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Objetivo

Entender qual o perfil de tutor para EaD almejado

pelas IPES baianas

Categorias teóricas:

A Polidocência na EaD

Saberes Docentes



Metodologia

Pesquisa bibliográfica para fundamentação das

categorias de análise do fenômeno;

Pesquisa documental exploratória para levantar e

constituir o corpus da pesquisa;

Análise documental preliminar do corpus determinado

para identificar os elementos indicadores de aderência do

documento ao problema de pesquisa e estabelecimento

das Unidades de Análise;

Análise do documento, à luz do referencial teórico

construído, para reconstituir o perfil do tutor idealizado

pelas IPES baianas.



Editais que compõem o corpus analisado neste estudo

Instituição Pública de Ensino Superior (IPES) Edital Nº/Ano

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 011 / 2017

Instituto Federal da Bahia (IFBA) 005 / 2017

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 019 / 2018

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 176 / 2017

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 004 / 2018

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 104 / 2017

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIFASV) 006 / 2017



Análise de Dados

Uniformidade de remuneração e condições

trabalhistas:

Bolsistas /Vinculados ao Sistema UAB;

Sem vínculo empregatício;

Carga horária semanal: 20 h;

Valor da bolsa: R$ 725,00.



Requisitos definidos pelas IPES analisadas para 

o cargo de Tutor Online

Requisitos UFBA UNIVASF IFBA UNEB UESB UFRB UESC

Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a) x x

Ter habilidade e conhecimento para usar 

computadores em atividades educacionais, por 

meio de internet

x x x x x

Possuir conhecimentos básicos em AVEA x

Ter conhecimento dos conteúdos das 

disciplinas dos cursos
x

Ter experiência em tutoria na modalidade EaD x

Residir próximo ao polo de atuação x x x



Requisitos UFBA UNIVASF IFBA UNEB UESB UFRB UESC

Ter disponibilidade para participar das atividades 

presenciais
x x x x

Ter experiência mínima de 1 ano no magistério 

do ensino básico ou superior
x x x x x x x

Possuir graduação na área ou correlata x x x x x x

Possuir pós-graduação x x

Ser prioritariamente servidor(a) público(a) x x

Ter disponibilidade para viagens x x

Ter disponibilidade para desenvolver as 

atividades de tutoria a noite e aos finais de 

semana

x x

Ter facilidade de comunicação, capacidade de 

liderança para trabalho em equipe/colaborativo;
x

Requisitos definidos pelas IPES analisadas para 

o cargo de Tutor Online (parte 2)



Principais atribuições:

 Mediar a comunicação de conteúdos entre o Professor e os

Cursistas;

 Participar de reuniões presenciais ou capacitação;

 Apoiar as atividades docentes;

 Mediar as atividades discentes;

 Participar do processo de avaliação da disciplina sob a

orientação do professor;

 Elaborar relatórios mensais;

 Regularidade de acesso ao AVA e retorno em 24 horas.



Considerações Finais

O perfil do tutor on-line implica algumas características de

relacionamento interpessoal, domínio de conteúdos e meios

técnicos;

O tutor não é reconhecido como docente, embora dele se

exija como requisito experiência em magistério da Educação

Básica ou Superior, noções tecnológicas básicas e restrita

qualificação;

De forma geral, não exigem experiência ou qualificação

específica em EaD, embora pressuponham formação

continuada;



Considerações Finais

Força condutora do modelo de fomento como condicionador

da concepção de EaD;

O perfil de tutor requerido não leva em conta as

especificidades das IPES ou dos cursos;

Aponta para a necessidade de amadurecimento teórico-

metodológico da EaD.
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