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Apresentação e orientações gerais
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Seja bem-vindo(a) ao curso de formação de tutores da Rede ASA!

A Rede de Apoio ao Sucesso Acadêmico (Rede ASA) é parte do Sistema Integrado de Suporte ao Sucesso
Acadêmico (SISSA), desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás a partir do Projeto de P&D “Inteligência
Artificial para auxílio de ações que visam à redução da evasão no Ensino Superior” e financiado pelo Ministério da
Educação.

Para iniciar a nossa conversa, gostaríamos de agradecer o seu interesse e a sua disposição para participar desta
iniciativa.

No primeiro módulo, vamos conhecer como a Formação Inicial dos Tutores da Rede ASA foi concebida, quais os
módulos instrucionais fazem parte da formação e como ela será operacionalizada.

Concepção

A concepção da Formação de Tutores da Rede ASA teve como norteador principal o objetivo de proporcionar a
formação inicial necessária para o exercício da função de tutor(a) no contexto do projeto, ou seja, com foco na
redução da evasão estudantil no Ensino Superior.

Para tanto, definimos quatro objetivos específicos a serem alcançados durante a formação:

a. Conhecer o projeto no qual a Tutoria da Rede ASA atuará e o contexto no qual o projeto está inserido.

b. Compreender a atuação da Tutoria da Rede ASA, bem como dos demais profissionais envolvidos no projeto.

c. Desenvolver competências técnicas e comportamentais relacionadas às principais características e aos
direcionamentos da atuação da Tutoria da Rede ASA.

d. Utilizar processos e ferramentas de análise de dados e organização das atividades que podem ser aplicados na
Tutoria da Rede ASA.

Alcançando os objetivos definidos, entendemos que, ao final da formação, os participantes serão capazes de:

1. Reconhecer o contexto no qual o projeto está inserido.

2. Descrever as principais características do projeto.

3. Explicar a atuação da Tutoria da Rede ASA.

4. Relacionar a atuação da Tutoria da Rede ASA com os demais profissionais envolvidos.

5. Implementar em sua atuação as características e os direcionamentos da atuação da Tutoria.

6. Selecionar práticas adequadas para o acolhimento dos alunos.



7. Implementar processos de trabalho voltados aos resultados esperados da Tutoria da Rede ASA.

8. Analisar informações das turmas e dos estudantes para orientar a atuação na Tutoria.

9. Utilizar ferramentas de planejamento e de organização que darão suporte para a atuação na Tutoria da Rede ASA.

Ainda que o público-alvo da formação sejam os tutores selecionados para atuar na Rede ASA, teremos mais dois
convidados especiais: os participantes do processo seletivo para a tutoria que compõem o cadastro reserva do
projeto e os supervisores locais, que são docentes da Universidade e acompanharão localmente o trabalho
desenvolvido pela tutoria.

A formação tem carga horária de 40 horas/aula, cujos critérios para certificação serão apresentados no último tópico
deste módulo.
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Módulos instrucionais

Uma vez entendidos os objetivos da nossa Formação Inicial, você deve estar imaginando:

Quais conteúdos vamos abordar para desenvolver as nove 
competências que acabamos de conhecer?

Para garantir o alcance dos nossos objetivos e, consequentemente, o desenvolvimento das competências que
estamos buscando, o conteúdo da Formação Inicial está organizado em cinco módulos instrucionais.

O primeiro módulo é este: de apresentação e de orientações gerais a respeito da própria Formação Inicial.

Os outros quatro módulos estão, cada um, associados a um objetivo específico e a pelo menos uma das
competências, conforme apresentado a seguir.



No módulo Apresentação do Sistema Integrado de Suporte ao Sucesso Acadêmico, vamos tratar da Educação
Superior brasileira em um cenário mais amplo, seguindo para a realidade das Universidades Federais e do panorama
da evasão estudantil. A partir disso, resgataremos o processo de criação e de estruturação do Sistema Integrado de
Suporte ao Sucesso Acadêmico, a Plataforma SISSA.

Já no módulo O papel do tutor: atribuições, responsabilidades e trabalho colaborativo, faremos um breve resgate do
que significa ser tutor(a), trazendo esse significado para o contexto acadêmico. Feito isso, avançaremos para as
atribuições e as responsabilidades da tutoria na Rede ASA. Na sequência, conheceremos os demais profissionais
envolvidos com a tutoria e abordaremos questões relacionadas ao trabalho colaborativo desenvolvido entre todos.

No módulo Características e direcionamentos para a atuação do tutor, por sua vez, compreenderemos que existem
diferentes formas de aprender, bem como veremos a importância das relações interpessoais e do trabalho integrado e
colaborativo. Também vamos identificar e refletir sobre o desenvolvimento das atividades formativas junto aos
estudantes.



