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O projecto pretende colmatar o fosso entre o mundo da educação e das empresas, reforçando 
parcerias envolvendo empresas (especialmente PMEs), Instituições de Ensino Superior (IES) 
como promotores e provedores de Ensino e Formação Profissional (EFP) e outras partes 
interessadas relevantes, tais como organismos públicos, representantes de aprendentes e 
representantes de provedores de EFP, com o objectivo de promover o estabelecimento da 
aprendizagem em contexto de trabalho e, em especial, os estágios. 

Pretende-se fomentar o intercâmbio de conhecimento e experiências entre diferentes países e 
actores e aumentar a confiança entre o mundo académico e empresarial, através da experiência 
de trabalhar juntos para encontrar soluções para desafios comuns. As autoridades públicas e 
representantes dos alunos/formandos trarão contribuições para as parcerias de cooperação. 

Grupos-alvo 

- Trabalhadores, gestores, empregadores de PME 

- Formadores nas empresas e instituições de ensino e formação profissional 

- Professores de EFP 

- Docentes do ensino superior 

- Formador de formadores (professores/supervisores/tutores/mentores) 

- Representantes dos órgãos públicos 

- Aprendizes/estagiários/formandos 

Previsão do impacto das parcerias do projecto 

- Reforçar e desenvolver a cooperação entre os provedores de EFP e empresas mais 
avançados 

- Promoção de intercâmbios entre partes interessadas envolvidas em diferentes formatos 
de aprendizagem baseada no trabalho, adaptando-se aos grupos-alvo (integrando o 
conhecimento e a aprendizagem baseada na experiência) 

- Comparação de diferentes estratégias de implementação e requisitos de cooperação 
(gestão de mudanças) 

- Discussões estratégicas, particularmente com especialistas multiplicadores para acelerar 
a sustentabilidade (roadmaps) 

- Promover o estabelecimento de novos sistemas de aprendizagem e de aprendizagem 
baseada no trabalho, ou reforçar os já existentes. 
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Esboço de reflexões sobre o curso para mentores 
por C Royo 
 
O tópico é complexo e um curso desenvolvido para mentores envolveria muito trabalho e 

currículos flexíveis que poderiam ser adaptados a diferentes países, diferentes níveis de 

formação, diferentes sectores e diferentes necessidades em geral. 

Para superar este tipo de dificuldades, a melhor solução é criar um protótipo genérico que pode 

ser adaptável e que cada utilizador pode personalizar. 

Uma boa possibilidade para o início do curso pode ser uma introdução com um conjunto de 

questões-chave genéricas, que precisam de ser respondidas em discussão aberta com futuros 

mentores.  

O objectivo é começar com a ética básica global do mentorado e com a razão por que ela é 

importante para ter bons processos de orientação em programas de aprendizagem/estágio. 

 

As perguntas introdutórias podem incluir: 

 

1. O que entendemos por “mentor”? 

1. Como se designa esta função em outros países da UE? 

2. Por que é importante ter a figura de mentor nos programas de aprendizagem/estágio? 

3. Que tarefas estão incluídas na função de mentor. 

4. Por que é que os programas de aprendizagem/estágio precisam de um "mentor 

acadêmico" (ou supervisor) na IES e um "mentor profissional" (tutor?) no local de 

trabalho? 

5. Como se processa a comunicação entre os dois mentores? Com que frequência ocorre? 

6. Como podem os mentores receber formação ou apoio? 

7. Como são recrutados os mentores? 

8. Ética - por exemplo: não é possível dar o OK a um aluno se as competências não forem 

alcançadas. 

 

1. Identifique outras questões importantes para adicionar? Por favor, escreva-as abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 

Lista dos principais pontos destacados durante o Workshop em 
Brest 

 
 



  

3 

 

 

ApprEnt | Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe 

585163-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-VET-APPREN 

apprent@eucen.eu | http://apprent.eucen.eu | Project coordinated by  
  The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
Nível Organizacional: 
 

 As universidades que oferecem programas de estágio precisam de estar realmente 
envolvidas na dimensão social 

 A criação de um “Gabinete de Estágios” para ajudar estudantes e académicos é desejado 
(para dar conselhos a nível profissional, pedagógico e pessoal para os 
alunos/formandos, especialmente no primeiro ano de estudos). 

 Os Aprendizes não podem substituir empregados a tempo inteiro. 

 Um académico pode supervisionar apenas 3-4 alunos por ano.  

 Feiras de "ofertas de emprego" (ou eventos semelhantes) podem ser uma maneira de 
divulgar possíveis ofertas de emprego e que perfis a nível de conteúdos industriais e 
pedagógicos são necessários para as ofertas disponíveis, de forma a permitirem 
programas de estágio. 

