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O PROGRAMA

O programa Mentoria Alumni@ISCAP assenta na

premissa de que o conhecimento e a experiência

dos/as Alumni ISCAP podem representar um forte

valor acrescentado no desenvolvimento dos/as atuais

estudantes e na sua transição para o mercado de

trabalho.

Este programa é dirigido aos estudantes inscritos no

último ano de qualquer curso do ISCAP e tem como

objetivo disponibilizar a estes/as finalistas um recurso

adicional de apoio ao processo desafiante de iniciar a

sua carreira e repensar o seu papel como cidadã/o

socialmente ativa/o nesta nova fase de vida.

A mentoria é assumida por um/a antigo/a estudante

do ISCAP, já inserido/a no mercado de trabalho, e

decorre ao longo de 8 meses (de março a novembro)

com base num processo individualizado (1 para 1),

coconstruído – em função das necessidades, objetivos

e disponibilidade – conjuntamente pelo mentor/a e o

mentorado/a e facilitado pelo GAC.



CANDIDATURAS E
SELEÇÃO

Número de candidatos/as mentores/as e mentorados/as
com critérios de elegibilidade;

Qualidade da candidatura (motivação para o programa e
perfil).

O GAC assume a responsabilidade de receber as

candidaturas dos/as mentores/as e dos/as mentorados/as, de

efetuar o tratamento e proteção dos dados e a seleção dos/as

candidatos/as.

As candidaturas serão avaliadas em função de:

DATAS IMPORTANTES – Edição 2023

Candidaturas para Mentores/as | 25 de janeiro a 07 de março
de 2023;

Candidaturas para Mentorados/as | 08 de fevereiro a 07 de
março de 2023; 

Seleção de Mentores/as e Mentorados/as | 08 a 17 de março
de 2023;

Comunicação dos resultados | 22 de março de 2023;

Assinatura e envio do acordo de mentoria ao GAC | até 11 de
abril de 2023.
.



SER MENTOR/A

Um/a mentor/a é um/a diplomado/a que voluntariamente se

dispõe a facultar algum do seu tempo a potenciar o sucesso de

estudantes finalistas no desafio de finalizar o seu curso e transitar

para o mercado de trabalho, facilitando a criação de uma ponte

adicional entre o mundo académico e o profissional;

Podem-se candidatar a mentores/as todos/as os/as alumni ISCAP

(pessoas diplomadas no ISCAP e dos cursos de CTDI e RH na

ESEIG);

Ser mentor/a alumni é uma forma socialmente responsável de

manter a relação com a instituição e o curso no qual nos

graduamos, devolvendo a essa comunidade o que esta nos

ofereceu (conhecimento e uma diversidade de experiências);

Ser mentor/a alumni é uma forma de partilhar o meu

conhecimento com pessoas que estão a fazer um percurso similar

ao nosso e poderão, com a nossa experiência, beneficiar da nossa

partilha;



Ser mentor/a implica: (1) comprometer-me com o

acompanhamento regular do/a mentorado/a durante os meses do

programa num processo que não é pré-determinado pelo ISCAP,

mas negociado entre mentor/a e mentorado/a (no mínimo 4

reuniões – variando entre o presencial e o online, mas o modo de

acompanhamento é livre em função do acordado entre mentor/a

e mentorado/a); (2) enviar ao GAC, em documento próprio

fornecido pelo GAC, o acordo de mentoria entre mentor/a e

mentorado/a; e (3) responder a um curto inquérito final;

Ser mentor/a é atuar como motivador/a (promovendo a

autoconfiança, autoeficácia e encorajamento), como uma pessoa

de suporte (fomentando o diálogo aberto e a escuta ativa,

clarificando questões), como um recurso (orientando, facilitando

e confrontando o/a mentorado com novas pessoas, contextos e

ideias), como coach (facilitando o desenvolvimento do/a

mentorado/a, orientando-o/a para atingir objetivos significativos e

realistas).

Ser mentor/a é poder ter um impacto positivo na vida de alguém!