Por fim, no módulo Planejamento e melhoria contínua, vamos conhecer como a atuação da tutoria pode estar baseada
em dados qualitativos e quantitativos. Além disso, veremos como desenvolver um plano de atuação que nos ajude a
planejar e a organizar nossas atividades e, também, compreender a importância de uma atuação proativa voltada
para a melhoria contínua e a gestão do conhecimento.

Compreendidos os conteúdos que abordaremos durante a nossa Formação Inicial, no próximo e último tópico,
conheceremos como tudo isso será operacionalizado.

Operacionalização

A nossa Formação Inicial será on-line e fará uso de recursos que
nos 
permitam interagir durante todo o processo.

Para isso, planejamos momentos síncronos e assíncronos, individuais e coletivos.

O material didático da Formação, que consiste nos módulos instrucionais que acabamos de conhecer, será
disponibilizado no formato pdf e poderá ser salvo no seu computador para a realização do estudo de cada um dos
módulos.

Durante a leitura do material didático, você será “convidado(a)” a realizar algumas reflexões e a responder a algumas
questões. Nossa sugestão é a de que tome nota de tudo isso, pois, oportunamente, poderá compartilhar com todo o
grupo as construções mentais que elaborou durante os momentos de estudo individual.

Além do estudo do material didático, faz parte da Formação Inicial dos Tutores da Rede ASA quatro momentos
síncronos. A proposta é que esses momentos sejam expositivos e dialogados. Isso significa que sua participação é
muito importante para cada uma das etapas! Aproveitaremos os momentos, ora para apresentar novas informações
relevantes, ora para discutir sobre algum assunto atrelado à formação.
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Também aproveitaremos os momentos síncronos para compartilhar experiências e realizar exercícios práticos
associados à atuação da tutoria.

Os encontros serão realizados por webconferência, cujas informações de acesso, data e hora serão compartilhadas
posteriormente. O que já podemos adiantar é que serão priorizadas as manhãs de sábado para esses momentos e
que a duração será de duas a três horas.

Para a realização da Formação, usaremos a Plataforma Moodle da  
Universidade Federal de Goiás.



Os dados de acesso serão enviados individualmente para cada participante e as orientações de navegação serão
apresentadas no primeiro encontro síncrono.

A dinâmica entre os momentos síncronos e assíncronos levará em conta a “sala de aula invertida”. Em outras palavras,
isso significa que, para cada momento síncrono (exceto o primeiro), todos chegaremos com um estudo previamente
realizado sobre o tema daquele encontro. Dessa forma, será possível potencializar nosso aprendizado durante os
momentos em que estivermos reunidos, focando menos na exposição de conceitos e informações (que já foram
estudados previamente) e mais em reflexões, trocas e aplicações práticas de como esses conceitos e informações
serão usados no nosso dia a dia na tutoria.

Ao total, estima-se que o estudo do material didático somado aos momentos síncronos levará, em média, 21 dias
corridos para se concretizar.

Ao final da formação, cada tutor(a) entregará uma atividade que abordará todo conteúdo estudado, cuja estrutura será
disponibilizada em um template predefinido. Vale destacar que, apesar da entrega da atividade ser apenas ao final, a
construção dessa atividade poderá se dar ao longo da formação. Por esse motivo, logo após o primeiro encontro
síncrono, vamos disponibilizar o referido template e abordar as orientações para a realização da atividade.

E aqui vai um spoiler! A atividade final vai além do nosso processo de avaliação da aprendizagem durante a
Formação: você poderá usufruir da sua construção na atividade durante a sua atuação prática na Tutoria da Rede
ASA.

Por fim, consciente de que o processo de avaliação da aprendizagem também é momento de aprender, a equipe de
formadores da Rede ASA oferecerá um feedback qualitativo e individual para cada tutor(a), que terão a oportunidade
de realizar os ajustes pertinentes na atividade desenvolvida.

E a certificação?

Pois bem, iniciamos contando que o certificado será emitido pela UFG.

Para a obtenção do certificado, será necessário:

Estudar o material didático disponibilizado.

Participar dos momentos síncronos (qualquer impedimento, você pode nos acionar que trataremos a questão
individualmente, combinado?).

Entregar a atividade final da Formação.

Realizar os ajustes na atividade final após o feedback individual.

Preparados(as)? Vamos em frente!



Apresentação do Sistema Integrado de Suporte ao Sucesso
Acadêmico

p.04 

A evasão estudantil na Educação Superior

Uma das principais finalidades da Educação Superior no Brasil é, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, “[...] formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira” (BRASIL, 1996, art. 43).

