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1 Núcleo de Apoio ao Estudante (NAPE) 

O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAPE) tem como missão promover a integração dos alunos 
do Instituto Superior Técnico, apoiando diversas iniciativas que contribuam para um 
envolvimento efetivo da comunidade académica da Escola. Um dos objetivos da equipa é 
apoiar todos os alunos, através da implementação de vários projetos, tendo como prioridade 
o atendimento, a resposta e o acompanhamento personalizados. 

O Conselho de Gestão do Técnico tem vindo a reforçar o apoio às atividades do NAPE, como 
instrumento de promoção de uma melhor integração e acolhimento de todos os alunos, sendo 
um exemplo o Programa Mentorado. Além do acolhimento dos alunos do 1º Ano, a equipa do 
NAPE organiza várias atividades dirigidas aos alunos internacionais que frequentam a nossa 
instituição ao abrigo de programas de mobilidade com o intuito de facilitar o primeiro contacto 
com o Técnico e com a nossa cultura.  

O enriquecimento do percurso académico dos alunos do Técnico ao longo do curso é 
promovido na iniciativa NAPE Skills Factory, um ciclo de workshops em cada semestre, que 
incide no desenvolvimento das competências extracurriculares dos participantes. 
Paralelamente, os eventos Alumni Talks permitem aproximar os atuais estudantes dos antigos 
alunos que já concluíram os seus estudos e que se encontram no mercado de trabalho.  

Durante o Programa de Divulgação do Técnico, que compreende Visitas a Escolas Secundárias, 
Visitas ao Técnico e ainda a participação em Feiras de Ensino e Formação Profissional, os Guias 
do NAPE entram em contacto com os milhares de potenciais candidatos ao Ensino Superior, 
esclarecendo todas as suas questões relacionadas com a nossa instituição. Além disso, são 
também dinamizadas, ao abrigo de vários protocolos, diversas experiências com os alunos do 
Ensino Básico, que visam despertar o gosto pela Ciência e Tecnologia. 
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2 O Programa Mentorado 

O Programa Mentorado do Técnico, implementado pelo NAPE há mais de 20 anos, visa o 
acolhimento e a integração de todos os novos alunos na nossa Escola. 

Para facilitar a transição dos novos alunos (Mentorandos) entre o Ensino Secundário e o Ensino 
Superior, o NAPE conta com o auxílio de alunos de anos superiores (Mentores). Estes, de forma 
voluntária, reúnem as características ideais para a integração dos novos alunos. Além dos 
alunos nacionais, os Mentores apoiam também os estudantes estrangeiros que vêm estudar 
no Técnico ao abrigo de diversos programas de mobilidade. 

2.1 Objetivos 

A equipa do NAPE reconhece que a participação ativa tanto dos Mentores como dos 
Mentorandos no Programa Mentorado é fulcral para o bom funcionamento do mesmo. A 
experiência académica dos Mentores aliada à necessidade dos Mentorandos de conhecerem o 
Técnico, levou o programa a focar-se nos seguintes objetivos: 

●  Apoiar os Mentorandos no seu acolhimento e integração na sua nova escola, 
incentivando o espírito de cooperação entre todos; 
●  Desenvolver competências tanto nos Mentores como nos Mentorandos, promovendo 
não só atividades de desenvolvimento pessoal e profissional, mas também iniciativas de 
caráter lúdico; 
●  Aproximar todos os participantes do Programa Mentorado, fomentando o networking 
de forma acessível e informal. 

2.2 O Mentorando 

Todos os anos, o Técnico recebe mais de de 2000 novos alunos nos vários ciclos de estudo, 
destacando-se dois grandes grupos: os Novos Alunos de 1º Ano e os Novos Alunos de 
Mobilidade. Assim, o Mentor terá um papel muito importante e interventivo na vida académica 
e social destes alunos, visando agilizar todo o processo de adaptação e aprendizagem. 

2.2.1 Novos Alunos de 1º Ano 

A adaptação ao Técnico traz novos desafios aos alunos que terminaram o Ensino Secundário, 
como, por exemplo, maior exigência académica, quantidade e complexidade de matéria 
lecionada, métodos e períodos de avaliação diferentes, entre outros. Em muitos casos, estes 
alunos provêm de outras zonas do país, podendo a sua adaptação à cidade de Lisboa, mudança 
de casa e organização da vida pessoal ser barreiras adicionais a ultrapassar. 

