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Carta de boas-vindas
Cara politécnica, caro politécnico,
Bem-vindos ao Programa de Tutoria Acadêmica da Poli. Este programa é
parte do Projeto ESTOU NA POLI e uma das vertentes do Programa de
Acolhimento em Saúde da Poli. Ele busca promover uma troca entre alunos
politécnicos ingressantes e veteranos com o intuito de tornar mais
produtiva e gratificante a jornada do politécnico durante sua graduação.
Este material é destinado a você, ingressante da Poli 2021, para que possa
conhecer o programa e, assim, ter informações básicas para poder
participar do mesmo, se desejar. Chegar na USP e na Poli é tomar contato
com muitas coisas novas, que levam um tempo para serem entendidas, e o
importante é que você não se sinta sozinho nessa chegada.
O programa conta com a participação de alunas e alunos veteranos e
também de professoras e professores, todos voluntários, para melhor
recebê-lo e ajudá-lo nesta jornada que agora se inicia. Saiba que você não
estará sozinho, pois a troca de ideias, informações, dúvidas e sugestões é
muito enriquecedora e muito bem-vinda.
Para melhor entender o programa, você poderá se guiar pelas respostas às
perguntas abaixo. Se você tem alguma pergunta que não está aí, é só nos
dizer. Essa troca será muito importante para o bom andamento do
programa. Nesse primeiro momento você pode tirar suas dúvidas com
estounapoli@usp.br e, assim que já tiver seu/sua tutor(a), basta
contactá-lo em caso de dúvidas.
Desejamos a todos uma ótima experiência de tutoria e somos muito gratos
por sua participação!

1. O que é o Programa de Tutoria?
O Programa de Tutoria visa dar apoio ao aluno ingressante durante seu primeiro ano da
graduação na POLI, dando suporte direto e constante nas questões pelas quais vai passar
durante esse período.
A tutoria é um processo que se dá através de uma relação de ajuda entre uma pessoa mais
experiente e outra “iniciante”, com uma aplicação específica. Aqui, no caso, estamos falando de
um processo que visa uma boa inserção na Poli e, com isso, uma efetiva participação e bom
aproveitamento acadêmico. Esse suporte se dá na forma de um acompanhamento
personalizado e contínuo, de maneira a apoiar, informar e acolher o aluno ingressante neste
momento de transição.
O apoio dos alunos aos ingressantes já é oferecido por muitos veteranos a cada ano, mas agora
queremos tornar essa prática formalizada, com apoio institucional. Sua participação será muito
importante para que possamos dar esse primeiro passo e aprimorar o programa a cada ano.

2. O que é um tutor?
Você será apresentado a um(a) aluno(a) veterano(a) que será o(a) seu/sua tutor(a). O aluno
tutor sabe identificar, por experiência própria, quais os “nós” que teria desatado muito mais
facilmente se tivesse tido alguma ajuda ou, ao menos, alguém para compartilhar suas
inquietações. Porém, ele deverá, antes de tudo, ouvir você e partir de suas dúvidas e
necessidades para, assim, poder ajudá-lo. Assim, a troca entre vocês será muito importante para
que você possa entender a Poli mais facilmente e, também, dar sua contribuição e sugestões
para promover mudanças. O espírito é de troca, empatia, ajuda, colaboração.

3. Como vai funcionar a tutoria na prática?
Nosso programa de tutoria acadêmica terá a seguinte estrutura:

Você pode ver que a tutoria se dará direta e indiretamente, pois teremos simultaneamente as
funções do aluno tutor e do professor tutor que o orientará. Desta forma, estamos falando de
uma dupla tutoria: do aluno tutor para o aluno ingressante e do professor tutor para o aluno
tutor.
A tutoria se dará em grupo. Os INGRESSANTES do ano letivo serão subdivididos em grupos de
quantidade a ser definida pelo número de veteranos tutores e ingressantes inscritos no
programa. Cada um desses grupos será apresentado a um ALUNO TUTOR que é um aluno
veterano que se voluntariou para essa função. Esse aluno tutor manterá um canal de
comunicação com esses ingressantes a ele indicados pela COORDENAÇÃO DO PROGRAMA,
tendo como objetivo o estabelecimento da tutoria.
Cada aluno tutor, por sua vez, terá um professor de referência a quem se dirigir (indicado pela
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA) para levar as questões que surgirem ao longo do exercício da
tutoria.

4. Como será a apresentação dos ingressantes aos
alunos tutores?
Após a leitura deste guia, você deverá optar (ou não) pela participação no programa
preenchendo o formulário enviado no seu email. Sugerimos fortemente a sua participação,
pois só assim o programa cumprirá seu objetivo e você, melhor do que ninguém, poderá nos
apontar os caminhos para aprimorá-lo. Caso haja alguma informação importante que não
tenha sido contemplada neste guia e que o impeça de participar, você deverá entrar em
contato com a coordenação do programa pelo e-mail estounapoli@usp.br.
Após optar pela participação no programa, você deve aguardar o contato do aluno tutor que
será atribuído a você pela Coordenação do Programa. O seu tutor está orientado a montar um
grupo de WhatsApp (ou outro aplicativo que o grupo achar melhor) com os ingressantes que
ele acompanhará para que haja um canal de comunicação fácil e rápido entre todos, tutor e
ingressantes.

