Dúvidas Frequentes
➔ O que é o Mentoring?
É um projeto resultante de uma parceria entre a Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa (FMUL) e o Departamento de Pedagogia e Educação Médica (DPEM) da Associação de
Estudantes da FMUL (AEFML), este visa promover a integração dos novos estudantes o ambiente
académico e social da Faculdade. Tal é conseguido através do emparelhamento do novo estudante
com um colega do 2.º ou 3.º ano que se compromete a guia-lo ao longo do percurso a desenvolver na
Faculdade.

➔ O Mentoring é praxe?
Não, o Mentoring em nada se encontra associado à praxe e a participação num não
condiciona a participação no outro.

➔ O que é o Dia do Mentoring?
Consiste num dia que se propõem a facilitar o estabelecimento da relação inicial entre
mentor(a)-mentorando(a) através de um peddy-paper.

➔ O que é o Kit de Sobrevivência?
É um documento que pretende complementar o trabalho dos mentores e as informações por
eles dadas. Neste, são aconselhados os melhores materiais de estudo para cada unidade curricular,
havendo o cuidado de separar estes mesmos materiais por categorias, dos mais completos aos mais
simplificados.

➔ Como posso ter acesso ao Kit de Sobrevivência?
Este encontra-se parcialmente no website da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa (FMUL) e na página de Facebook - “Projeto Mentoring - FMUL”. Poderás encontrá-lo na sua
totalidade no grupo fechado do Mentoring no Facebook. Em alternativa, poderás contactar-nos
diretamente via e-mail, fazendo o teu pedido.

➔ Entrei em segunda/terceira fase, e agora?
Como ninguém fica para trás, também tu poderás participar no projeto, basta enviares um
email para mentoring@aefml.pt ou mentoringfmul@medicina.ulisboa.pt a expressar o teu interesse
em que te seja atribuído um mentor.

➔ Tenho dúvidas, o que fazer?
Podes enviar um email para mentoring@aefml.pt, ligar nos horários de atendimento
presencial (217 999 423) ou dirigir-te ao Gabinete de Apoio ao Estudante num dos seguintes
horários:
Segunda-feira: 16h-18h
Terça-feira: 14h-15h
Quarta-feira: 17h-18h