 Programas: é necessário um encontro anual de universidades-empresas para definir 
aquilo que as empresas precisam no momento e como têm que ser actualizados os 
programas atuais.  

 É necessário um contacto constante com as empresas. 

 Os programas de estágio são estruturados de formas diferentes: alguns (por exemplo, 
University of Chester) têm um número reduzido de dias na IES e a maioria de tempo no 
local de trabalho. Noutras instituições (isto é, na UBO) os alunos passam de 2 a 3 dias 
no local de trabalho e 2-3 dias na IES. Assim, os modelos variam dependendo da decisão 
do país ou da instituição. 

 As IES devem estar preparadas para subcontratar especialistas para ensinar em áreas 
emergentes. 

 Pode nem sempre ser fácil recrutar mentores / supervisores  

 As IESs devem destacar as vantagens de formar mentores para as empresas, porque os 
formandos aprendem com mais eficiência e rapidez. 

 Para reforçar a ligação empresas-universidade é fundamental que exista flexibilidade na 
criação dos programas, envolvimento das empresas e partilha de responsabilidades.  

 O reconhecimento / validação das aprendizagens não formal e informal pode fazer parte 
dos programas de estágio (quando se trabalha com trabalhadores experientes que 
procuram acreditação formal). 

 A flexibilidade para se adaptar às necessidades da indústria pode ser conseguida com o 
desenho de um contrato de estrutura aberta (ou estrutura de camadas), assegurando 
uma consistência académica consistente com os resultados de aprendizagem dos 
módulos existentes. 

 Tratar os estagiários como funcionários confere-lhes um sentimento de pertença e 
fortalece a lealdade e o interesse. 

 É necessário um período experimental para adaptação, que deve ser incluído no 
contrato. 

 O contrato deve incluir uma cláusula de confidencialidade. 

 O interesse dos governos nacionais em promover programas de estágio e, de alguma 
forma, os financiar é fundamental promover a sua implementação. 
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Apoio ao Mentorado/Supervisão: 

 
 Deve ser dado aos mentores um manual, no início do curso, descrevendo os resultados 

de aprendizagem a alcançar, tanto na IES como no local de trabalho. 

 Apenas os aspectos incluídos no currículo são avaliados na IES, embora os estagiários 

possam aprender uma gama mais ampla de conhecimentos e adquirir um número de 

competências não especificadas no currículo. 

 O papel dos mentores (na empresa): integrar os alunos no local de trabalho, definir a 

progressão e validar as ferramentas académicas utilizadas no local de trabalho. 

 O papel dos supervisores (na IES): dar conselhos aos estudantes e cuidar da adequação 

entre o trabalho realizado e o grau de estudos. 

 Mentores e supervisores devem reunir-se no início do curso. No caso de tudo corre bem 

talvez não seja necessário encontrarem-se novamente. 

 O trabalho colaborativo à distância entre mentores / supervisores deve ser organizado 

(ou seja, compartilhar resultados ou problemas emergentes). 

 Os mentores profissionais (tutores) devem ter pelo menos o mesmo nível de educação 

que o aluno pretende alcançar. 

 Os supervisores / mentores devem estar prontos para apoiar tanto os estudantes 

interessados em continuar a trabalhar como em continuar a estudar. 

 Mentores / supervisores devem estar em contacto direto e constante com as 

tecnologias mais recentes. 

 O mentor tem de identificar um conjunto de habilidades correspondentes a cada 

competência que cada aprendiz precisa de adquirir. 

 É importante que os mentores identifiquem o modelo cognitivo necessário para cada 

aluno e para cada processo de aprendizagem (seja ele "auditivo", visual, cinestésico). 

 Os mentores precisam de estar cientes do tempo necessário para a assimilação da 

aprendizagem e do tempo necessário para adaptação da aprendizagem. 

 Os mentores devem aprender a questionar os alunos e descobrir quanto eles já sabem. 

 Uma lista bem detalhada de habilidades para uma competência ajudará os mentores a 

determinar em que ponto o aluno se encontra e para onde precisa de ir a seguir. 

 O foco deve estar no que o estagiário aprende e não no que o mentor ensina. 

 O Curso para mentores deve incluir 2 dias completos de formação e um 

acompanhamento posterior. 

 Conhecimento fundamental para mentores: o que é uma “competência”? Como se 

identificam competências? E como questionar os formandos? 

 É muito útil fazer com que os estagiários mantenham um diário com notas importantes. 
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Aspectos Pedagógicos: 

 
 O conhecimento pode ser utilizado, mas não directamente aplicado (isto é, pode ser 

utilizado depois de ser compreendido e adaptado ao contexto - o processo precisa de 

ser constantemente adaptado e ajustado). 

 Os programas de estágio são uma solução para o desenvolvimento de competências. 

