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Regulamento da atividade de explicações entre associados do 
ExplicaMisto 

(versão aprovada e consolidada em 2022) 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º 

(Objeto e âmbito de aplicação) 

O presente Regulamento estabelece as regras de funcionamento da associação sem fins 
lucrativos ExplicaMisto. 

A participação no projeto, tanto na posição de explicador, quanto na posição de explicando, 
pressupõe o conhecimento e aceitação dos termos descritos. 

 

Artigo 2º 

(Finalidade) 

O ExplicaMisto tem como objetivo reunir estudantes universitários voluntários que 
demonstrem interesse em ajudar, por meio de explicações gratuitas, alunos do ensino 
secundário regular com dificuldades financeiras, de modo a combater o insucesso escolar. 

 

Artigo 3º 

(Inscrições e seleção) 

1 – As inscrições são feitas por via de um formulário online disponibilizado no Instagram e no 
site do ExplicaMisto a tempo oportuno e estão sujeitas ao prazo estipulado. 

2 – Tanto os explicadores como explicandos estão sujeitos à atribuição das vagas existentes. 

3 – Os explicandos são selecionados por escalão e ordem de inscrição e, em último caso, pela 
disponibilidade dos explicadores. 

4 – Idealmente, será atribuído a cada explicador apenas um explicando. A eventual 
necessidade de ser atribuído mais do que um explicando ao mesmo explicador será com este 
discutida para ser acordada. 
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TÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS 

 

CAPÍTULO I 

DOS EXPLICADORES 

 

Artigo 4º 

(Requisitos) 

Os explicadores devem ser estudantes universitários, voluntários e ter no máximo 29 anos de 
idade. Cumpridos estes requisitos, não é exigida qualquer formação específica para ser 
explicador. 

 

Artigo 5º 

(Direitos) 

1 – O explicador tem direito à assistência da coordenação perante a comunicação de qualquer 
problema e ao esclarecimento de qualquer dúvida ou questão no âmbito do projeto. 

2 – O explicador pode escolher várias disciplinas de sua preferência na inscrição, no entanto, 
ser-lhe-ão atribuídas, face às necessidades dos explicandos, um número máximo de duas para 
lecionar.  

3 – No final do ano letivo, mediante um número mínimo de 85% das horas de explicações 
previstas a serem dadas, o explicador tem direito a um certificado de participação. 

 

Artigo 6º 

(Deveres) 

1 – O explicador tem o dever de informar a coordenação sobre quaisquer problemas, faltas 
sem aviso prévio ou outras questões de particular importância. 

2 – O explicador deve assegurar, no mínimo, uma hora semanal de explicações. 

3 – O explicador deve colaborar com o explicando na definição de horários de explicações 
compatíveis para ambos, bem como informar o outro atempadamente em casos de atraso ou 
falta. 
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CAPÍTULO II 

DOS EXPLICANDOS 

 

Artigo 7º 

(Requisitos) 

As explicações destinam-se a alunos do 10.º ao 12.º ano do ensino regular português que não 
tenham meios para pagar explicações, nomeadamente em centros especializados ou a 
explicadores particulares. 

 

Artigo 8º 

(Direitos) 

1 – O explicando tem direito à assistência da coordenação perante a comunicação de qualquer 
problema e ao esclarecimento de qualquer dúvida ou questão no âmbito do projeto. 

2 – Cada explicando pode escolher um máximo de duas disciplinas que serão dadas conforme 
a disponibilidade de explicadores. 

 

Artigo 9º 

(Deveres) 

1 – O explicando tem o dever de informar a coordenação sobre quaisquer problemas, faltas 
sem aviso prévio ou outras questões de particular importância. 

2 – Os explicandos devem colaborar com o explicador na definição de horários nos mesmos 
termos do número 3 do artigo 6º. 

 

TÍTULO III 

HORÁRIOS E LOCAIS DAS EXPLICAÇÕES 

 

Artigo 10º 

(Horários) 

1 – As datas e horários, bem como a frequência das explicações devem ser acordadas entre o 
explicador e o explicando, sem prejuízo do número mínimo de uma hora semanal estabelecido 
no número 2 do artigo 6º. 

2 – Alterações e ajustes devem ser comunicados atempadamente, sob pena de em constantes 
inconvenientes figurar o regime das faltas. 
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3 – A eventual incompatibilidade superveniente dos horários deve ser comunicada à 
coordenação de forma a se encontrar uma solução sem prejudicar nenhuma das partes. 

 

Artigo 11º 

(Local) 

1 – As explicações são dadas, preferencialmente, por via online. 

2 – O explicador e o explicando poderão, mediante aviso prévio à coordenação e respetiva 
aprovação, acordar explicações presenciais. 

3 – A responsabilidade do encontro presencial não incorre sobre a associação ExplicaMisto. 

 

TÍTULO IV 

REGIME DE FALTAS E ATRASOS 

 

Artigo 12º 

(Faltas) 

1 – Todas as faltas devem ser comunicadas à coordenação. 

2 – Duas faltas sem aviso prévio acarretam a expulsão do explicador ou do explicando em 
questão do projeto durante o presente ano letivo. 
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