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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentamos a experiência do Programa de
Tutoria por pares desenvolvido pelo Núcleo de
Apoio ao Estudante (NAE) da Escola Paulista de
Política, Economia e Negócios (EPPEN) da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
através da Liga de Apoio ao Estudante (LAPES).
É um Projeto de Iniciação à Gestão Acadêmica,
que, atuando por meio de uma iniciativa de Apoio
Pedagógico, tem por objetivo geral auxiliar a
permanência estudantil, sem, contudo, substituir
os mecanismos de ensino, pesquisa e extensão
da Universidade.
DESENVOLVIMENTO
A orientação ocorre de forma individual, por meio
de um grupo de apoio (um tutor e, no máximo,
quatro tutorados). A tutoria entre pares consiste
no par tutor(a)-tutorado(a), que elaboram, em
conjunto, um plano de estudos individual, para
desenvolver métodos e rotinas de estudos
levando ao(à) tutorado(a) autonomia e melhor
rendimento acadêmico.
O Programa teve início no primeiro semestre de
2018, com um tutor e um estudante; e, foi
ampliado no segundo semestre para nove
tutores e 19 tutorados. No primeiro semestre de
2019, foram quatro tutores e 19 tutorados.

Atestamos que o Programa contribui para a
aprovação de, ao menos metade dos participantes,
chegando, aproximadamente, a 75% de aprovação;
se considerarmos as aprovações nos semestres
seguintes às tutorias. Adicionalmente, todos os
tutores avaliaram como positiva a experiência de
docência,
solidariedade
e
integração
à
Universidade.
CONCLUSÃO
Nesse sentido, concluímos que o Programa apoia a
permanência
estudantil,
contribui
para
o
desenvolvimento acadêmico e aponta para a
importância de se atuar, preventivamente, junto ao
corpo discente.
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