Para cumprir tal função, a Educação Superior abrange, entre outros níveis de formação, os cursos de graduação,
abertos a candidatos que tenham, no mínimo, concluído o Ensino Médio ou equivalente.

Nessa questão, surge um ponto importante para compreendermos o cenário de atuação da Tutoria da Rede ASA: o
perfil dos estudantes que serão tutorados por nós, nesse caso, os estudantes de instituições públicas.

De acordo com a 10ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil, elaborado pelo Instituto do Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), no Ensino
Superior Público do país, há uma predominância, no total de matrículas, de pessoas do sexo feminino, de cor branca,
que possuem entre 19 e 24 anos e que são provenientes do Ensino Médio da rede pública (SEMESP, 2020).

Vale destacar que, para além de conhecer o perfil predominante dos estudantes das IES Públicas, o(a) tutor(a) da
Rede ASA precisa ter consciência de que predominância não significa totalidade. Isso quer dizer que, mesmo que
haja um perfil predominante, nossa atuação será norteada pelo fato de compreendermos e considerarmos as diferentes
realidades dos(as) alunos(as).

E como faremos isso? Na prática, tão logo você saiba qual o grupo de alunos(as) será tutorado por você, é importante
que busque conhecer a realidade acadêmica e social dos(as) estudantes para que, assim, você possa se apropriar
dessa realidade.

Bem, voltando ao cenário mais amplo do Ensino Superior público no Brasil, a partir do Resumo Técnico do Censo da
Educação Superior de 2019, observamos que na última década as Instituições Públicas Federais tiveram, no mínimo,
300 mil novas matrículas a cada ano.

Considerando que um curso de graduação tem duração média de
quatro anos, qual o número de alunos você imagina que deveria ter
se formado nas IES Públicas Federais a partir de 2014?

Pois bem, o número de concluintes nessas Instituições alcançou o marco de pouco mais de 128 mil em 2014, cresceu
até aproximadamente 157 mil em 2018 e caiu para cerca de 150 mil em 2019. Um resultado consideravelmente abaixo



das expectativas quando se considera que os ingressos nos anos anteriores superaram 300 mil novas matrículas em
cada ano, concorda?

E é justamente essa reflexão que nos ajuda a pensar a respeito da evasão estudantil no Ensino Superior.

De maneira muito simples, podemos considerar como evasão os casos em que o(a) aluno(a) inicia um curso, mas não
o conclui. Entretanto, o fato é que não existe consenso, nem teórico e tampouco prático, de como a evasão estudantil
pode ser definida, mas temos a consciência de que somente “combinando” entre nós o que entendemos por evasão é
que poderemos trabalhar de maneira efetiva para reduzi-la.
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Dessa forma, na Rede ASA, consideramos que “o aluno evadido é aquele cujo status final de matrícula é qualquer
outro que não seja concluinte ou status equivalente”.

Mas, o que será que faz um(a) estudante matriculado no Ensino Superior não chegar à diplomação?

A resposta para essa questão não é única e nem simples. Basta você recordar dos casos de evasão de pessoas
conhecidas, um familiar, um amigo ou até um colega de turma. Se pensar em duas situações distintas em que a
evasão aconteceu, perceberá que motivações diferentes podem ter levado aqueles estudantes a não chegarem ao fim
do processo formativo.

Pesquisas recentes realizadas no contexto de cursos brasileiros de graduação apontam diferentes motivações dos
alunos para evadirem de seus cursos em Instituições Públicas, como a dificuldade na relação interpessoal com
professores; um curso de dificuldade elevada; a necessidade de conciliar os estudos com o trabalho e a família; o
pouco tempo para assimilar os conteúdos das disciplinas; um baixo desempenho acadêmico; a falta de suporte e a
demora no esclarecimento de dúvidas; a dificuldade para compreender o material didático; o sentimento de solidão; a
falta de perspectiva profissional; as dificuldades financeiras; a saúde mental fragilizada; entre outros motivos.

Observe que a lista de causas da evasão estudantil é extensa, e esse fato pode ser melhor compreendido a partir do
legado de Vincent Tinto, um dos precursores em pesquisas sobre o tema.

A partir do Modelo Longitudinal de Evasão desenvolvido por Tinto, podemos compreender que cada aluno(a) que
ingressa em um curso de graduação traz consigo uma história escolar, social, econômica e familiar, além de
expectativas em relação ao curso, fatores esses que podem influenciar de maneira direta ou indireta na evasão e na
permanência. Para o autor, quanto maior a integração desse(a) estudante(a) com a Instituição de Ensino, maiores as
possibilidades dele chegar à diplomação.

E é justamente para favorecer essa integração e, consequentemente, a permanência estudantil que nasceu a
Plataforma SISSA. Vamos conhecer mais sobre ela no próximo tópico.