Os Novos Alunos de 1º Ano incluem também os alunos dos 2º e 3º ciclos, que igualmente 
desconhecem o funcionamento do Técnico. Estes alunos poderão contar com os Mentores que 
os apoiarão no seu novo curso e na nova etapa da sua vida académica . 

2.2.2 Novos Alunos de Mobilidade 

Os alunos de mobilidade nacional e internacional poderão ser oriundos de países e culturas 
completamente diferentes, sendo essencial para o sucesso desta experiência uma rápida 
integração na cidade e na instituição. 

O acompanhamento necessário foca-se na resolução de alguns entraves burocráticos (passe 
de transporte, telemóveis, entre outros), em dar a conhecer a cidade nos primeiros dias e na 
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procura de habitação, auxiliando também em várias questões relacionadas com as unidades 
curriculares, as aulas e os docentes. 

2.3  O Mentor           

O Mentor é um aluno do Técnico do 1º ou do 2º ciclo, que, de forma voluntária, se disponibiliza 
para receber e ajudar os novos alunos ao longo do primeiro ano na nova Escola.  

A equipa do NAPE espera que o Mentor: 

● Seja proativo, empenhado e comunicativo; 
● Demonstre disponibilidade para apoiar os seus Mentorandos; 
● Partilhe as suas experiências com o seu grupo de Mentorandos; 
● Participe de forma motivada e promova ativamente as várias atividades do Programa; 
● Faça distinção entre o Programa Mentorado e outras atividades paralelas de integração; 
● Mantenha um contacto contínuo com o NAPE. 

O Mentor pode esperar da equipa do NAPE: 

● Apoio constante e personalizado durante todo o ano letivo; 
● Programa de Bolsa de Formação específico para Mentores; 
● Dinamização de atividades que promovam o contacto entre Mentores e Mentorandos; 
● Disponibilidade para esclarecimento de qualquer questão; 
● Contacto regular com todos os Mentores; 
● Reconhecimento da sua participação no programa, mediante o cumprimento dos 
requisitos necessários. 

3 Candidaturas e Processo de Seleção 

A candidatura ao Programa Mentorado será feita através de um formulário online no período 
de 1 a 24 de agosto. Todos os interessados poderão candidatar-se a Mentores de Alunos de 1º 
Ano, a Mentores de Alunos de Mobilidade ou ambos. 

3.1 Mentores de Alunos de 1º Ano 

Dado o crescimento exponencial do número de Mentores de Alunos de 1º Ano, no ano letivo 
2019/20, cada grupo de Mentorandos terá, idealmente, dois Mentores do respetivo curso. 
Assim, existirão candidaturas individuais e de grupo.  

No caso da candidatura individual, o Mentor será posteriormente emparelhado com outro do 
mesmo curso na mesma condição, preferencialmente, de ano curricular distinto.  

Aos Mentores que efetuem a candidatura de grupo é-lhes garantido que ambos ficam com o 
mesmo grupo de Mentorandos no decorrer do programa. Ressalva-se que a candidatura de 
grupo é efetuada apenas por um dos elementos e a partilha de dados do segundo elemento deve 
ser feita com o consentimento do mesmo. 
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3.1.1 Seleção 

De forma a garantir o bom funcionamento do programa, considerando o número de novos 
alunos colocados em cada curso e o aumento do número de Mentores ao longo dos anos, 
foram estabelecidos os seguintes limites máximos de Mentores de Alunos de 1º Ano por curso: 

Tabela 1 – Número máximo de Mentores de Alunos de 1º Ano por curso 

Curso Máx Curso Máx Curso Máx Curso Máx Curso Máx 

LEGM 12 LMAC 22 MEAmbi 20 MEC 86 MEM 16 

LEIC-A 112 MA 30 MEBiol 40 MEEC 146 MEMec 106 

LENO 20 MEAer 52 MEBiom 38 MEFT 40 MEQ 50 

Nota: Os limites poderão ser alterados a qualquer altura pela Equipa do NAPE, se assim se justificar. 

