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Regulamento Coaching alumnISA 

 

1. Enquadramento 

O Programa de Coaching alumnISA visa apoiar as questões associadas à vida profissional 

dos estudantes do 3º, 4º e 5º ano do ISA, quer numa perspetiva de carreira (como por 

exemplo, apoio na procura de alternativas de trabalho, gestão de carreira ou 

empreendedorismo), quer numa perspetiva de construção da sua proposta de valor 

pessoal.  

A alumnISA disponibiliza uma rede de profissionais experientes como Coaches 

selecionados entre os seus associados. 

De uma forma pragmática, procura-se proporcionar aos estudantes do ISA, elegíveis para 

o programa, um contacto estruturado com profissionais mais experientes e bem-sucedidos 

em áreas específicas, que lhes permita uma melhor orientação na abordagem à vida 

profissional. 

O Coach, no caso concreto, é um profissional, licenciado no ISA que terá sobretudo gosto 

por ajudar outros a avançar, a orientar e partilhar os seus conhecimentos no interesse da 

carreira profissional do aluno. Muito mais do que um professor, o coach é um indivíduo 

com grande experiência e conhecimentos em determinadas áreas chave, um conselheiro 

de confiança e um modelo a ser seguido. 

2. Benefícios dos Alunos  

É comum as empresas optarem por não integrar quadros recém-licenciados apesar destes, 

apresentarem muitas vezes elevado potencial de desenvolvimento e qualidades 

interessantes em diversas vertentes. A proposta de valor percebida que os candidatos 

recém-licenciados oferecem, não chega a ser, na grande maioria dos casos, 

suficientemente objetiva e consistente para as entidades contratantes. 

Com a participação neste programa, os alunos têm a possibilidade de esclarecer a sua 

vocação assim como receber ajuda e orientação especializada na construção da sua 

proposta de valor para abordar entidades empregadoras ou mesmo para iniciar um projeto 

profissional independente. 

Os alunos podem beneficiar muito de uma relação de “Coaching” através de um conjunto 

de ensinamentos e conselhos de um experiente profissional, gestor e/ou empresário, como 

por exemplo: 

- Orientação – Validar ou ajustar ideias pré-concebidas acerca das motivações e 

escolhas na especialização através da prática profissional. 
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- Novos conhecimentos e experiências – Adquirem novos conhecimentos e enriquecem 

a sua perspetiva sobre as áreas específicas que pretender ter desenvolvidas. 

- Valorização da sua proposta de valor – ter a perspetiva da entidade empregadora 

acerca das valências e/ou competências que valorizam num candidato a integrar nos 

seus quadros. Compreender as preocupações e riscos que a contratação de um quadro 

recém-licenciado pode representar para uma entidade empregadora através da 

discussão franca com quem tem a preocupação da contratação. 

- Networking – a possibilidade de ampliação da sua rede de contactos e melhor 

conhecimento da área profissional que pretendem seguir. 

- Aconselhamento e Apoio – Os Coaches podem oferecer uma grande capacidade de 

crítica e reforço positivo à suas ideias, projetos e mesmo estratégias a adotar. 

3. Quais os benefícios para os Mentores  

Os Coaches são, pessoas licenciadas no ISA, com experiência áreas específicas e 

respeitadas no seu meio que conseguem acrescentar valor aos projetos em que 

participam. O Coach é também uma pessoa interessada no sucesso dos outros, podendo 

se identificar algumas motivações que o impelem para esse papel: 

- Satisfação pessoal – É de alguma forma o regresso ao ISA com a satisfação adicional 

do orgulho em apoiar e ajudar alunos dos últimos anos na sua orientação e integração 

na vida profissional. 

- Reconhecimento – Gosto por serem reconhecidos como pessoas altruístas que 

querem valorizar a comunidade através da partilha da sua experiência profissional e 

até de vida que tiveram; 

- Atualização – Contacto com atuais alunos do ISA, com ideias e conhecimentos 

diferentes e inovadores. A relação também beneficia o Coach na perspetiva em que 

este também aprende e aumenta os seus conhecimentos através da participação em 

novas realidades. Além disso, apuram as suas competências como líderes; 

- Legado – Reprodução do seu próprio sucesso ao transmitirem conhecimentos e 

experiências; 

- Investimento no futuro – a relação que estabelecem com os alunos é simbiótica, 

ainda assim pode acontecer que os coaches passem, após o fim do programa, a 

parceiros de projeto, constituindo cada aluno umo oportunidade de futuras realizações 

profissionais. 