Características da Plataforma SISSA

Considerando a problemática da evasão estudantil, o Projeto “P&D: Inteligência Artificial para auxílio de ações que
visam à redução da evasão no Ensino Superior” foi criado com o objetivo de pesquisar e de desenvolver em caráter
experimental soluções baseadas em Inteligência Artificial para predição da evasão acadêmica e para apoiar
intervenções pedagógicas no contexto de seis escolas superiores.

Para atender a esse objetivo, criou-se a Plataforma SISSA, que significa Sistema Integrado de Suporte ao Sucesso
Acadêmico. A Plataforma SISSA conta com cinco frentes de atuação:



modelos preditivos à evasão;

integração de dados;

intervenções pedagógicas a partir da tutoria da Rede ASA;

assistente inteligente de comunicação automatizada;

e análise de dados.

E por que um Sistema Integrado?

Porque acreditamos que todas as frentes de atuação são importantes para o alcance do objetivo geral. Uma
complementa a outra e, por isso, precisam atuar de maneira integrada e colaborativa, contando com equipes
multidisciplinares.
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Para compreender bem o que cada frente de atuação da Plataforma SISSA significa na prática, vamos por partes.

No tópico anterior, vimos como diferentes situações podem levar um(a) aluno(a) a evadir do seu curso de graduação.
Considerando tal diagnóstico, pesquisadores do Brasil e do exterior têm buscado formas para reduzir a evasão
estudantil, e uma estratégia que tem apresentado grande potencial é o uso de modelos preditivos à evasão.

Os modelos preditivos são fórmulas matemáticas desenvolvidas a partir de dados históricos dos alunos que já
passaram pela instituição. A partir da fórmula criada, ou melhor dizendo, do modelo preditivo, é possível conhecer os
alunos que estão em curso e possuem maior ou menor probabilidade de evadir.

Como o desenvolvimento dos modelos preditivos precisa de dados históricos, antes de construir tais modelos, é
necessário realizar a integração de dados das IES junto ao banco de dados da Plataforma SISSA. Somente assim os
modelos preditivos podem ser gerados.

No contexto do Projeto, para além de desenvolver os modelos preditivos, o objetivo a ser alcançado passa pela
utilização das predições dos modelos para apoiar as intervenções pedagógicas junto aos alunos, ou seja, as
intervenções que faremos a partir da tutoria da Rede ASA.

Somado a isso, a equipe de tutoria da Rede ASA contará com mais um apoio nas intervenções junto aos estudantes: o
apoio de um assistente inteligente de comunicação automatizada.

Um assistente inteligente de comunicação automatizada consiste em um sistema que simula um ser humano na
conversação com as pessoas (também conhecido como chatbot) e que poderá contar com uma interface de texto,
voz e/ou vídeo para comunicação parcialmente automatizada com os estudantes.

Ainda, durante todo o processo será realizada a análise dos dados a partir de relatórios e de dashboards predefinidos
pensados para cada perfil.

Diante disso, podemos esquematizar esse Sistema Integrado da Plataforma SISSA da seguinte forma:



Por fim, registramos que tudo isso será realizado em seis Universidades Federais brasileiras. Uma delas é a sua!

A iniciativa é financiada pelo Ministério da Educação (MEC) e coordenada pela Universidade Federal de Goiás (UFG).
Todas as atividades são desenvolvidas no Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) da UFG. Além da
UFG, participam do Projeto outras cinco Universidades: Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI); Universidade
Federal do Pampa (UNIPAMPA); Universidade Federal do Pará (UFPA); Universidade Federal de São Carlos (UFSCar);
e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Foram selecionados até três cursos de cada Universidade, os
quais puderam eleger até três disciplinas e selecionar até três tutores para participação no projeto, o que resulta em
uma equipe de tutoria de até 54 tutores.
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Para melhor explicar, a Rede ASA, essa Rede de Apoio ao Sucesso Acadêmico, é formada pelo MEC, pelos
pesquisadores do CEIA que atuam nas distintas frentes de trabalho, pelas Instituições de Ensino Superior que são
parte do Projeto, pelos docentes dessas Instituições (no papel de coordenadores de curso, supervisores locais e
docentes das disciplinas), pelos tutores e, agora, por você, que iniciou sua jornada de formação para fazer parte
desta grande equipe.

Neste módulo foi possível conhecer um pouco mais sobre o contexto da evasão estudantil nas Instituições de
Ensino Superior brasileiras e como a Plataforma SISSA está conectada com esse contexto.

Além disso, o estudo deste módulo nos permitiu identificar as características da estrutura do Projeto e conhecer
suas partes integrantes.