 Os alunos devem ser convidados a trazer perguntas e problemas encontrados no local 

de trabalho para discussão na IES. 

 A teoria pode não parecer necessária quando o trabalho e os problemas práticos se 

colocam - tanto o mentor quanto o supervisor precisam de explicar que a teoria é o 

núcleo que permitir resolver problemas práticos ou outras situações. 

 A “alternância integradora” é fundamental - nada pode ser decidido sem uma 

experiência de aprendizagem. 

 São três as pessoas que precisam de alcançar e gerir uma visão partilhada: o mentor, o 

supervisor e o estagiário. 

 Há 4 competências pedagógicas chave necessárias aos mentores/supervisores: 

o Apropriação do papel de mentores/supervisores, para estabelecer quais são as suas 

próprias habilidades/competências necessárias. 

o Questionar para identificar quais as habilidades e competências que o aluno já possui.  

o Consciencialização das competências a serem adquiridas pelo aluno, a fim de que fazer 

o que está a sero aprendido faça sentido, em que fase do processo e por que é 

necessário. 

o Soluções/alternativas para encontrar formas de ajudar os alunos a adquirir 

competências que não adquiriram com sucesso. 

  

Recorda-se que o termo “MENTORES” tem sido usado até agora para definir os tutores das 

empresas e o termo “SUPERVISORES” tem sido usado até agora para definir os tutores das IES. 
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Q1 - Como apoiar os mentores/supervisores? Como encorajar indivíduos 

a tornarem-se supervisores?  
 

Como apoiar  Como encorajar 

- Definir claramente o papel 

- Explicar / definir o perfil dos grupos-alvo 

(alunos) 

- Os mentores precisam de tempo (formação 

específica) para aprender e para se 

adaptarem ao que significa e envolve 

apoiar estagiários - formação inicial e 

contínua 

- As IESs e as empresas precisam de dar 

tempo aos mentores/supervisores para 

aprenderem o seu papel 

- Avaliação formativa (debriefing) 

- Sessões de auto-reflexão 

- Acesso a modelos e guias (ferramentas) e a 

um portal informativo de acesso fácil (por 

exemplo, informações sobre estratégia, 

LOs, arranjos…) 

- Intercâmbio com mentores experientes 

internamente e também externamente 

criação de uma rede 

- Mudar de mentalidade para considerar a 

tarefa importante e atraente 

- Problemas de qualidade 

- Ver o que já existe no Sector VET e no 

sistema dual alemão enquanto modelo e 

adaptar ferramentas e recursos 

- Fornecer incentivos para empresas para 

facilitar e selecionar mentores 

- Garantir um sistema para monitorizar os 

estagiários 

- Economicamente 

- Reconhecimento 

- Visibilidade do trabalho 

- Tempo (redução de outras obrigações) 

- Tempo (para preparar a tarefa e obter 

formação) 

-Intercâmbio com outros 

mentores/supervisores (de ambos os 

mundos) para partilhar conhecimento e 

preocupações 

- Contrato formal 

- Informação 

- Regulamentos claros em vigor (na EU ou 

nacionais/regionais) que especifiquem os 

benefícios da cooperação IES/PME e 

incentivem esta tarefa 

- Política interna inter-empresas clara  

- Flexibilidade (por exemplo, estudantes 

seniores podem mais tarde tornar-se 

mentores uma vez que são formalmente 

recrutados na empresa) 

- Flexibilidade (por exemplo, a UBO está a 

trabalhar com associações de sectores 

específicos) 

- Creditação (interna?) ou crachá 
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Q2 - Como traduzir os aspectos pedagógicos indicados a seguir  para os 

seus próprios cursos e no protótipo final? Pontos-chave, perguntas-
chave: 

 
- Observou-se que o papel dos supervisores de estágio em programas de Estágios no ES 
(HEA) inclui como trabalhar com o aluno no desenvolvimento do seu processo de 
aprendizagem, que pode ser visualizado no Gráfico 1: 
 
Recrutamento de estudantes: 
- Identificação dos seus conhecimentos  

prévios 
- Correspondência com LOs do programa 
HEA actual  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico1 
Mentores, supervisores e também estagiários são aprendentes em programas de HEA.  
Pontos-chave destacados: 
 

Necessidades dos 
Mentores/supervisores 

Ferramentas a disponibilizar 

- Formação inicial 
-Acompanhamento 

posterior/intercâmbio 
de experiências 

- Avaliação 
 

- Manual 
- Sítio ou plataforma na web 
- Diários 
- Formulários 
- Reuniões 
- Sessões em grupo/individuais de reflexão 

 

Definir os 

LA a atingir 

Retorno do mentor/supervisor 
Definir os LO a atingir 

Portfólio documentado dos 

LO que se pretendem atingir 

Reflexão 
Escolher a estratégia 

de aprendizagem 

incluindo o projecto 

em contexto de 

trabalho 

Processo de 

aprendizagem 

do formando 

Documentação 

(Diário) 

Retorno formativo 
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Ao preparar o Curso, é importante definir vários pontos: 

 

1. É para uma área específica ou para áreas diferentes? 

