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PLANO DE TUTORIA 

 

1. DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA 

A atividade objetiva facilitar a chegada dos alunos à Universidade e melhorar 

seu desempenho no início da graduação. Com a Tutoria Jr, tais grupos passam 

a ter o acompanhamento constante de petianos e de outros alunos da 

graduação, onde estes auxiliarão nas frequentes dúvidas que surgem ao 

decorrer do primeiro período, além de realizar atividades diversas visando o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos e da vivência de universidade dos novos 

alunos. 

 

2. METODOLOGIA 

Cada grupo PROA, os quais são definidos na disciplina de Introdução à 

Engenharia, será acompanhado por um membro do PET e/ou por outro aluno do 

curso convidado pelo PET. Além disso, o tutor responsável irá proporcionar 

encontros com seu respectivo grupo, com o intuito de entender quais dificuldades 

os estudantes enfrentam na vida acadêmica, abordando e entendendo de 

maneira mais profunda o perfil de cada aluno, compartilhando inclusive as 

experiências do tutor vividas em situações semelhantes. 

 

Os participantes da tutoria também devem ser orientados acerca das 

oportunidades da Universidade como os Programas PET, PIBIC, grupos de 

pesquisa, além do incentivo à participação no Centro Acadêmico e outros grupos 

discentes; assim como a participação em monitorias. 

 

3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O tutor se reunirá com os alunos e também com o professor tutor do grupo 

no PROA para troca de informações, realizando no mínimo 1 reunião a cada 

3 semanas. Periodicamente, os tutores deverão repassar informações 

oriundas do acompanhamento da atividade para os petianos. 
 
 

 


