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No uso da competencla que me 6 conferida pela alinea o) do n.e 1do arti8o 92.e, do UIES - Regime

luridico das lnstituiq6es de Ensino Superior, estabelecido pela tei n.e 62/2007, de 10 de setembro,

ouvida, na medida possivel, a comunidade acaddmica com int€resse dketo ne disciplina juridice do

presente Smbito regulamentar e obtido parecer favoriivel do Conselho de Gestao da Universidade

Aberta, em reuni6es de 11 de maio e 14 de junho, p.p., aprovo o Regulamento de lutoria, anexo a

este despacho e do qualfaz parte integrante.

universidade Aberta, 19 dejunho de 2017
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AbERTA

REGUTAMENTO DE TUTORIA

Nota Justilicativa

A Universidade Aberta, universidade pUblaca portu8uesa de educa9ao digital,

doravante designada UAb, no ambito da aplicageo do Modelo Peda86gico Virtual por si

desenvolvido, organiza as atividades de ensino e aprendizagem com recurso integral

aos novos instrumentos da informaeao e comunica9ao, entre os quais 5e inclui uma

plataforma on line.

De acordo com a referida organizaeao das atividades de ensino e aprendizagem, em

cada unidade curricular, os estudantes sao agregados em turmas virtuais, com n0mero

de estudantes vari6vel em funtao do ciclo de estudos

As turmas de 1.s ciclo t6m, em mddia, 50 estudantes, nrmero este que pode ser

ajustado, para mais ou para menos, em funeSo do nlmero total de estudantes

inscritos na unidade curricular

Por raz6es pedag6gicas e de qualidade, e tendo em conta o nimero de estudantes

inscritos, nas unidades curriculares de 1a ciclo com mais do que uma turma virtual, e

salvo raz6es justificadas, pelo menos uma das turmas, 6 lecionada diretamente pelo

Professor Responsdvel pela unidade curricular, o qual 6 apoiado por tutores no

acompanhamento das restantes turmas.

A experiencia adquirida na avaliaeSo do Modelo Pedag6gico Virtual da UAb, conjugada

com a evolucso na procura de programas de estudos de 2.9 ciclo fundamenta a

possibilidade de apoio por tutores nao apenas ao nivel das unidades curriculares de 1-e

ciclo, implicando, tamb6m, uma alteragao do respetivo perfil.

No que concerne ao projeto do presente regulamento, foi obtido parecer favor6vel do

Conselho de GestSo da UAb, bem como foram ouvidos e tidos em conta os contributos

das unidade5 organicas e dos servieos envolvidos e com interesse no mesmo,

nomeadamente os Departamentos.

Por outro lado, tendo em conta a urgoncia na aplicageo do presente regulamento,

dada a proximidade de arranque do ano letivo e a necessidade de atempadamente se

proceder i contratualiza9ao de um nlmero elevado de tutores, que assegurem o

acompanhamento das atividades de ensino e aprendizagem, o Magnifico Reitor, como

respons6vel pela direeSo do respetivo procedimento decidiu, de acordo com a exceeSo

da 1.a parte do n.e 3 do artigo 110.s da Lei n.e 62/2007, de 10 de setembro (RJlEs -
Regime Juridico das lnstitr.rig6e5 de Ensino superior) e com as alinea a) e b) do n.s 3 do

citado artigo 1OO.e do C6digo do Procedimento Administrativo (CPA), n5o proceder a

audiencia dos interessados, com fundamento em razSes de urBencia, de celeridade e



de razoabilidade quanto A execug;o do regulamento em causa, dado que taldiligoncia

comprometeria certamente e de modo irremediivel a abertura e funcionamento do

ano letivo.

Assim, nos termos da habilitaeao legal que define a competoncia subietiva e obietiva

conferida, respetivamente, pelos artigos 76.9, n.e 2 e 112 9, n.a 7, da Constituiceo da

RepIblica Portuguesa, pelo artigo 135.e do CPA, pelos artigos 74.e, 110.e, n.s 2, alinea

a) e 92.e, n.p 1, 
"linea 

o), do RJlEs, e pelos artlgos 4.a, n.e 4, alinea b) e 5 s, dos

Estatutos da universidade Aberta, homolo'gados pslo Despacho Normativo n.a 65_

8/2008, publicados no Dierio da Replblica, 2.4 s6rie, n.e 246, de 22 de dezembro, o

Reitor da lJniversidade Aberta, ap6s ter aprovado o presente regulamento de tutoria,

determina, nos termos e para efeitos dos artigos 135 e e 139.a do CPA, que o mesmo,

constituido por este preambulo e pelo seguinte articulado, seia publicado no portal da

UAb, onde pode15 ser consultado, e com aviso informativo no Di6rio da Reptblica de

modo a produzir os efeitos nos termos indicados no arti8o 8.s.

Artigo 1 e

Defin!(eo

A tutoria 6 uma atividade de apoio ao trabalho letivo do5 professores da UAb das

unidades curriculares de 1.s e 2.pciclos, com o conteUdo, caracteristicas e requisitos de

formaCao e qualificatSo constantes do presente regulamento

Artigo 2 e

Func6es do tutor
Sao fung6es especificas do tutor:

a) Aplicar planos e programas desenvolvidos pelo Professor Responsdvel do
programa de estudos ou da unidade curricular;
Orientar os estudantes no processo de aprendizagem, de acordo com o

estabelecido no Plano de Unidade Curricular e no Plano de Tutoria oLl no

Contrato de Aprendizatem e no Plano de Tutoria, consoante se trate,

respetivamente, de unidades curriculares de 1.9 ciclo ou de unidades

curriculares de 2.s ciclo;
Motivar os estudantes para a aprendizagem, tendo como referenciais os

documentos e instrumentos desenvolvidos pelo Professor Respons6vel do

I

b)

c)

h)

programa de estudos ou da unidade curricularj
d) Avaliar os estudantes da unidade curricular, a partir dos parametros,

crit6rios e instrumentos desenvolvidos pelo Professor Respons6vel da

unidade curricular;
Acompanhar o processo de avaliaq:o dos estudantes disponibilizando

atempadamente coment6r;os formativos sobre as atividades realizadas;