Agora que temos novas informações a respeito dos assuntos estudados, o que você responderia a respeito das
questões que colocamos lá no início do módulo? Por que um(a) tutor(a) da Rede ASA precisa saber de tudo
isso? Esse contexto é realmente importante para tudo o que a tutoria vai colocar em prática no dia a dia?



Reflita sobre o assunto para oportunamente dialogarmos sobre isso.
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O Papel do Tutor: atribuições, responsabilidades e trabalho
colaborativo
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O que é ser um(a) tutor(a)?

Recorrendo ao nosso bom e velho e amigo dicionário, ao buscar o significado do termo “tutor(a)”, identificamos que
ele é a pessoa a quem está confiada uma tutela, ou seja, é uma pessoa que aconselha, orienta e protege. Em um
sentido figurado, podemos dizer que o(a) tutor(a) é uma espécie de protetor, já que cabe a ele amparar e defender o
seu tutorado.

Entretanto, vale ficar alerta para o fato de que, ainda que os termos “tutela” e “tutoria” tenham a mesma origem (o
verbo latino tueri), a tutela está mais associada a uma ação jurídica, ou seja, uma autoridade legal, enquanto a tutoria
tem um sentido mais amplo, cujas ações de aconselhamento e de orientação não estão necessariamente associadas
à força da lei.

Nesse sentido, é interessante refletirmos como a tutoria pode acontecer, inclusive, de maneira informal, na família, em
organizações comunitárias, na religião, enfim, em ambientes onde há a prática do aconselhamento e da orientação.

Agora que já entendemos o que é um(a) tutor(a) e que a função de tutoria que ele exerce não é de tutela, fica até
mais simples começar a imaginar de que forma essa figura pode atuar em um ambiente acadêmico, concorda?

O fato é que algumas pessoas imaginam que a tutoria no meio acadêmico surgiu com a conhecida tutoria utilizada na
educação a distância, mas a história não é exatamente essa, como nos ajuda a entender o estudo de Filomena
Semião (2009), intitulado “Tutoria: uma forma flexível de ensino e aprendizagem”.

Foi na época das civilizações grega e romana, na Antiguidade Clássica, que a prática da tutoria ganhou um
importante destaque quando assumiu funções educativas para o atendimento das necessidades sociais de
competências mais especializadas, função que antes era das famílias. Ao longo do tempo, as práticas de tutoria
assumiram diferentes designações, sempre adaptadas às características sociais, políticas, econômicas e culturais de
cada época.

Fique tranquilo(a) que o nosso objetivo aqui não é dar uma aula de história, não! Mas pretendemos sim trazer fatos
que nos ajudem a ilustrar que a existência da tutoria no meio acadêmico independe da modalidade de ensino e da
época em que acontece, já que possui como importante característica a sua flexibilidade para ser colocada em prática.

Trazendo para os tempos atuais, entre as variantes das práticas tutoriais que foram surgindo por todo o mundo,
destaca-se a tutoria entre pares, que será utilizada no programa da Rede ASA.



Agora: por que será que, mesmo com as transformações na forma
de atuação de um(a) tutor(a) no contexto educacional, a figura
desse profissional perdura por tantos séculos? Algum palpite?

Enquanto você reflete sobre essa questão, fazemos um último e importante registro antes de avançar para o tópico
seguinte: a principal mensagem que pretendemos trazer com essa primeira parte do conteúdo é que,
independentemente do tipo de tutoria que é colocada em prática em um contexto educacional, sua essência está
atrelada ao processo de aconselhamento, orientação e de amparo aos alunos que serão tutorados.
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A tutoria da Rede ASA: uma tutoria entre pares

A tutoria entre pares está baseada no apoio que um(a) estudante veterano(a) (ou mais experiente) oferece a um(a)
estudante novato(a) (ou menos experiente). É usual que esse tipo de tutoria seja disponibilizado para alunos calouros,
ou seja, aqueles que estão no início do percurso acadêmico.

Estudiosos sobre o tema apontam que a prática da tutoria entre pares tem se mostrado efetiva não apenas no
processo de aprendizagem dos estudantes tutorados, mas também na sua motivação para a realização do curso,
tendo, assim, efeitos positivos no desempenho acadêmico dos alunos.

De forma geral, a tutoria entre pares pode ser praticada na revisão e no reforço de conceitos, na explicação de
dúvidas, no estímulo à prática e ao exercício dos conteúdos aprendidos e até no que se refere a situações do
cotidiano e em projetos individuais dos alunos tutorados.

Por outro lado, há de se destacar o processo de aprendizagem e de desenvolvimento do(a) próprio(a) tutor(a) na
prática da tutoria entre pares, já que tal atuação contribui para que o(a) tutor(a) compreenda com mais propriedade os
conteúdos estudados e desenvolva tanto competências comportamentais quanto aquelas relacionadas ao
pensamento criativo.

