DESPACHO N.° GR.03/0212010
Menção no suplemento ao diploma de acções de voluntariado

A Universidade do Porto tem vindo a dedicar uma crescente atenção à área do voluntariado,
tanto na óptica da sua intervenção junto da sociedade, como também manifestação da sua
responsabilidade social e, ainda, como oportunidade de complemento de formação para os seus
estudantes.
Entende-se que o verdadeiro voluntariado deve ser exercido sem ser esperada qualquer
compensação em troca. Contudo, considera-se adequado que seja certificado, especialmente
aos estudantes, o exercício de acções de voluntariado devidamente reconhecidas, em particular
através da devida menção no suplemento ao diploma.
Assim, na sequência de proposta da Comissão do Voluntariado da U.Porto, determina-se que
poderão figurar no Suplemento ao Diploma acções de voluntariado dos estudantes da U.Porto
que obedeçam cumulativamente aos seguintes critérios:
1.

2.
3.
4.

Enquadrarem-se em programas de voluntariado organizados e aprovados pela U.Porto
(internos) ou programas de voluntariado organizados por instituições externas em que
participam estudantes da U.Porto ao abrigo de protocolos ou acordos de cooperação
elaborados para esse fim e que tenham acompanhamento de um elemento da U.Porto;
Terem uma duração mínima de 20 horas efectivas de participação num determinado
programa (ou por programa);
Cumprirem os critérios de assiduidade e regularidade definidos para a acção, nunca
inferiores a 90% da mesma, bem como todos os princípios éticos subjacentes ao
voluntariado;
Terem uma avaliação final mínima de Bom (14 ou 15 numa escala inteira de O a 20
valores) por parte do elemento ou da entidade responsável por avaliar a participação no
.
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Os escalões de classificação qualitativa correspondem, respectivamente, às classificações quantitativas numa escala
inteira de O a 20, assim distribuídas;
Mau de O a 7 valores
Insuficiente de 8 a 9 valores
Suficiente de 10 a 13 valores
Bom de 14 a 15 valores
Muito Bom de 16 a 18 valores
Excelente 19 ou 20 valores
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