Utilizar adequadamente informaEeo disponibilizada em diferentes formatos

tecnol6gicos;
Utilizar eficazmente as ferramentas di8itais mobilizadas no processo de

aprendizagem dos estudantes;
Aplicar c6digos de comunicageo on-line, adequando-os aos contextos de

aprendizagem;

e)

c)



i) Adequar os modos de comunicateo, em fun9ao das culturas sociais e

digitais dos estudantes;
j) Participar em projetos de investigaeao na Srea cientifica ou 6rea ou sub5rea

disciplinar do programa de estudos ou unidade curriculaa em que colabora'

Artigo 3 P

QualificaCSo e formaEeo

1. Para o exercicio das suas fung6es, o tutor deve ser detentor da forma!5o e

qualificatao adequadas, nas vertentes cientificas, pedag6Sicas e tecnol6gicas, assim

como das compet6ncias transversais de comunicag:o e interatSo, de trabalho em

equipa, de gestSo da informagSo e do conhecimento e ainda de orientac6o para os

resultados e para a mudanca.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, o tutor:
a) Deve ser preferencialmente titular do grau de doutor, ou encontrar_se inscrito

em curso de doutoramento, em Srea do conhecimento considerada relevante

para o trabalho de tutoria a desenvolveri

b) sendo apenas titular do grau de mestre ou de licenciado em 6rea do

conhecimento relevante para o trabalho de tutoria a desenvolver, tem de

possuir exPeriancia relevante para a funCao;

c) Tem de dominar ao nivel cientifico, de modo avaneado, os conceitos do programa de

estudos ou da unidade curricular ern que colaborei

d) Deve ser conhecedor dosfundamentos da Educa9ao Digital;

e) Deve ser titular da formaC6o certificada da UAb de formafeo de tutores;

ArtiSo 4 s

Atividade de tutoria
1. A actividade de tutoria 6 desenvolvida de acordo com o Plano de Tutoria, elaborado
pelo Professor Responsdvel da respetiva unidade curricular'
2. o Plano de Tutoria contdm:

a) As indicaC6es necessarias sobre a comunicaCao com os estudantes;

b) A descrigSo das at6es, devidamente calendarizadas, a realizar pelo tutor na

classe virtual, durante todo o semestre;
c) Os crit6rios de correeSo e de classificaeao, detalhados, dos e-f6lios, no caso de

unidades curriculares de 1.s ciclo;
d) Os critdrios de corregSo e de classificaeSo, detalhados, dos p-f6lios e dos

exameS, no caso de unidades curriculares de 1.! ciclo;

e) Outras orientae6es pedag6gicas que o Professor Responsivel da unidade

curricular, do 1e ou 2s ciclo, entender necess6rias.

3. E da responsabilidade do tutor, em cada turma virtual:

a) Acompanhar as atividades dos estudantes, de acordo com as orientag6es

definidas pelo Professor da respetiva unidade curricular, que constam do Plano

de Tutoria;
b) Corrigir e classificar os e-f6lios e os p-f6lios dos estudantes de 1.s ciclo que

selecionem a modalidade de avaliaeeo continua, sob orienta9ao do Professor

Responsevel e de acordo com o que consta no Plano de Tutoria;

|'



c) Corrigir e classificar os exames dos estudantes de 1.9 ciclo que selecionem esta

modalidade de avaliageo, sob orientaqao do Professor Respons6vel e segundo

as instrue6es e os criterios por este estabelecidos;

d) Reportar ao Professor Responsdvel da unidade curricular quaisquer anomalias

no funcionamento das atividades.

4. No decurso da prestaCao dos servitos e quando tal for necessirio A qualificaeao da

atividade de tutoria, o tutor compromete_se a frequentar os cursos e a96es de

formaeSo que lheforem indicados pela UAb

5.seo da exclusiva responsabilidade do tutor, dispor dos meios e instrumentos

necessdrios A prestag;o do servi(o de tutoria.

6. A contrataCeo de tutores para o desenvolvimento das atividades de tutoria 6 objeto

de regulamento pr6prio

Artigo 5 e

comunicacSo com o Professor Responsdvel

Sem prejuizo da reali2aceo preferencial de reuni6es presenciais entre o tutor e o

professor responsivel pela unidade curricular, quando por este marcadas, a

comunicac:o entre ambos pode realizar se Por meios eletr6nicos sincronos ou

ArtiSo 5.s

AplicaeSo

O presente regulamento 6 apliciivel aos tutores em exercicio de func6es a data da sua

entrada em vigor apenas na medida em que, por adaptageo e conformidade legal, se

possa aplicar.

Artigo 7 P

Duvidas e omiss6es

As drlvidas e omiss6es suscitadas pela aplicageo do presente regulamento serao

sanadas por decisao do reitor, ap6s ouvido o conselho de gest5o da UAb

Arti8o 8 s

Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor passados que sejam 5 dias ap6s a publicaeeo

no Diirio da Reprblica de aviso informativo respeitante i respetiva publicitaeSo, com

vista ii sua plena eficdcia.

Lisboa, UAb, aos 19 dejunho de 2017, O Reitor, Paulo Maria Eastos da Silva Dias
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