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Sobre a tutoria
a distância

 tutoria a distância atua a partir da instituição, Amediando o processo pedagógico junto a 
estudantes geograficamente distantes, e 

referenciados aos pólos descentralizados de apoio 
presencial. Sua principal atribuição deste profissional 
é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de 
discussão pela Internet, pelo telefone, participação em 
videoconferências, entre outros, de acordo com o 
projeto pedagógico. O tutor a distância tem também a 
responsabilidade de promover espaços de construção 
coletiva de conhecimento, selecionar material de 
apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, 
freqüentemente, faz parte de suas atribuições 
participar dos processos avaliativos de ensino-
aprendizagem, junto com os docentes (SEED, 2007).



01 - ATRIBUIÇÕES DO TUTOR A DISTÂNCIA

Conhecer a fundamentação pedagógica da EAD e do curso;

Acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico 

juntamente com os professores do curso;

Apropriar-se das tecnologias e mídias utilizadas, e conhecer o 

aluno distante;

Promover o diálogo, o debate e desafios que despertem 

atitudes críticas e reflexivas;

Servir de intermediário entre a instituição e os alunos;

Fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos 

cursos e as dificuldades dos estudantes;

Agente organizador, dinamizador e orientador da construção 

do conhecimento do aluno;

Capacidade de comunicar-se textualmente com clareza;

Saber interagir com equipe multidisciplinar;

Conhecer detalhadamente os materiais e procedimentos de 

cada disciplina;

Participar da capacitação de tutores e da etapa preparatória dos 

alunos; 

Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma 

do curso; 

Participar de reuniões para o planejamento conjunto com os 

professores; 

Providenciar a abertura de fóruns e chats, conforme 

planejamento prévio; 

Estimular os alunos à realização das atividades propostas;

Acompanhar as atividades dos alunos e responder em, no 

máximo, 24 horas as mensagens recebidas; 

Acompanhar o desenvolvimento individual dos alunos e 

registrá-lo adequadamente;

Monitorar atividades de estudo propostas pelo professor da 

disciplina; 

Analisar o desempenho dos alunos e propor procedimentos 

que melhorem o seu rendimento, quando necessário;

Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos 

estudantes e participar do processo de avaliação da disciplina 

sob orientação dos professores responsáveis. 



Sobre a tutoria
presencial

 tutoria presencial atende os estudantes nos pólos, Aem horários pré estabelecidos. Este profissional 
deve conhecer o projeto pedagógico do curso, o 

material didático e o conteúdo específico dos conteúdos sob 
sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no 
desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, 
fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em 
relação a conteúdos específicos, bem como ao uso das 
tecnologias disponíveis. Participa de momentos presenciais 
obrigatórios, tais como avaliações, aulas práticas em 
laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicam. 
O tutor presencial deve manter-se em permanente 
comunicação tanto com os estudantes quanto com a equipe 
pedagógica do curso. (SEED, 2007).



02 - ATRIBUIÇÕES DO TUTOR PRESENCIAL

Participar das atividades de capacitação e atualização 

promovidas pela DEaD/UNIPAMPA;

Ser responsáveis pelos encontros presenciais obrigatórios no 

polo UAB, podendo recorrer aos professores especialistas, caso 

tenham dificuldade em solucionar dúvidas dos alunos;

Conhecer, detalhadamente, os materiais e procedimentos de 

cada disciplina do curso; 

Ser responsáveis pelo registro de frequência dos alunos nos 

polos UAB;

Participar de reuniões quando solicitado pela coordenação de 

curso, coordenação de tutoria ou coordenação de polo e/ou 

professores das disciplinas; 

Orientar os alunos no uso da Plataforma Moodle junto ao polo de 

atuação, sendo necessário o domínio de todos os recursos e 

instrumentos didáticos a serem utilizados; 

Informar ao coordenador de tutoria problemas e eventuais 

dificuldades no desempenho da função ou no ambiente do curso; 

Facilitar aos alunos a compreensão da estrutura e da dinâmica 

dos Módulos;

Estimular os alunos à realização das atividades propostas;

Acompanhar o desenvolvimento individual dos alunos e 

registrá-lo adequadamente; 

Apoiar os alunos menos participativos a partir da análise das 

estatísticas do ambiente; 

Propor ao professor e/ou tutor a distância a reprogramação do 

prazo das atividades de estudo de acordo com os resultados de 

monitoramento; 

Analisar o desempenho dos alunos e propor procedimentos que 

melhorem o seu rendimento, quando necessário; 

Encaminhar Relatório Parcial e Relatório Final de Desempenho 

da Turma para o Coordenador e/ou Professor; 

Acompanhar e fazer a correção das atividades presenciais 

solicitadas aos alunos pelos professores especialistas (a critério 

desses professores), no seu horário disponibilizado;
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