Bem, essa clareza do que é tutoria entre pares e os benefícios que ela pode trazer aos envolvidos já nos dão pistas
das motivações que levaram à escolha dessa prática na Rede ASA.

Mas o que exatamente faz um tutor na Rede ASA? Quais são as 
suas atribuições e responsabilidades?

Antes de avançarmos, é preciso registrar que a tutoria entre pares requer um planejamento cuidadoso, que esteja
alicerçado intencionalmente em objetivos preestabelecidos.

Você se recorda de qual é esse objetivo na Rede ASA? Vamos relembrar: conforme vimos na apresentação do Projeto,
as intervenções da tutoria estão voltadas para a redução da evasão estudantil.



Considerando esse objetivo, nossa tutoria poderá atuar em três frentes:

em aspectos relacionados aos conteúdos das disciplinas;

no acolhimento aos estudantes; ou

em outros tipos de ações relacionadas às atividades didático-pedagógicas.

E aqui é preciso destacar um ponto importante: observe que uma frente de atuação não anula a outra, isso quer dizer
que as frentes de atuação coexistem e, na prática, são complementares. Assim, mesmo que a sua atuação esteja
focada em uma frente específica, durante o processo da tutoria entre pares, você poderá recorrer às estratégias das
demais.

Compreendidos esses aspectos, temos condições de avançar para as atribuições e as responsabilidades do tutor,
registradas em forma de atividades que serão desenvolvidas no dia a dia com os alunos.

Considerando as três possíveis frentes de atuação apresentadas, caberá ao tutor ou à tutora da Rede ASA:

Responder dúvidas de forma assíncrona

As dúvidas serão respondidas nos canais de comunicação disponibilizados pela sua Universidade, os quais serão
selecionados junto aos docentes envolvidos.

Como boa prática, recomenda-se que o aluno receba uma resposta em até 24 horas(considerando dias úteis).
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Além disso, a categorização e o registro das dúvidas recebidas e respondidas ajudarão no acompanhamento, na
análise e no processo de melhoria da atividade.

Atender de forma síncrona, individual e/ou pequenos grupos

Momentos síncronos poderão ser promovidos especialmente para tratar de assuntos cujo entendimento é favorecido
quando suportado por uma comunicação em tempo real, seja de maneira presencial ou realizada por meio de
webconferências. Nesse caso, também poderão ser utilizados os recursos disponibilizados pela Universidade.

Assim como na atividade anterior, aqui também é fundamental que os atendimentos sejam registrados, contendo
informações como o número de alunos atendidos, a lista de nomes dos participantes, o tempo de atendimento, a data,
o horário e os assuntos tratados.



Selecionar, elaborar e compartilhar atividades formativas 
e materiais de apoio

Caberá ao(a) tutor(a) compartilhar com os estudantes materiais e atividades que favoreçam o processo de
aprendizagem.

Para isso, é necessário que seja realizada uma curadoria de conteúdo a partir de materiais já existentes ou então a
elaboração desses conteúdos. Destaca-se a importância do envolvimento do(a) docente da disciplina nessas etapas
de seleção e/ou elaboração de materiais.

Comunicar informes e eventos de interesse dos alunos

Um pequeno esforço com um grande potencial de resultado!

Uma vez conhecidas as datas importantes, como avaliações, prazos para a entrega de trabalhos, períodos de
rematrícula, editais de projetos institucionais para obtenção de bolsas, enfim, tudo o que diz respeito à vida
acadêmica dos alunos tutorados, é importante que você estabeleça formas de comunicá-los e de lembrá-los com a
antecedência necessária para que eles se organizem e cumpram o planejado.

Enviar aos estudantes “dicas” sobre os conteúdos, estratégias 
de estudo e serviços institucionais

Você já conhece o “caminho das pedras” e poderá orientar os estudantes sob sua tutoria a respeito dos conteúdos,
de estratégias que podem favorecer a realização dos estudos e a organização do tempo, assim como apresentar
serviços institucionais que podem ajudar e facilitar a vida acadêmica dos estudantes de acordo com as necessidades
deles.

Divulgar, promover e desenvolver ações de acolhimento

Você se lembra que nós comentamos que alguns alunos podem evadir dos seus cursos em função de um sentimento
de solidão e falta de amparo, ao passo que vimos também que alunos que se sentem integrados na Instituição
apresentam mais possibilidades de concluírem seus cursos?

As ações de acolhimento nas disciplinas, no curso e na Universidade têm um papel fundamental nesse processo.

Assim, é importante que a prática da tutoria entre pares divulgue, promova e desenvolva ações nesse sentido.



