
16/01/2018 Ensino Magazine

http://historico.ensino.eu/2005/jan2005/home.html 1/1

 1 Página

 Editorial

 Universidade

 Politécnico

 Entrevista

 Cultura

 Opinião

 Destaque

 Gastronomia

 Actualidade

 Ficha Técnica

 Sair do arquivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Alunos ganham mais apoio

O Gabinete de Apoio Psicológico do Instituto Politécnico de Castelo Branco, criado em
Março de 2004, está a corresponder às expectativas e tem apoiado inúmeros estudantes
da instituição. A opinião é de Valter Lemos, presidente do IPCB, que garante reforçar
aquela estrutura com a “entrada de mais um psicólogo. Faz todo sentido reforçar a
equipa, pois a procura tem excedido o que inicialmente prevíamos”.

 
O Gabinete que funciona todas as quartas-feiras, tem prestado apoio aos estudantes a
vários níveis, como “problemas de integração, relações entre colegas, situações familiares
e até psicológicos”, diz Valter Lemos. Todas as situações são encaminhadas e muitas
vezes são os próprios colegas ou professores que aconselham os alunos com problemas a
socorrerem-se do Gabinete.

 
ESG. Entretanto, numa outra lógica, o programa de tutorias aos alunos, implementado
pela Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco está a
ultrapassar as expectativas. João Ruivo, director da instituição, revela que “tem sido
feitas inúmeras reuniões entre os professores tutores e os alunos, solicitadas por ambos.
Reuniões que ultrapassam as reuniões de atendimento normal aos alunos, já que ali são
prestados todo o tipo de apoio que os estudantes necessitam”.

 
Com o programa de tutorias, cada docente fica tutor de um grupo de alunos, e que
acompanhará desde o início ao fim do curso. Das seis horas semanais actuais que cada
docente disponibilizava para atendimento aos alunos, três passaram a ser ocupadas para
apoio directo aos alunos em regime de tutoria.

 
De acordo com João Ruivo, “a maior parte dos problemas que chegam aos tutores são de
ordem pessoal, que se prendem com dificuldades económicas dos pais dos alunos e dos
próprios estudantes, problemas de saúde de familiares e até de namoro”. O director da
Escola Superior de Gestão adianta que “muitas vezes são os próprios colegas que alertam
os tutores para os problemas dos amigos”.

 
A implementação do regime de tutorias veio também melhorar o ambiente dentro da
escola. “O clima de bem estar dentro da escola é superior ao que existia e tudo indica que
o próprio sucesso escolar vai aumentar”.

 
Um dos dados que João Ruivo sublinha reside no facto de “terem sido detectados muitos
casos com alunos a viverem problemas, que de outra forma não eram tidos em conta. O
regime de atendimento normal não os resolveria, e com as tutorias esses alunos não
passam dificuldades, até porque todos os seus problemas são encaminhados
convenientemente”. 
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