O Mentor de Alunos de 1º Ano é um aluno do campus Alameda que no ano transato tenha 
estado inscrito a pelo menos 36 ECTS no curso no qual quer ser Mentor. Qualquer candidato 
que não cumpra este requisito é automaticamente excluído do programa. 

Caso o número de candidatos a Mentores de Alunos de 1º Ano de um determinado curso 
ultrapasse o limite máximo definido, a seleção dos mesmos será feita através dos seguintes 
critérios: 

● 1º Critério – Motivação apresentada no formulário de candidatura; 
● 2º Critério – Novos Mentores (alunos que nunca participaram no Programa Mentorado 
têm prioridade); 
● 3º Critério – Ano Curricular (alunos de ano curricular inferior têm prioridade). 

Note-se que na candidatura de grupo apenas é requerida a motivação do respetivo par de 
Mentores e que a candidatura individual não sofre quaisquer penalizações face à candidatura 
de grupo.  

Os Mentores selecionados serão informados por e-mail e terão de confirmar a sua intenção de 
participação no Programa Mentorado no período de cinco dias úteis seguintes. Caso não 
efetuem confirmação serão excluídos do programa, sendo chamados Mentores Suplentes. Os 
Mentores não selecionados entrarão automaticamente na lista de Mentores Suplentes. 

3.2 Mentores de Alunos de Mobilidade 

Cada grupo de Mentorandos terá um Mentor de Alunos de Mobilidade, sendo que neste caso 
apenas existirão candidaturas individuais.  

3.2.1 Seleção 

De forma a garantir o bom funcionamento do programa, foi estabelecido um limite máximo de 
350 Mentores de Mobilidade. 

O Mentor de Alunos de Mobilidade é um aluno do campus Alameda ou Taguspark que no ano 
transato tenha estado inscrito a pelo menos 36 ECTS num curso do Técnico. Qualquer 
candidato que não cumpra este requisito é automaticamente excluído do programa. 
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Caso o número de candidatos a Mentores de Mobilidade ultrapasse o limite máximo estipulado, 
a seleção dos mesmos será feita de acordo com os seguintes critérios: 

● 1º Critério – Motivação apresentada no formulário de candidatura; 
● 2º Critério – Antigos Mentores (alunos que já participaram no Programa Mentorado têm 
prioridade); 
● 3º Critério – Ano Curricular (alunos de ano curricular superior têm prioridade). 

Os Mentores selecionados serão informados por e-mail e terão de confirmar a sua intenção de 
participação no Programa Mentorado no período de cinco dias seguintes. Caso não efetuem 
confirmação serão excluídos do programa sendo chamados Mentores Suplentes. Os Mentores 
não selecionados entrarão automaticamente na lista de Mentores Suplentes. 

4 Funcionamento do Programa 

O Programa Mentorado tem a duração de um ano letivo e engloba atividades de caráter 
distinto, organizadas em cinco categorias.  Estas atividades estão enquadradas em seis meses 
temáticos, setembro, outubro e novembro, no 1º Semestre, e fevereiro, março e abril, no 2º 
Semestre.  

4.1 Categoria Vermelha 

A Categoria Vermelha contempla atividades de caráter obrigatório para a participação no 
Programa Mentorado (Formações Iniciais e Semana de Acolhimento) e atividades de avaliação 
do mesmo (Relatórios e Mentoring Together). 

4.1.1 Formações Iniciais 

Previamente à Semana de Acolhimento, para que os Mentores possam desempenhar o seu 
papel da melhor forma possível, serão dinamizadas várias sessões de caráter obrigatório onde 
é expectável a participação ativa dos Mentores. Estas formações incidem sobre os seguintes 
tópicos: 

4.1.1.1 Programa Mentorado 

É feita uma descrição das principais atividades desenvolvidas pelo NAPE, dando-se principal 
ênfase ao Programa Mentorado, detalhando-se todo o seu funcionamento e condições de 
participação. No final, pretende-se que todos os Mentores saibam exatamente o seu papel 
neste programa. 

