Este projeto visa promover a integração
proativa

dos

novos

estudantes

na

Universidade do Minho.
This project aims for the promotion of a pro-active
integration of the newcomers.

Inscreve-te !!
Sign up!!

PEER TUTORING

Para mais informações e inscrições contactar:
For more information contact:

tutoriaspares@psi.uminho.pt

Coordenação
Profª Doutora Teresa Freire

Universidade do Minho

Universidade do Minho

Escola de Psicologia - EPSI

Serviços de Ação Social - SAS

PEER TUTORING

Objetivos ♦ Goals
Proporcionar um acompanhamento supervisionado
por uma equipa de alunos e professores aos alunos
da Universidade sobre questões relacionadas com a
sua vivência enquanto alunos do Ensino Superior:
- Conhecimento acerca dos aspetos estruturais e
funcionais dos cursos e da Universidade;

Os Alunos ♦ The students

Os Tutorandos ♦ The Tutees

Qualquer aluno da Universidade do Minho é incentivado

Qualquer aluno que frequente o 1º ano de um curso

a integrar a equipa do programa Tutorias por Pares,

da Universidade do Minho pode requerer o apoio das

como tutorando ou tutor.

Tutorias por Pares, através de inscrição em:

Any student from the university is welcomed to join the
Peer Tutoring program team either as a tutor or as a
tutee.

Any first year student of the University of Minho can
sign up for Peer Tutoring through:

- Desenvolvimento de relações de cooperação
entre colegas;

Os Tutores ♦ The Tutors and Coaches

- Desenvolvimento de competências pessoais,

O

sociais, académicas e profissionais que visam a

Poderão exercer o papel de Tutores todos os alunos da

concretização de uma formação de qualidade e

Universidade do Minho, a partir do 2º ano de frequência

sucesso profissional.

de qualquer curso. Os candidatos serão sujeitos a pro-

sistema

tutorial

disponibiliza

um

apoio

cedimentos de seleção mediante critérios estabelecidos.

tutoriaspares@psi.uminho.pt

As Sessões de Tutorias ♦ The sessions

personalizado aos alunos (tutorandos), realizado

Esta é uma atividade que integra o Suplemento ao

Os tutorandos recebem apoio dos tutores em

pelos alunos (tutores) da Universidade do Minho.

Diploma do Aluno em vigor na Universidade do Minho.

sessões realizadas em pequenos grupos de três

A team of students and teachers will give a supervised support to the newcomers on adaptation
issues, such as:

Any student from the University of Minho enrolled in the
second year or higher can become a tutor or a coach.
The candidates will be subjected to pre-established
selection procedures.

- The University’s structural and functional aspects;
- Cooperation relationships development;
- Academic, social, personal and professional skills
improvement aiming for a quality education and
professional success.
The peer coaching system provides students (tutees)
with a personalized support carried out by other
students (tutors) from the University of Minho.

elementos e organizadas em função das necessida-

This activity is part of the Diploma Supplement in effect
in the University of Minho.

des/pedidos dos tutorandos e com supervisão;
As sessões têm a duração de 60-90 minutos, com
frequência semanal ou quinzenal e têm lugar em
tempo e espaço próprios na Universidade do Minho.

The tutees meet the tutors in groups of three
elements organized according to the tutees needs/
requests and under supervision.
The sessions are 60-90 minutes long and take place
weekly or bimonthly in the University of Minho.