2. É para uma pessoa ou para um grupo? 

Atenção: se é para um grupo, é necessário um coordenador 

3. Diferentes combinações de tempo e cronograma do processo de aprendizagem 

4. É necessário algum tipo de Certificação? 

 

Colocando sempre o aluno no centro, o papel dos supervisores (das IESs) é aconselhar, apoiar 

e atuar como um treinador para o aluno. 

As aptidões principais e competências essenciais necessárias para os supervisores/mentores 

identificadas são: 

- Coaching 

- Advogado / embaixador / multiplicador 

- Capacidade de comunicação 

- É necessário um fundo de educação de algum tipo  

- Experiência em mentorado 

- Boas competências interpessoais - capazes de falar construtivamente sobre erros 

- Capacidade de fornecer e receber retorno  

- Atitude de apoio 

- Capacidade para detectar faltas / erros e encontrar também soluções ou soluções 

- Competências digitais básicas 

- Capaz de compreender que tanto as atribuições do ES como os resultados no trabalho 

são importantes 

- Capaz de seguir o que é esperado no currículo e monitorizar a sua realização 

- Compreensão do processo de aprendizagem 

- Capaz de definir objectivos claros e resultados de aprendizagem 

- Familiaridade com os fundamentos da aprendizagem de adultos 

- Capaz de planear com antecedência 

- Flexibilidade para se adaptar ao ambiente da empresa e outras situações 

- Empatia e capacidade de incentivar e motivar 

- Auto motivação 

- Capacidade de auto-reflexão 

- Capaz de realizar avaliações sumativas e formativas 

- Capaz de acompanhar o aluno no processo de aprendizagem 

- Competências sociais 

- Estar consciente e respeitar a diversidade de aprendizagens 

- Estar ciente da existência de diferentes modelos cognitivos 

  

 

 



  

9 

 

 

ApprEnt | Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe 

585163-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-VET-APPREN 

apprent@eucen.eu | http://apprent.eucen.eu | Project coordinated by  
  The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

PROPOSTA DE CONTEÚDO DO PROTÓTIPO GENÉRICO DE 

CURSO COMPLETO PARA MENTORES 

por C Royo 

 

Dia 1 (oito horas): 

 Introdução (discussão aberta incluindo as questões listadas, aspectos legais e 

legislação nacional) - 2 horas 

 Definições (por exemplo, habilidade, capacidade, competências, resultados de 

aprendizagem) - 0,5 horas 

 O diálogo entre teoria e prática no sistema de estágio - 1 hora 

 Modelos cognitivos aplicados às necessidades do formando 

(estagiário/aprendiz) aprendizagem - 1,5 horas 

 Capacidade pedagógica dos mentores - 3,5 horas 

 

Dia 2 (oito horas): 

 Identificação de capacidades - 2 horas 

 Debriefing - 4 horas 

  Monitorização do progresso - 1 hora 

 

 

PROPOSTA DE DIA DE ACOMPANHAMENTO DA FORMAÇÃO 
Deve haver meio-dia de acompanhamento da formação depois de cada mentor ter 

trabalhado como tal durante alguns meses. Este dia de acompanhamento da formação 

pode ser online e incluir os seguintes pontos: 

 

Dia 3 (quatro horas): 

 Partilha de experiências (discussão aberta) - 1 hora1 

 Debriefing: eficácia, perguntas e refinamento das competências-chave dos 

mentores - 1 hora 

 Trabalhando em colaboração Universidade-Empresa: lições aprendidas, pontos 

a melhorar e desenvolvimento de ferramentas-chave - 1,5 horas 

 Recolha de pontos e ideias para a próxima reunião - 0,5 horas 

 

O dia de acompanhamento de formação pode abrir a porta para mais reuniões de 

acompanhamento. Se o grupo parecer interessado em fazê-lo, especialmente se houver 

pontos nos quais o grupo demonstre interesse comum em desenvolver, encoraja-se o 

prosseguimento. O conteúdo das reuniões seguintes deve adaptar-se às necessidades 

e solicitações do grupo. A intervenção de cohorts experientes pode ajudar novos grupos 

de mentores e desenvolver um serviço de aconselhamento que se auto-alimente. 

                                                           
1 Esta secção pode necessitar de mais ou menos tempo, dependendo do número de mentores que participe 
na sessão. 

Um dos dias na PME e outro 

na IES 

Alternativa online e face-a-

face 

 