4.1.1.2 Semana de Acolhimento dos Alunos de 1º Ano 

É explicado todo o processo de matrículas e inscrições dos Novos Alunos de 1º Ano,  
referindo-se o percurso que o grupo de Mentorandos e respetivos Mentores terão de realizar, 
os documentos necessários que os novos alunos devem fazer-se acompanhar para realizar a 
matrícula, bem como todo o funcionamento dos vários postos onde deverão passar. 

4.1.1.3 Semana de Acolhimento dos Alunos de Mobilidade 

É explicado o processo de matrículas e inscrições dos novos alunos de mobilidade, bem como 
as diversas atividades que foram preparadas para a receção dos mesmos. Os Mentores serão 
convidados a participar em algumas delas, de forma a melhorar a relação com os seus 
Mentorandos. 
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4.1.1.4 Estudantes com Necessidades Educativas Especiais 

Serão abordados vários temas relacionados com as necessidades educativas especiais e 
desafios com que os Mentores poder-se-ão deparar, por parte dos seus Mentorandos. 

4.1.1.5 From Student to Mentor 

Nesta sessão, serão referidos e explicados os vários tipos de dificuldades que os Novos Alunos 
de 1º Ano enfrentam na transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior e que os Novos 
Alunos de Mobilidade enfrentam na transição para um país e cultura diferentes. Esta formação 
possui uma forte vertente prática, cujo objetivo é encontrar respostas para diversos problemas. 

4.1.2 Semana de Acolhimento 

A Semana de Acolhimento dos Novos Alunos, definida no Calendário Escolar do 1º, 2º e 3º 
Ciclos e Ciclos Integrados, pretende dar as boas vindas a todos os que ingressam pela primeira 
vez no Técnico. 

4.1.2.1 Alunos de 1º Ano 

As matrículas dos Novos Alunos de 1º Ano decorrem durante toda a semana e funcionam da 
seguinte forma:  

● De manhã, o par de Mentores conhece o seu grupo de Mentorandos e acompanha-os 
no respetivo processo de matrícula, realizando depois uma pequena visita ao campus. 
● De tarde, os novos alunos assistem às apresentações dos respetivos cursos, contando 
também com a presença dos núcleos de alunos do seu curso que expõem os seus projetos. 

4.1.2.2 Alunos de Mobilidade 

A Receção dos Novos Alunos de Mobilidade decorre no campus Alameda, tanto no 1º Semestre 
(durante a Semana de Acolhimento) como no 2º Semestre (antes do início das atividades 
letivas), e denomina-se Orientation Week, desenvolvendo-se da seguinte forma: 

● Durante a semana, os alunos conhecem o seu Mentor que os orienta no percurso 
durante a sua matrícula, contactando com o Núcleo de Mobilidade e Cooperação 
Internacional (NMCI), NAPE e Associações de Erasmus convidadas.  
● No final da semana, os alunos são convidados a assistir à sessão de boas-vindas 
(Welcome Ceremony), onde conhecem o seu Coordenador de Curso, e realizam uma visita 
ao seu departamento, podendo ser acompanhados pelo seu Mentor. 
● Durante o fim de semana, os alunos participam num conjunto de atividades com o 
objetivo de dar a conhecer a cidade de Lisboa, a cultura gastronómica e social do país, bem 
como estimular a sua integração na comunidade académica. Os Mentores podem participar 
em algumas destas atividades, consoante a sua disponibilidade e as vagas existentes nas 
mesmas. 

Todos os Mentores que pretendam participar na Semana de Acolhimento de alunos de 
mobilidade, independentemente do campus a que pertencem, terão obrigatoriamente de 
participar nas Formações Iniciais que decorrerão no campus Alameda. 
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4.1.3 Relatórios e Mentoring Together 

No sentido de aferir o sucesso e o impacto do programa, desejamos que tanto Mentores como 
Mentorandos deem o seu feedback ao longo do ano, avaliando de forma criteriosa e incisiva as 
diversas fases do programa. Todas as opiniões são essenciais para a melhoria constante do 
Programa Mentorado, sendo que o NAPE tenta implementar as sugestões e ideias nas edições 
futuras.  

Os Relatórios 1 e 2 consistem em formulários online, preenchidos pelos Mentores, e têm como 
objetivo recolher feedback sobre o programa, aferindo o seu funcionamento geral.  

