Está formalmente criada a
Carta de Mentoria |Tutoria
Interpares
O Secretário de Estado para a Ciência, tecnologia e Ensino
Superior, João Sobrinho Teixeira, esteve na UTAD, a 27 de
março, onde apadrinhou a assinatura da Carta de Mentoria |
Tutoria Interpares e o lançamento da Rede Portuguesa de
Mentoria.
A assinatura da carta e a formalização da Rede Portuguesa de
Mentoria realizou-se na aula magna com a presença de
responsáveis, docentes e estudantes das cinco instituições
fundadoras, a saber: UTAD, as Universidades de Aveiro, Lisboa,
através da Faculdade de Medicina; do Porto, através das
Faculdades de Psicologia e de Ciências da Educação e
de Engenharia.

A criação desta carta surgiu no âmbito do I Seminário
Internacional de Mentoria – vivências e práticas de Mentoria
no Ensino Superior (ISIM`18), uma iniciativa da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto,
realizada em Junho de 2018, onde foram apresentadas e
debatidas propostas para a criação desta carta que estabelece
um conjunto de princípios reconhecidos como referentes comuns
essenciais a assumir pelas Instituições do Ensino Superior
(IES), relativamente às “dinâmicas interpares e solidárias de
integração e vivência académicas” para que se desenvolvam
“numa base de responsabilidade social e institucional” e seja
“um importante contributo para a integração social e académica
de todos os novos estudantes, para a promoção do sucesso
educativo e redução dos níveis de abandono escolar, bem como
para a identificação de situações para as quais é necessário
despoletar, de forma célere, apoios específicos essenciais”
Para que esta integração seja possível “uma cultura de
responsabilidade solidária” é necessária, com o “envolvimento
de toda a comunidade académica”. Por isso a “construção de
redes democráticas de relações interpessoais, sociais e
académicas significativas, de reforço de aprendizagens e
competências proporcionadas pelos cursos, de construção de
modos solidários de viver o Ensino”, são fundamentais.
A Rede Portuguesa de Mentoria assume como missão o
fortalecimento de laços de cooperação, de diálogo e de
partilha de experiências suscetíveis de influenciar processos
participados e solidários de integração e vivência no Ensino
Superior e as instituições proponentes pretendem o alargamento
da Rede a todas as IES que subscrevam a Carta e que dinamizem
projetos e programas similares.

Mais informação em: http://www.mentoriatutoria.pt