5. Como será a participação do aluno ingressante?
Para que o programa cumpra seu objetivo, é muito importante que você utilize esse canal da
tutoria sempre que tiver algo para perguntar, sugerir, questionar. O aluno tutor se voluntariou
para isso e estará disponível para atendê-lo nas suas questões e ajudá-lo no que for preciso
referente à Poli. Claro que isso não quer dizer que ele sempre responderá ao seu contato
imediatamente, mas, certamente, sua participação ativa será de muito valor para que o tutor
possa entender suas questões, bem como para a sua comunicação com os demais ingressantes
do seu grupo. Muitas vezes, a sua dúvida será a de muitos e é importante que ela seja colocada

no grupo. Afinal, o programa existe para isso e, além do mais, não há pergunta certa ou errada,
boa ou ruim. Sua participação efetiva é muito bem vinda e esperada. (Você também poderá
fazer uma comunicação particular com o seu tutor sempre que achar necessário.)

6. Qual será a duração da tutoria?
A tutoria tem duração prevista de um ano, durante o primeiro ano da graduação. Porém, é
claro que nada impedirá que tutores e ingressantes mantenham contato, nos grupos de
WhatsApp além desse período. Apenas não serão considerados como grupos “oficiais” do
programa nos anos subsequentes. Aliás, será muito bom e desejável para todos que esses
vínculos formados nos grupos possam se manter ao longo de todo o curso e para além dele,
evoluindo naturalmente para uma relação de amizade.

7. Quais são os compromissos do
ingressante no programa de tutoria?

aluno

COM O ALUNO TUTOR:
Manter um canal de comunicação aberto.
COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA:
Responder pequenos questionários quando solicitado a fazê-lo.

8. É muito importante que você saiba:
1) O aluno tutor não será um avaliador que julga as escolhas do aluno ingressante.
2) O aluno tutor poderá/deverá compartilhar com o ingressante seu caminho percorrido,
que é muito particular, mas você é livre para fazer suas próprias escolhas.
3) É importante estar aberto à diversidade. Aprender com o outro supõe estar disposto
ao encontro com a diferença. Portanto, a abertura é essencial. Na pessoa do tutor e
dos demais ingressantes que compõem o seu grupo, você encontrará muita
diversidade, considerando vários aspectos, e isso poderá ser muito rico para o seu
aprendizado pessoal.

4) Você deverá ter uma atitude de respeito em relação a qualquer conteúdo trazido pelos
participantes do grupo. Todas as dúvidas e colocações são importantes e legítimas.
5) Todas as experiências vividas pelo aluno ingressante, quer sejam com os tutores,
professores ou no ambiente social mais amplo, deverão estar baseadas numa postura
ética, de reflexão, com senso crítico e respeito ao outro.
6) Se tiver problemas frequentes para se comunicar com seu tutor, você deverá procurar
o docente que é o tutor do seu veterano tutor ou a coordenadoria do programa.
7) Se alguma dessas regras de conduta do projeto ou ainda regras éticas em vigor na POLI
e na USP ou legais forem desrespeitadas não hesite em procurar a coordenadoria do
programa. Você também poderá procurar as “Comissões Contra a Opressão”, mantidas
pelo Grêmio Politécnico, pelos Centros Acadêmicos dos cursos da POLI e pelos
Coletivos dos alunos da Escola.

A Covid 19
Este GUIA traz, em linhas gerais, o eixo conceitual do Programa de Tutoria Acadêmica e as
diretrizes para sua implementação.
Supomos que o panorama da pandemia poderá trazer questões específicas que não estão
contempladas neste guia e poderemos lidar com elas na medida em que forem surgindo. Para
isso, a troca e participação efetiva de todos os envolvidos no programa será de grande valor.
http://da.reitoria.usp.br/orientacoes-gerais-covid-19/

Coordenação e apoio ao programa de tutoria
COORDENADOR: Mauro Zilbovicius
Vice-coordenador: Antonio Carlos Seabra
Consultoria psicológica: Fátima Duarte

APOIO: Amigos da Poli
Grêmio Politécnico
Centros Acadêmicos da Poli

ANEXO
Links que podem ser úteis para a tutoria:
Manual de bolsas 2021:
http://bit.ly/ManualdeBolsas

Calendário de bolsas e contatos:
http://bit.ly/ContatosSocietorio

Linktree Ouvidorias e CCOs:
https://linktr.ee/CCOeColetivos2021

Poli3100:
https://www.poli.usp.br/ingressantes2021