O Mentoring Together consiste num encontro após a Semana de Acolhimento do 1º Semestre 
entre Mentores, Mentorandos e Guias do NAPE, em que são discutidos os principais momentos 
das primeiras semanas do programa e o impacto que tiveram no acolhimento dos 
Mentorandos.  

4.2 Categoria Azul 

Na Categoria Azul, figuram atividades que apostam na formação e desenvolvimento 
profissional dos Mentores.  

4.2.1 Colaborador na Semana de Acolhimento 

O NAPE poderá necessitar de colaboração pontual de alguns Mentores durante a Semana de 
Acolhimento, na realização de pequenas tarefas de caráter logístico.  

4.2.2 Formações 

Todos os Mentores estão automaticamente inseridos num Programa de Bolsa de Formação, 
proporcionado pelo Técnico, em que se pretende que estes alunos desenvolvam várias 
competências transversais ao seu currículo académico. Nesse sentido, prevê-se a organização 
de seis Formações durante todo o ano letivo, atribuindo-se um certificado de participação em 
cada uma. As formações que decorrem no 1º Semestre contarão com um número limitado de 
vagas para Mentorandos, com o intuito de aproximar os mesmos do programa e das atividades 
realizadas, não comprometendo as vagas destinadas a Mentores.  

4.3 Categoria Laranja 

O conjunto de atividades da Categoria Laranja visa fomentar e fortalecer a relação  
Mentor – Mentorandos que é preferencialmente realizada ao ar livre, estimulando o espírito 
de entreajuda, o trabalho em equipa e a prática desportiva. 

4.3.1 Rally Mentorado 

No início do ano letivo, será realizado o Rally Mentorado, cujo objetivo é promover o contacto 
entre Mentores e Mentorandos, conhecer os novos colegas de curso e acima de tudo conhecer 
as imediações do campus Alameda. 

4.3.2 Lisbon Challenge 

À semelhança do Rally Mentorado, o Lisbon Challenge tem a mesma componente dinâmica e 
interativa entre Mentores e Mentorados e consiste numa atividade em que os Novos Alunos 
de 1º Ano conhecem pontos de interesse na cidade de Lisboa. 
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4.3.3 City Rally 

O City Rally é uma atividade apenas para Mentores de Mobilidade e pretende-se que os Novos 
Alunos de Mobilidade conheçam pontos de interesse na cidade de Lisboa. 

4.4 Categoria Verde 

A Categoria Verde engloba atividades de voluntariado, com o intuito de sensibilizar os 
Mentores para a necessidade de preservar o nosso planeta e para fazer a diferença em temas 
problemáticos da atualidade. Estas atividades terão dimensões e números de participantes 
distintos, de acordo com a viabilidade de realização das mesmas, não colocando em causa o 
bom funcionamento das mesmas.  

4.5 Categoria Amarela 

Dentro da Categoria Amarela, encontram-se atividades de caráter prático, envolvendo temas 
que afetem a sociedade ou os estudantes de ensino superior. Durante estas iniciativas, serão 
desenvolvidas capacidades relativas a estes temas relevantes e contextualizados, 
preferencialmente hands-on. 

4.6 Atividades Extra 

Poderão ser dinamizadas atividades não previstas neste Regulamento, tanto para Mentores de 
Novos Alunos de 1º Ano como para Mentores de Novos Alunos de Mobilidade. Oportunamente, 
a equipa do NAPE informará os Mentores da existência das mesmas e do respetivo 
funcionamento. 

5 Avaliação e Reconhecimento 

O Mentor pode ver a sua participação no Programa Mentorado reconhecida através do 
Certificado de Participação ou no Suplemento ao Diploma. Em qualquer altura, cada Mentor 
pode consultar o seu percurso no programa consultando a Base de Dados online. 