Acompanhar e registrar a participação e o desempenho dos alunos

Você se lembra que nas primeiras atividades destacamos a importância de registrar os atendimentos?

Aqui estendemos essa necessidade para todas as participações (ou não) dos estudantes, bem como dos seus
respectivos desempenhos.

Registrar é uma forma de garantir a memória do que foi feito e dos resultados alcançados, além de permitir o
acompanhamento das informações de maneira organizada e sistematizada.

Elaborar relatórios e promover melhoria contínua nos
processos da tutoria

Para garantir o devido acompanhamento da tutoria da Rede ASA às partes interessadas, alguns relatórios serão
elaborados, cujo modelo será disponibilizado em momento oportuno.
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Ainda, os registros, as análises e a sua vivência junto aos estudantes serão insumos fundamentais para o processo de
melhoria contínua da Rede ASA.

Buscar ativamente o engajamento dos acadêmicos nas diferentes
atividades

Com foco no nosso objetivo geral de reduzir a evasão estudantil, para além de planejar e colocar nosso planejamento
em prática, teremos a oportunidade de promover mudanças durante o processo, sempre atentos no que pode
favorecer a aprendizagem e a permanência dos alunos tutorados por nós.

E como primeiro passo para isso, que tal divulgar o trabalho da tutoria da Rede ASA? Afinal de contas, os alunos só
saberão do nosso trabalho se forem comunicados sobre ele.

Então converse com os docentes envolvidos no processo e coloque em prática essa ação. Você pode usar diferentes
meios e espaços para isso, como grupos de WhatsApp das turmas, grupos no Facebook, e-mail e pode até solicitar
um pequeno espaço na aula de algum(a) professor(a) para realizar a divulgação aos colegas.



Realizar e/ou organizar minicursos e oficinas

Você lembra que comentamos na segunda atividade sobre os atendimentos de forma síncrona?

Então, eles poderão ser realizados por você em forma de minicursos e de oficinas. E mais! Poderão contar com o
apoio de pessoas externas indicadas e convidadas por algum(a) docente envolvido(a) no curso. Nesse caso, caberá à
tutoria organizar o momento e compartilhar informações relevantes com o ministrante da atividade e com os
estudantes.

Acolher e avaliar os feedbacks dos estudantes sobre os serviços
da Rede ASA

Seja em momentos formais ou informais, todos os feedbacks dos alunos sobre os serviços da Rede ASA são muito
importantes. Por esse motivo, deverão ser analisados para que os encaminhamentos necessários sejam garantidos.

Trabalhar colaborativamente no desenvolvimento do assistente
inteligente de comunicação automatizada

Para além de contar com o apoio do assistente inteligente, a tutoria da Rede ASA contribuirá para a previsão de
situações em que a comunicação automatizada pode ser utilizada junto aos alunos.

Depois de conhecer no que consistem as atividades a serem desenvolvidas na tutoria da Rede ASA, você deve estar
se perguntando: como eu vou colocar tudo isso em prática?

Bem, essa questão é extremamente relevante para a sua atuação como tutor(a) e é justamente por isso que teremos
dois módulos inteiros que tratarão tanto dos direcionamentos e das características de como colocar tudo isso em
prática quanto dos processos de trabalho e dos recursos de planejamento e de organização que poderão ser
utilizados.

Então, vamos segurar a ansiedade, porque precisamos compreender como as atividades da tutoria que acabamos de
ver estão relacionadas com as atividades dos outros profissionais que atuam na Rede ASA.

O trabalho colaborativo na Rede ASA

Conforme visto no módulo de apresentação do Projeto, o processo de desenvolvimento da Plataforma SISSA será
permeado por um trabalho de integração e de colaboração entre as cinco frentes de trabalho (predição; integração
de dados; Rede ASA; assistente inteligente; e análise de dados) desenhadas para o alcance do objetivo.

E, colocando uma lupa exclusivamente sobre a atuação da tutoria, você deve estar se perguntando: quais
profissionais estarão envolvidos nas rotinas do(a) tutor(a) e como se dará esse processo de colaboração?
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Para respondermos a essa questão, é importante primeiro conhecermos os diferentes papéis que poderão estar em
contato direto com a tutoria, ou seja, além dos demais tutores da equipe, tanto profissionais que pertencem à sua
Universidade quanto pesquisadores do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA).

Na sua Universidade, estarão envolvidos com o trabalho da tutoria os coordenadores dos três cursos de graduação
selecionados para o projeto; os supervisores locais de cada curso; e os professores das disciplinas escolhidas como
foco da atuação da tutoria, além de dois profissionais da Universidade que atuam como pontos de contato entre a
Instituição e o CEIA.