SER MENTORADO/A 

Um/a mentorado/a é um/a estudante finalista que procura um

recurso adicional para potenciar o sucesso do desafio de

finalizar o seu curso e transitar para o mercado de trabalho;

Podem-se candidatar a mentorados/as todos/as os/as

estudantes inscritos/as no último ano de qualquer um dos

cursos do ISCAP;

Ser mentorado/a é estar disponível para estabelecer uma

relação cordial, aberta, entusiasmada com um/a antigo/a

estudante do ISCAP que está disponível para nos apoiar nesta

fase de transição para a vida profissional ou de prosseguimento

de estudos;

Ser mentorado/a é querer aprender com os/as outros/as e estar

aberto/a a novas ideias, pessoas e contextos;



Ser mentorado/a é estar motivado/a para planear o meu

desenvolvimento pessoal e profissional e estar disposto/a a

investir algum tempo nesse processo;

Ser mentorado/a é assumir um papel ativo na comunicação com

o/a mentor/a e comprometer-me com a realização das ações

acordadas no processo de mentoria;

Ser mentorado/a implica: (1) comprometer-me com a

participação regular nas reuniões com o/a mentor/a durante os

meses do programa; (2) assinar o acordo de mentoria realizado

com o/a mentor/a; e (3) responder a um curto inquérito final;



O QUE GANHO EM
PARTICIPAR

Como mentor/a | *competências e experiência de mentoria;

*assumir um papel socialmente responsável através desta

ação de voluntariado; *contribuir para o ISCAP, para o curso

no qual me formei e para a vida de uma pessoa; *um logotipo

do Programa de Mentoria Alumni@ISCAP para incluir na

apresentação desta atividade no Linkedin; e *um certificado

de mentor/a ISCAP no final do programa. 

Como mentorado/a | *apoio individualizado no

desenvolvimento profissional e orientação da carreira;

*ampliar a rede de contactos no mercado de trabalho; *ter

mais uma experiência distinta no percurso académico; *um

logotipo do Programa de Mentoria Alumni@ISCAP para

incluir na apresentação desta atividade no Linkedin; e *um

certificado de participação no Programa de Mentoria

Alumni@ISCAP no final do programa. 



FAQ's

Qual a duração do Programa de Mentoria Alumni@ISCAP?
A edição de 2023 do programa tem a duração de 8 meses e
decorre de 22 de março a 15 de novembro de 2023.

A quem se dirige o programa?
Aos/Às estudantes inscritos/as no último ano de qualquer um
dos cursos do ISCAP.

Quem se pode candidatar como mentor/a?
Todos/as os/as Alumni ISCAP (diplomados/as no ISCAP e dos
cursos de CTDI e RH da ESEIG).

Como me posso candidatar ao programa como mentor/a?
Através do formulário disponibilizado aqui . 

Quando me posso candidatar para ser mentor/a?
De 25 de janeiro a 07 de março de 2023.

Como me posso candidatar ao programa para ser
mentorado/a?
Através do formulário disponibilizado aqui . 

Quando me posso candidatar para ser mentorado/a?
De 08 de fevereiro a 07 de março de 2023.

Quando serão divulgados os resultados da seleção dos/as
mentores/as e mentorados/as?
O GAC enviará um email aos/às mentores/as e aos
mentorados/as no dia 22 de março de 2023.

O que acontece após a divulgação dos resultados?
(1)  O/A mentorado/a deve contactar o/a mentor/a;
(2) Mentor/a e mentorado/a devem reunir e conjuntamente
preencher o acordo de mentoria alumni@ISCAP;
(3) O/A mentor/a deve enviar o acordo de mentoria para o GAC
por email. 

https://online.iscap.ipp.pt/iscapsurvey/index.php/913977?lang=pt
https://online.iscap.ipp.pt/iscapsurvey/index.php/262321?lang=pt


FAQ's

Quando e quem deverá iniciar a ligação mentorado/a e
mentor/a?
O/A mentorado/a tem a responsabilidade de efetuar o primeiro
contato com o seu/sua mentor/a até ao dia 27 de março de
2023.

Quando e quem deverá enviar o acordo de mentoria ao
GAC?
O/A mentor/a tem a responsabilidade de enviar o acordo de
mentoria ao GAC até ao dia 11 de abril de 2023.

O que acontece depois de terminado o programa?
O/A mentor/a e o/a mentorado/a deverão responder a um
inquérito disponibilizado pelo GAC.

O meu mentor não responde ao primeiro contacto, o que
devo fazer?
Deverá entrar em contato com o GAC através do email
alumni@iscap.ipp.pt ou do telefone 229 050 058.

Como posso obter mais informações sobre o programa?
Deverá entrar em contato com o GAC através do email
alumni@iscap.ipp.pt ou do telefone 229 050 058.
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CONTACTOS:

alumni@iscap.ipp.pt

https://iscap.pt/alumni/

https://www.linkedin.com/in/
alumni-iscap/

mailto:alumni@iscap.ipp.pt
https://iscap.pt/alumni/
https://www.linkedin.com/in/alumni-iscap/