5.1 Certificado de Participação 

No final do ano, o NAPE atribui um Certificado de Participação no Programa Mentorado aos 
Mentores que cumpram, obrigatoriamente, os seguintes requisitos mínimos: 

● Participação nas Formações Iniciais; 
● Acompanhamento do(s) Mentorando(s) na Semana de Acolhimento; 
● Preenchimento do Relatório 1 ou participação na atividade Mentoring Together; 
● Preenchimento do Relatório 2; 
● Soma de 50 pontos obtidos na participação em atividades no âmbito do programa. 
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5.2 Suplemento ao Diploma 

Da mesma forma, para que a participação como Mentor seja reconhecida pelo Técnico através 
do Suplemento ao Diploma, é também obrigatório que os Mentores cumpram os seguintes 
requisitos mínimos: 

● Participação nas Formações Iniciais; 
● Acompanhamento do(s) Mentorando(s) na Semana de Acolhimento; 
● Preenchimento do Relatório 1 ou participação na atividade Mentoring Together; 
● Preenchimento do Relatório 2; 
● Soma de 100 pontos obtidos na participação em atividades no âmbito do programa. 

5.3 Sistema de pontos 

A atribuição de pontos é efetuada com base no tempo de duração da atividade realizada e 
também considerando a exigência da mesma. Assim, é possível consultar na tabela abaixo os 
pontos que serão atribuídos a cada atividade, respetivamente. 

Tabela 2 – Pontos por atividade 

Categoria Atividade Pontos 

Vermelha 

Formações Iniciais (obrigatório) 10 

Relatório 1 5 

Relatório 2 5 

Mentoring Together 15 

Laranja 

Rally Mentorado 30 

Lisbon Challenge 30 

City Rally 30 

Amarela Todas 20 

Verde Todas 30 

Azul 

Formações 15 

Colaborador na Semana de 
Acolhimento 

20 

Ao NAPE, reserva-se a responsabilidade de atribuir pontos a atividades omissas na tabela 
anterior, posteriormente organizadas, e de comunicar aos Mentores atempadamente, pelas 
vias oficiais de comunicação. 
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5.3.1 Dedução de pontos 

Dada a afluência elevada às atividades, foi implementada uma política de dedução de 5 pontos, 
caso o Mentor falte à atividade em que se inscreveu. No entanto, aceitam-se cancelamentos 
até às 23h59 do dia anterior em que esta se realiza, não havendo dedução de pontos neste 
caso. Qualquer cancelamento no dia da atividade, implica a dedução de 5 pontos. Note-se que 
este cancelamento só é válido se efetuado exclusivamente por envio de e-mail para o NAPE 
(nape@tecnico.ulisboa.pt).  

Ao NAPE reserva-se o direito de avaliar situações pontuais como doença, falecimento de 
parentes, greves e outros casos omissos. 

5.3.1.1 Tolerância a atrasos 

Todos os inscritos poderão participar na atividade até 15 minutos após o seu começo. Caso 
compareçam depois deste período: 

● Não podem participar na atividade nem ganhar os pontos correspondentes à mesma; 
● Não serão deduzidos pontos. 

Após este período de tempo, caso tenham faltado Mentores e caso existam Mentores não 
inscritos à porta da sala da atividade, estes poderão participar na mesma, ocupando as vagas 
disponíveis e obtendo os pontos correspondentes. 

5.3.1.2 Cancelamento de atividades 

Caso haja um cancelamento de uma atividade, todos os Mentores inscritos na mesma recebem 
os pontos correspondentes. 

Caso as atividades de categorias amarela, verde ou azul sejam canceladas por parte do 
Formador, os Mentores inscritos na primeira sessão terão vaga garantida na nova data. Caso 
não possam comparecer na nova data, receberão na mesma os pontos respetivos. 

6 Kit do Mentor 

No início do ano letivo, durante a Semana de Acolhimento, será entregue aos Mentores um 
conjunto de itens que incluirá: 

● Passaporte do Mentor; 
● Mapa do percurso das Matrículas; 
● T-shirt do Mentor; 
● Fita com nametag; 

6.1 Passaporte do Mentor 

O Passaporte do Mentor é um boletim de registo, em que o Mentor poderá colocar todas as 
informações relativamente à sua participação no Programa Mentorado, bem como os dados 
pessoais dos seus Mentorandos. 

7 Considerações Finais 

É da competência do NAPE garantir a execução do Programa Mentorado como previsto neste 
Regulamento e estar sempre disponível para prestar todo o apoio necessário aos Mentores. 

Reserva-se ao NAPE a responsabilidade de analisar e avaliar quaisquer casos omissos a este 
Regulamento e apresentar soluções concretas.  