4. Candidaturas ao processo de Coaching 
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Estará presente no site da alumnISA os elementos necessários para a divulgação, 

candidatura e gestão dos processos de coaching. 

As candidaturas dos alunos candidatos realizar-se-ão por preenchimento do formulário on-

line presente no site, nas instalações ou nos sites das organizações parceiras. 

Os coaches que, sempre que autorizado, serão nomeados no referido site, poderão 

candidatar-se espontaneamente através do site (e, depois, sujeitos à aprovação da direção 

da alumnISA) ou corresponder aos convites efetuados pela direção da alumnISA ou das 

entidades parceiras. 

5. Relação Coach – Aluno 

O Programa Coaching assenta num relacionamento de confiança que é estabelecido entre 

o Mentor e o Aluno. 

a) Matching – após a disponibilização de informação sobre os elementos 

disponíveis sobre mentores e alunos, a organização do programa estabelece 

os pares, de acordo com as expectativas e características manifestadas nas 

respetivas candidaturas. O Coach e o Alunos serão informados por e-mail, 

do Coach e Aluno que lhes foram respetivamente atribuídos.  

b) O funcionamento do programa é feito através de reuniões informais, 

preferencialmente presenciais (excecionalmente e apenas em casos de 

impossibilidade, poderão ser via web) em que haverá oportunidade de 

encontro e troca de ideias entre coaches e alunos.  

c) A primeira reunião servirá de apresentação e inicio do programa. Na 

primeira reunião, coach e aluno estabelecem os objetivos, metodologia a 

desenvolver, número e data de reuniões e a duração da relação de Coaching  

d) Na última sessão coach e aluno deverão avaliar os trabalhos realizados e o 

progresso feito pelo aluno durante o período em que decorreu o programa 

(em função dos objetivos estabelecidos). O resultado desta avaliação deverá 

ser enviado para a alumnISA através de formulários próprio disponibilizado 

online através do website da alumnISA. 

e) Coach e aluno deverão informar a alumnISA de eventuais anomalias ou 

incumprimentos que possam conduzir à caducidade da relação estabelecida, 

podendo sempre que se justifique, participar em novo processo de 

matching. 

f) No final do programa, tanto coach como aluno, deverão, cada um, indicar 

novos candidatos a participar na edição seguinte do programa. Estes 

candidatos serão contactados diretamente pela direção da alumnISA  

6. Responsabilidades do Aluno:  
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a) Manifestar a sua intenção de beneficiar do programa de coaching, através 

da submissão da candidatura na plataforma online nos prazos definidos; 

b) Participar pontualmente nas sessões de trabalho desenvolvidas; 

c) Participar com pontualidade e empenho nas reuniões de trabalho definidas 

conjuntamente com o coach, a decorrer em local ou através de meio a 

acordar por ambas as partes e cumprir as tarefas combinadas em cada 

reunião no prazo determinado por ambos.  

7. Responsabilidades do Coach:  

a) Apoiar o programa de Coaching alumnISA, disponibilizando os seus dados 

através da submissão da candidatura na plataforma online nos prazos 

definidos; 

b) Prestar aconselhamento e apoio ao aluno, através da partilha de 

conhecimentos, experiências e rede de contactos, constituindo um 

contributo positivo para a motivação do aluno. 

c) Participar com pontualidade e empenho nas reuniões de trabalho, definidas 

conjuntamente com o aluno, a decorrer em local e meio a acordar por ambas 

as partes; 

d) Guardar sigilo sobre todos os aspetos, projetos, ideias ou problemas 

discutidos com o aluno e apenas permitir relatar em ata a informação 

relevante acordada por ambos.  

8. Duração dos programas de Coaching 

A duração da relação de coaching deverá ser assumida durante um período que deve 

exceder os 6 meses e não ultrapassar um ano. Durante esse período devem-se ser 

assegurados pelo menos 3 iterações, além da reunião inicial e a final, de avaliação dos 

resultados. 

No final do programa serão entregues certificados de participação no programa a cada um 

dos elementos. 


