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• O NUTEAD/UEPG oferta uma vasta lista de cursos para a 
formação continuada utilizando-se da sua infraestrutura 
operacional do seu ambiente virtual de aprendizagem para o 
ensino a distância. 

• Alia a formação de seu público alvo e potencial com parcerias 
com a PROEX/UEPG com a promoção de cursos de extensão. 

• Especificamente para o segmento “Tutor” que, se configura 
com um papel e função de excelência no processo deste 
modelo de ensino, são ofertados cursos específicos que 
buscam investir na formação e capacitação para atuantes ou 
futuros potenciais candidatos na área.



Objetivo geral 
• apresentar as inovações implantadas nos cursos de 

formação de tutoria; 

Objetivos específicos, 
• destacar as ferramentas utilizadas, as inovações 

praticadas para os conteúdos e atividades e
• enfatizar a importância da diversidade desses 

recursos nessas formações. 



Metodologia

Uso da plataforma Moodle do 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem;(atualização das 
versões)
Edições 2016 a 2018

O público alvo:  coordenadores, 



Os conteúdos 
• apresentaram panorama histórico da EAD e de 

instituições vinculadas a UAB; 
• as competências, a gestão de conflitos e resolução 

de problemas. 
• Exploraram a estrutura e informações da plataforma 

: Tour Virtual, atualização do perfil, criaram 
proposta de estudos, ranking de participação 
individual e roteiro de estudos. 



As plataformas foram elaboradas com 
ferramentas do Moodle: fóruns, wikis, vídeo-
aulas, glossários, banco de dados, tarefas, 
questionários, laboratórios de avaliação e 
atividades com recursos complementares; 
Utilizou-se de aplicativos e softwares 
compatíveis como: elaboração de vídeos, mapas 
mentais, editores de texto, planilhas e outros 
recursos. 





Unidade I - Atualização do perfil, conhecimentos de informática, 
planejamento de atuação e exploração do ambiente virtual. 
Atividades práticas.

Unidade II - Contexto histórico da EAD, gerações da EAD, 
Expressões em EAD

Unidade III - Competências da tutoria

Unidade IV - Comunicação, conflitos e soluções na tutoria

Unidade V - Estudos de casos na prática da tutoria

Atividade Final - Boas práticas de um tutor.











Conclusões
O tutor - figura estratégica do sistema:
• deve ter consciência da importância e da complexidade da sua 

função em um programa de EAD;
• Sua capacitação amplia seus conhecimentos e habilidades para 

atuar com eficiência;
• Na condição de tutor treinado e capacitado suas contribuições 

serão mais eficazes na atividade das disciplinas e ofertas dos 
cursos a distância;

• Destaca-se ainda a existência de demanda de interesse para 
essa formação e ser pré-requisito para o processo seletivo de 
tutores para atuação nos cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão na UEPG.



Muito Obrigada!!!
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