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PROJETO MENTORING 

O Projeto Mentoring corresponde a uma parceria desenvolvida entre o Departamento de 
Pedagogia e Educação Médica (DPEM) da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (AEFML) e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL). 
Este tem como visão principal a integração profícua dos novos alunos da FMUL no ambiente 
académico e social, através de um acompanhamento psicopedagógico, minorando possíveis 
dificuldades de adaptação decorrentes da transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior.  

Este projeto é uma ferramenta que pretende aproximar os novos alunos da FMUL (Mentorandos ) 
de alunos de outros anos curriculares da FMUL (Mentores) sendo baseado numa estrutura de 
tutoria por pares. 

Estes alunos mais velhos (Mentores) que conhecem a FMUL, o seu funcionamento e as suas 
exigências podem partilhar as suas experiências com os novos estudantes que chegam à 
universidade invadidos por dúvidas e preocupações, perante um ambiente desconhecido. 

Missão 

O Projeto Mentoring tem como missão: 

• Promover a integração, adaptação e o sucesso académico dos estudantes, na transição do 
Ensino Secundário para o Ensino Superior e ao longo do seu percurso na FMUL. 

• Complementar os mecanismos de integração e de acompanhamento já existentes e 
promovendo uma cultura de bem-estar e de sucesso académico, pessoal e social. 

• Apostar na formação e desenvolvimento de competências transversais através de palestras, 
workshops, e outras sessões. 

• Potencializar o networking entre os participantes e promover o envolvimento dos novos 
estudante nas diversas oportunidades (académicas, culturais, desportivas, de mobilidade, 
entre muitas outras), proporcionadas pela vida universitária. 

Objetivos 

O Projeto Mentoring tem como principais objetivos: 

• Proporcionar um conhecimento sobre o funcionamento da FMUL nos seus valores e 
princípios, exigências de formação e dificuldades. 
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A Comissão Organizadora (CO-Ment) 

Na sua 5ª edição, o projeto Mentoring conta com uma Comissão Organizadora constituída por 5 
elementos, co-coordenada por um elemento do Departamento de Pedagogia e Educação Médica 
(DPEM) e por um aluno, selecionado em concurso próprio e subsidiado com bolsa atribuída pela 
FMUL. 

 Comissão Organizadora do Mentoring 2018/2019  

 

Mariana Aleixo – Mafalda Florenciano – Ana Rita Sobral (C) – João Valente (C) – Estela Flambó – Marco Tomaz (C) 

Esta tem como funções, não só garantir a execução e normal funcionamento do projeto, mas 
também:  

• Apoiar os Mentores no cumprimento dos seus objetivos. 
• Informar de forma explícita as suas expetativas em relação ao Mentor. 
• Promover uma boa comunicação entre Mentores e Mentorandos e esclarecer quaisquer 

questões que lhes possam surgir. 
• Acompanhar e assegurar a qualidade do projeto através da realização de questionários de 

avaliação no final de cada semestre. 
• Divulgar e inovar o projeto, quer através da página do Mentoring no Site AEFML, quer 

através do Site FMUL. 

Deste modo, a Comissão Organizadora, na pessoa de cada um dos seus membros, está 
inteiramente disponível para esclarecer qualquer dúvida e receber quaisquer críticas ou sugestões 
dos participantes do projeto em qualquer momento. 
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Execução e Avaliação do Projeto 

Apesar das funções atribuídas por este guião aos Mentores, cada Mentor tem total autonomia na 
relação que estabelece com o seu Mentorando. É da responsabilidade da Comissão Organizadora 
desenvolver atividades ao longo do ano letivo, com especial enfoque no início do ano, que 
promovam essa relação e aproximem os participantes do projeto entre si. 

A avaliação do mesmo é realizada através de questionários de preenchimento obrigatório por 
Mentores e Mentorandos.  

O seu preenchimento é fulcral para a melhoria e desenvolvimento do projeto, uma vez que 
constituindo o único modo de aferição do cumprimento dos objetivos do mesmo, torna-se também 
o melhor método de identificar as principais falhas/ lacunas que o projeto possa apresentar.  

Contactos 

E-mail 

• AEFML: mentoring@aefml.pt 
• FMUL:  mentoringfmul@medicina.ulisboa.pt 

Local e Horário de Atendimento 

• Sala 71 do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública; 
• Segunda-feira: 16h-18h | Terça-feira: 14h-15h | Quarta-feira: 17h-19h 

Telefone 

• 217999423 

Redes Sociais 

• Facebook 
o Página do Projeto: www.facebook.com/Projeto-Mentoring-FMUL-

429968514182135/  
o Grupo do Mentoring 18/19: www.facebook.com/groups/128123797812542/  

• Instagram: www.instagram.com/projetomentoring/  

 


