DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Gabinete de Tutoria

Regulamento para o ano 2017-2018
Pertinência
O Departamento de Psicologia (DP), através da criação do Gabinete de
Tutoria, tenta ativamente encontrar, junto dos alunos, ações que valorizem o
empenhamento académico e, em paralelo, que sejam promotoras do
desenvolvimento de atitudes solidárias de interajuda e de respeito para com os
pares.
A diversidade interpessoal e a multiculturalidade vivenciadas na
comunidade académica podem ser facilitadoras de processos de auto e de
hétero perceção, fortificando condutas de maturidade, nos que dela fazem
parte.
A pertença à comunidade de aprendizagem universitária promove o
cruzamento de vários tipos de enriquecimento de ordem intelectual, de
aprofundamento da práxis e de atualização de competências relacionais.
A ação de tutoria pedagógica é um processo de orientação e apoio no
desenvolvimento de métodos de estudo por parte de um aluno-tutor a um aluno
ou grupo de alunos.

Objetivos
 Contribuir para o sucesso escolar através do apoio personalizado para a
superação das dificuldades académicas;
 Facilitar um ambiente de aprendizagem solidária, envolvendo o Aluno
Tutor em atividades do Departamento de Psicologia, nomeadamente a
criação de momentos de partilha de conhecimento para superação das
dificuldades dos alunos;
 Promover no Aluno Tutor a capacidade de reflexão e o aprofundamento
dos conteúdos programáticos das UCs, de forma a otimizar a sua
intervenção junto dos colegas;
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 Desenvolver o potencial criativo e a partilha solidária de saberes na
resolução de problemas;
 Promover um posicionamento ético e deontológico no Aluno Tutor;
 Reconhecer o mérito alcançado pelo Aluno Tutor durante o 1º Ciclo de
estudos e motivá-lo para a consolidação das suas aprendizagens.

Condições de Acesso à Função de Tutor
 Alunos que tenham concluído a Licenciatura em Psicologia com média
igual ou superior a 16 valores e que estejam a frequentar o Mestrado em
Psicologia Clínica e de Aconselhamento.
 Alunos que tenham concluído o 1º ano do 2º ciclo com média igual ou
superior a 16 valores e que estejam a frequentar o 2º ano do Mestrado
em Psicologia Clínica e de Aconselhamento.

Vantagens do Tutor
 Usufruir de uma bolsa de redução das propinas de 75%. (os dois
primeiros classificados da seriação). No decorrer do ano letivo será feita
uma (re)avaliação trimestralmente, conforme o desempenho académico,
o envolvimento e a motivação e assiduidade. Dessa avaliação depende a
continuidade da atribuição da bolsa.
 Enriquecer o currículo
 Proporcionar uma experiência diversificada de contacto interpessoal
 Incentivar o desenvolvimento da sua criatividade
 Experienciar a importância do empenhamento na relação
 Aumentar o seu Empowerment
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Responsabilidades
 O Tutor deverá participar em reuniões regulares e pontuais com as
docentes coordenadoras
 O Tutor não substitui o docente na ministração das UCs. A sua função é
estritamente de apoio aos colegas que solicitem a sua ajuda.
 Sempre que se justifique deve participar em acções de formativas
relacionadas com a atividade de tutoria
 O Tutor que beneficia de apoio nas propinas deve dedicar pelo menos dez
(10) horas semanais durante todo o ano letivo (outubro a julho).

Seleção e Seriação dos Candidatos
A seriação dos candidatos a tutor, em cada ano letivo, é feita por uma Comissão
indicada pela Direção do DP e decorre a partir dos seguintes elementos
(indicados por ordem de Importância):
1. Média final da licenciatura ou do 1º ano do mestrado (≥ 16 valores)
2. Realização de 2 entrevistas por dois docentes do DP (cada docente atribui
uma nota à entrevista individual. Caso a nota seja positiva é feita a média
aritmética das duas notas, e a nota final possui uma ponderação de 60% na
seriação. Uma nota negativa corresponde à exclusão do aluno)
3. Análise do CV (após a atribuição da nota, por cada um dos avaliadores, é
feita a média aritmética das notas. A nota resultante possui uma
ponderação de 40% na seriação).
4. Em caso de um ou mais alunos com a mesma qualificação final (média na
licenciatura e entrevista), o aluno que cursou a licenciatura em Psicologia
na UAL terá prioridade.
5. Os candidatos que não tenham obtido as duas melhores classificações na
seriação podem desempenhar a mesma função como voluntários. As
condições da sua atividade têm que ser acordadas com a coordenação
deste projeto.
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*Em caso de empate, o fator de desempate é a disponibilidade horária do aluno. O aluno
com maior disponibilidade sobe na seriação.
** Os elementos 1 e 2 são de exclusão automática, ou seja, alunos com nota inferior a 16
Valores e com nota negativa numa das entrevistas são retirados do concurso

Duração
 Cada bolsa tem a duração máxima de UM ano letivo

Local
 O tutor desenvolve a sua atividade no Gabinete de Tutoria

Candidaturas:

25

de

julho

a

10

de

setembro

através

do

e-mail:

tutoria@autonoma.pt
Entrevista: 13 de setembro.
Divulgação dos Resultados: 15 de setembro.
Documentos para a candidatura:
Carta de motivação enviada para tutoria@autonoma.pt
Curriculum Vitae
Diploma da licenciatura (Concede-se dispensa para os alunos que finalizaram
este ciclo na UAL).
Coordenadoras:
Profª Doutora Cláudia Castro
Profª Doutora Paula Pires

Nota final: O funcionamento do Gabinete de Tutoria será acompanhado pela Direção do
Departamento de Psicologia quanto ao seu desenvolvimento, constrangimentos e iniciativas.
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