora responsável 

Profª Doutora Teresa Freire 

Escola de  de Psicologia 

Departamento de Psicologia Aplicada 

Universidade do Minho 

tfreire@psi.uminho.pt 

tutoriaspares@psi.uminho.pt 


