
A TUTORIA  

O modelo de Educação a Distância possibilitou um novo perfil de profissional de 

educação: o tutor. Esse profissional é especializado na área de atuação e trabalha 

diretamente ligado à Coordenação do curso e aos professores. Assim, o tutor auxilia 

os alunos na construção do conhecimento, por meio de diversas tecnologias, como 

uso do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), material didático, sistema de 

atendimento, e-mail (central atendimento), telefonia, etc. O tutor tem como primeira 

função a mediação do processo ensino-aprendizagem por intermédio de um conjunto 

de ações educativas e o estabelecimento da interação entre os envolvidos da EAD. 

Atua como facilitador do contato entre o aluno, a Instituição e o conteúdo, podendo 

mediar as discussões com o professor que ministra a disciplina, sendo este último 

responsável pela explicação do conteúdo, pelo esclarecimento de dúvidas e pela 

avaliação do aluno. 

Conta com o auxílio de tutores de Educação a Distância, profissionais adequadamente 

habilitados na área que atuam, cujo papel é prestar apoio pedagógico, orientando e 

auxiliando o aluno no desenvolvimento de suas atividades de ensino-aprendizagem. O 

desenvolvimento da Educação a Distância permitiu o surgimento deste “novo” 

profissional: o tutor, o qual pode atuar na modalidade a distância, ou seja, interagindo 

e orientando geograficamente os alunos em diferentes localidades, por meio dos 

veículos de comunicação, sem que isso afete a proximidade do auxílio pedagógico 

prestado.  

Tutor a Distância - Profissional Especializado na área especifica de atuação, 

trabalhando diretamente vinculado à coordenação do curso e aos docentes. Ele auxilia 

os alunos no processo de ensino-aprendizagem, bem como no uso de diversas 

tecnologias aplicadas à educação, como central de atendimento, telefonia, material 

didático, Ambiente Virtual de Aprendizagem etc. Atua ainda como indivíduo facilitador 

do contato do aluno com a Instituição educacional e o conteúdo ministrado, podendo 

mediar discussões do aluno com os docentes responsáveis pelas disciplinas do curso.  

Tutor Presencial - Profissional habilitado em sua área de atuação, possuindo 

conhecimento tecnológico adequado para orientação pedagógica. Seu papel é o de 

orientar os alunos em relação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, de forma 

síncrona ou assíncrona, auxiliando-os na organização dos seus estudos. Tem por 

objetivo também facilitar a interação dos alunos junto ao polo, auxiliando na realização 

de estágios e atividades complementares, procurando sempre realizar 



esclarecimentos pertinentes aos procedimentos acadêmicos a serem cumpridos, nos 

termos e prazos estipulado pelo calendário acadêmico. 

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO TUTOR A DISTÂNCIA  

 O tutor a distância tem como função orientar os alunos na utilização de diversas 

tecnologias, tais como: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Central de 

Atendimento e telefone, bem como em relação ao modo adequado para a realização 

de atividades obrigatórias do aluno, ao longo do seu curso, esclarecendo sempre 

dúvidas no tocante aos conteúdos e procedimentos para desenvolvê-los, segundo os 

critérios definidos pela Instituição. 

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO TUTOR PRESENCIAL  

O tutor presencial desenvolve o trabalho de acompanhamento, orientação e 

organização dos grupos de estudos por meio dos plantões realizados semanalmente 

no polo, definidos por cada área de curso. Na educação a distância o papel do tutor é 

fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, no entendimento das 

disciplinas propostas, na realização das atividades e outras situações pertinentes, para 

que possa acompanhar as aulas adequadamente. 

SISTEMA AVA 

Acesse:  

Plataforma Blackboard > AVA > ‘Conteúdos Acadêmicos’: Selecione o ambiente onde 

o aviso será criado:  

‘Minhas Disciplinas’ (para aviso postado dentro de uma disciplina específica – clique 

sobre o nome da disciplina) ou  

‘Minhas Comunidades’ (para aviso postado dentro de uma comunidade específica – 

clique sobre as iniciais da comunidade): 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLICAR NO RETÂNGULO VERDE 

É NECESSÁRIO O ACESSO NO RETÂNGULO VERMELHO PARA EFETUAR AS 

RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA NOTA DA NP1 



 

 

1) NESSE LOCAL, ESTÃO AS DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS QUE DEVERÃO TER 

SEUS QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS; 

2) CLICAR NA DISCIPLINA QUE O ALUNO QUER INICIAR AS RESPOSTAS 

DISCIPLINA  O ALUNO DEVERÁ PRIMEIRAMENTE RESPONDER AS 

QUESTÕES DA UNIDADE I DEPOIS DE LER O LIVRO 

TEXTO, ASSISTIR AS VÍDEOSAULAS E OS SLIDES DAS 

AULAS 



 

 

 

 

 

 

 

O ALUNO DEVERÁ REALIZAR OS ACESSOS 

NOS RETÂGULOS ACIMA PARA DEPOIS 

RESPONDER O QUESTIONÁRIO E AS 

ATIVIDADES DA TELE AULA I 
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O ALUNO DEVERÁ LER COM 

ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES AO 

LADO E CLICAR EM INICIAR 

PARA RESPONDER O 

QUESTIONÁRIO 

ATENÇÃO: AO TÉMINO DA UNIDADE I, O ALUNO DEVERÁ 

RESPONDER AS DEMAIS UNIDADES EM SEQUÊNCIA. 


