
EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO DE MENTORES NO PROGRAMA 
MENTORING 2022 DA FMRP-USP 

 
 
 O Programa Mentoring, ou Mentoria, é uma atividade de suporte e 
acolhimento aos ingressantes (calouros) dos cursos da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto – USP, desenvolvida por Mentores no 1º semestre do ano 
letivo. Trata-se de um programa importante que visa o acolhimento e o 
favorecimento da adaptação do estudante ao contexto universitário. Mentores 
são pessoas que têm a experiência da formação universitária e trajetória 
acadêmica na área de ingresso dos calouros. 
 A Mentoria é um programa institucional que conta com o apoio da 
Comissão de Graduação da FMRP. O Centro de Apoio Educacional e 
Psicológico é responsável pela coordenação e gerenciamento do Programa em 
todas as suas etapas, desde a abertura de editais até a finalização da atividade. 
 
 
A Pandemia de Covid-19 
 
 Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou situação 
de pandemia (Pandemia de Covid-19). Com a necessidade de isolamento social, 
ocorreram várias mudanças no contexto universitário, e as atividades em sua 
maioria passaram a ocorrer de forma remota (on-line), com o uso das tecnologias 
(Plataforma Google Meet). 
 Atualmente vivenciamos um maior controle da pandemia, com a 
vacinação, o que possibilitou a retomada gradual de atividades presenciais na 
FMRP. A Unidade está cumprindo as determinações advindas da Reitoria e do 
Estado de São Paulo relacionadas às medidas de biossegurança, como uso de 
máscaras, higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel, bem 
como distanciamento social de no mínimo 01 (um) metro. O modelo híbrido está 
sendo adotado em muitas ocasiões, com mesclagem de atividades presenciais 
e remotas, avaliada a opção por uma ou outra dependendo de cada caso. 
 A estruturação das atividades do Programa Mentoring, bem como seu 
oferecimento no modo presencial ou remoto, acompanhará as determinações 
para as atividades na FMRP, bem como as orientações advindas da Comissão 
de Graduação da FMRP. 
 O CAEP, mantendo a prerrogativa de assessorar o Programa como um 
todo, oferecerá apoio irrestrito para o desenvolvimento das atividades de 
mentoria, seja na modalidade presencial ou na modalidade remota. 
 Seguir-se-á, neste edital, uma descrição do que são os objetivos, as 
finalidades centrais do Programa, e as atividades desenvolvidas, com as 
readequações considerando a situação ainda presente de pandemia. 
 
 
I - OBJETIVOS 
- Estimular a integração e adaptação dos calouros ao início da vida acadêmica; 
- Oferecer informações gerais sobre início da vida acadêmica e a vida na 
universidade, considerando as reestruturações ocorridas por conta da pandemia; 
- Identificar as motivações do estudante para o curso e a profissão, ajudá-lo a ter 
uma perspectiva mais ampla sobre a prática profissional, 



- Facilitar o estabelecimento de relações interpessoais no período inicial do 
curso, proporcionando espaços de acolhimento durante os encontros, que serão 
também espaços privilegiados para que os calouros conheçam os próprios 
colegas de turma e criem vinculação. A realização dos encontros poderá 
acontecer de forma presencial (pequenos grupos) ou remota (plataforma Google 
Meet) de acordo com as determinações da Unidade e considerando as 
condições sanitárias no momento de início das aulas. 
 
 
II - FINALIDADES DA AÇÃO 
Compatíveis com os Projetos Educacionais das Instituições de Ensino 
 * Orientação Pessoal 
Proporcionar ao estudante uma formação integral, sua adaptação e as tomadas 
de decisões durante o início do curso. 
* Orientação Acadêmica 
Ajudar o estudante a lidar e superar possíveis dificuldades que venham a surgir, 
relacionadas a hábitos e metodologias de estudo e sua integração nos contextos 
de aprendizado (presencial e remoto). 
 * Orientação Profissional 
Orientar quanto a aptidões, habilidades, interesses relacionados ao mundo 
profissional. 
 
 
III - CURSOS DA FMRP QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA 
Ciências Biomédicas*, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Informática Biomédica, 
Medicina, Nutrição e Metabolismo e Terapia Ocupacional. 
 
*O curso de Ciências Biomédicas tem uma participação diferenciada no 

Programa Mentoring, pois a atividade está inserida em sua matriz curricular. 

Sendo assim, é o único curso cuja seleção de docentes mentores é feita junto à 

coordenação do mesmo, e não através deste edital. 

 

 

VI- QUEM PODE SER MENTOR 
a) Docentes dos cursos da FMRP-USP 
b) Profissionais contratados do HCFMRP que tenham envolvimento acadêmico 
com os estudantes dos cursos da FMRP-USP 
c) Pós-graduandos da FMRP-USP 
d) Docentes FAEPA 
 
OBS.1) Para os cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e 
Metabolismo e Terapia Ocupacional, é necessário que o Mentor tenha formação 
profissional específica do curso (por exemplo: curso de Medicina precisa ser 
médico, e assim por diante), pois ele irá coordenar os encontros com um grupo 
de estudantes que ingressou na mesma graduação que a sua. Assim, será 
importante ter a dimensão da formação e atuação na sua área, para poder 
empreender conversas e discussões sobre o curso e a prática profissional. 
 



OBS.2) Para o curso de Informática Biomédica, a formação do Mentor não 

precisa ser especificamente na graduação de Informática Biomédica, mas ela 

deve ser adequada às áreas de atuação dos graduandos, o mentor deve ter 

experiência e atuação nestas áreas. 

 

 
V - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 
 
*Início do Programa 
Historicamente, a Mentoria se inicia na primeira semana de aula dos estudantes 
ingressantes, a “Semana de Recepção aos Calouros”. Por conta da Pandemia 
de Covid-19, ainda não é possível informar se em 2022 o programa terá início 
junto às atividades da Recepção. A definição precisa do início do programa 
deverá acompanhar as determinações da Comissão de Graduação e da 
Comissão de Recepção aos Calouros. O CAEP será responsável pelo 
planejamento e organização da atividade junto à programação da Semana de 
Recepção, ou nas semanas subsequentes (dependendo do que ficar definido 
pela CG). O centro informará detalhadamente aos mentores e peers o dia em 
que se iniciará a atividade de mentoria (1ª reunião), o horário e a modalidade 
(presencial ou remota). Caso a atividade aconteça de forma remota, será 
informado o ambiente virtual que deverá ser acessado (com envio de link com 
antecedência), bem como a composição (participantes) de cada grupo de 
mentoria. Os grupos serão organizados previamente pela equipe do CAEP, que 
terá acesso à lista de matriculados, e os estudantes serão convidados a 
participar da mentoria (adesão voluntária). 
*Como acontecem os grupos? 
Após o 1º encontro, os grupos ocorrerão quinzenalmente em horários que não 
coincidam com as atividades acadêmicas. O planejamento destes encontros 
será feito pela equipe do CAEP levando em conta a disponibilidade de horários 
dos mentores, combinada previamente com os mesmos, e dos estudantes. 
Geralmente, os grupos de mentoria têm aproximadamente 10 a 15 estudantes, 
e a duração do encontro é, em média, de 01 hora. O programa acontecerá 
durante o 1º semestre de 2022, na modalidade presencial e/ou remota, a 
depender das condições sanitárias do momento. 
*Quem realiza os grupos? 
As reuniões são realizadas por MENTORES, que podem ter a colaboração de 
estudantes veteranos (peers). 
*O que é discutido nas reuniões? 
a) Temas pré-definidos: Questões do cotidiano acadêmico e do início da vida 
universitária; troca de experiências entre o mentor, o peer e seu grupo sobre o 
processo de escolha pelo curso, e as dúvidas e expectativas em relação ao 
mesmo; fornecimento de informações sobre serviços do campus e da FMRP, 
sobre programas, bolsas e demais auxílios de permanência estudantil; 
sugestões para a organização da vida acadêmica; discussão sobre a adaptação 
ao ensino presencial (se houver) e remoto no contexto da pandemia, divulgação 
do CAEP e das atividades que o Centro oferece aos estudantes, dentre outros 
temas. Alguns temas poderão ser sugeridos pelos mentores e peers, outros pelo 
CAEP, em consonância às necessidades dos grupos de mentoria. 



b) Momento do Mentor: Troca de experiência pessoal, acadêmica e profissional, 
aspectos específicos da vivência profissional. 
c) Temas livres: Espaço para a discussão de temas oriundos da demanda dos 
grupos. 
d) Em alguns momentos, os grupos terão a oportunidade de participar de oficinas 
temáticas oferecidas pelo setor de Educação do CAEP (ex: Oficina “Conhecendo 
meu Estilo de Aprendizagem” e Oficina “Organização da Rotina de Estudos”), 
divulgadas previamente. 
 
 
VI - ATRIBUIÇÕES DO MENTOR 
a) Estar disponível para a atividade, principalmente para a 1ª reunião de 
mentoria, e para as demais ao longo do semestre com calendário previamente 
elaborado pelo CAEP. 
b) Participar da Capacitação de Mentores e Peers, atividade a ser realizada pela 
equipe técnica do CAEP (data a ser informada posteriormente). 
c) Ter disponibilidade para as reuniões de Mentoria com os estudantes 
ingressantes, ao longo do 1º semestre em 2022 (no total poderão ocorrer de 6 a 
7 encontros, com duração média de 01 hora cada reunião). 
d) Ter disponibilidade para reuniões de interlocução com a equipe técnica do 
CAEP. Estas reuniões servem para dar suporte ao trabalho dos mentores e dos 
peers (previsão de 01 a 02 reuniões ao longo do programa). 
e) Ter disponibilidade para participar do Evento de Encerramento da Mentoria ao 
final do semestre. 
f) Para as atividades de Mentoria, o Mentor deverá disponibilizar uma carga 
horária de, aproximadamente, 03 horas mensais. 
 
 
VII - HAVERÁ EMISSÃO DE CERTIFICADO AO FINAL DA PARTICIPAÇÃO 
NO PROGRAMA 
Condições para emissão de certificado de participação: ter realizado pelo menos 
06 encontros de mentoria com seu grupo, ter participado de pelo menos 01 
encontro de interlocução proposto pela equipe técnica do CAEP. 
Todas as atividades de participação dos mentores serão contabilizadas em uma 
carga horária que constará no certificado. 
 
 
VII - PARA PARTICIPAR 
Os profissionais interessados deverão encaminhar email para: 
caep@fmrp.usp.br até o dia 26 de NOVEMBRO de 2021, contendo as 
seguintes informações: 
 
Nome completo:__________________________________________________ 

Área de Atuação ou Departamento:___________________________________ 

Profissão: _______________________________________________________ 

Email de contato:__________________________________________________ 

Telefones de contato: ______________________________________________ 

 

mailto:caep@fmrp.usp.br


E aguardarem para a realização de uma entrevista on-line com a equipe técnica 
do CAEP, via Google Hangouts Meet, para esclarecimentos adicionais da 
atividade e seleção dos mentores. 
 
Att, 
 

 
Centro de Apoio Educacional e Psicológico 
Rua das Paineiras, Casa 08. 
Telefones: 3315-3195 e 3315-3352 
caep@fmrp.usp.br  
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