Já no CEIA, o principal grupo de atuação junto à equipe de tutores é o grupo responsável pelas ações de intervenção,
e, ainda que de maneira esporádica, poderá haver interações junto aos pesquisadores responsáveis pela mensuração
dos resultados das intervenções.

Vamos aos detalhes das atribuições de cada um deles para que tudo fique mais claro!



Uma vez conhecidas as responsabilidades de cada profissional que atuará no contexto da tutoria da Rede ASA,
convidamos você para observar o caráter complementar entre as diferentes atribuições. Você consegue perceber?

Ah! E vale ressaltar que a nossa intenção é registrar os profissionais formalmente envolvidos no projeto que originou a
Rede ASA, mas pensando na dinâmica da vida acadêmica, sabemos que existem outros profissionais que podem



estar integrados a essa grande Rede (a nossa Rede ASA) e trabalhando em prol da permanência estudantil, como os
profissionais que atuam no apoio pedagógico, nas secretarias dos cursos, no serviço de atenção psicológica e nas
mais diferentes iniciativas de assistência aos estudantes.

A partir de agora somos todos embaixadores da causa “permanência estudantil” e podemos sensibilizar e agregar à
vida dos alunos tutorados por nós todos aqueles que estão dispostos a contribuir com essa causa.

Bem, trazendo a integração dos diferentes profissionais à rotina da tutoria, em um olhar bem prático, é importante
identificar também que existem quatro frentes cujas rotinas se encontram e se integram com mais frequência quando
comparadas às demais. Você consegue perceber quais são elas?

Se você pensou que são a equipe de intervenção CEIA + tutoria + supervisor(a) local + docente da disciplina, você
pensou certo!

Esse quarteto é o grupo que estará buscando resultados científicos, teóricos e práticos e exercitando a sua empatia
para se colocar no lugar do(a) estudante. Dessa forma, as estratégias mais coerentes e efetivas deverão ser
colocadas em prática todos os dias.

Para que isso aconteça, esta equipe precisa estar em sintonia com os resultados almejados e trabalhar de maneira
colaborativa entre si.

E, falando em trabalho colaborativo, essa não é a primeira vez que esse termo aparece por aqui, não é mesmo?

Mas o que significa trabalhar colaborativamente?

Em um entendimento mais amplo, podemos dizer que para indivíduos trabalharem colaborativamente, eles precisam
não apenas possuir objetivos em comum, mas também estabelecer uma relação não hierárquica. Na prática, isso
significa que nesse trabalho não funciona a dinâmica “um manda e o outro obedece”, mas existe uma construção de
confiança mútua e uma responsabilidade compartilhada pelas ações realizadas pelo grupo.Esse conceito soa muito
familiar com a proposta da Rede ASA, não acha?
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E o mais interessante é que pesquisas apontam que quando esse trabalho colaborativo ocorre no contexto da atuação
de professores (ou de mediadores do processo de ensino e aprendizagem, no nosso caso), o potencial de tal prática
está no enriquecimento da forma de pensar, de agir e de resolver problemas.

Com o entendimento devidamente elucidado a respeito do que consiste o trabalho colaborativo e considerando as
diferentes frentes de atuação do “quarteto” que comentamos há pouco, queremos propor para você uma reflexão:
pense em algumas situações que podem ocorrer na sua atuação na tutoria e que você imagina que não conseguiria
resolver sozinho(a). A quem você recorreria? Por quê? De que forma? Sugerimos que pense em várias situações e
seus possíveis desdobramentos.

Exercitar o seu pensamento sobre situações que podem ser reais ajudará no entendimento da aplicação prática desse
conteúdo que, por enquanto, está apenas na teoria.



Neste módulo tivemos a oportunidade de conhecer o que significa ser um(a) tutor(a) e de perceber que, ao
longo da história, diferentes formas de tutoria foram utilizadas na educação, sempre preocupadas com as
características do momento vivido pela sociedade.

Conhecemos, ainda, as características da tutoria entre pares, a variante tutorial que será utilizada na Rede ASA.
Além disso, compreendemos que tal prática pode trazer benefícios tanto para o aluno tutorado quanto para o
aluno tutor.

Por fim, entendemos quais são as diferentes atividades que farão parte da rotina da tutoria da Rede ASA e dos
profissionais que estarão em contato constante com a tutoria, desenvolvendo um trabalho colaborativo e focado
em objetivos comuns.
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Relações interpessoais

Imagine você em um momento de aula, ou do intervalo entre uma aula e outra, ou na realização de um trabalho em
grupo, ou até na hora do almoço no refeitório da universidade. Imaginou? Possivelmente, você se imaginou atento,
ouvindo o(a) professor(a), realizando uma pergunta ao colega, combinando como realizarão o trabalho em grupo ou o
que farão no final de semana, quais séries irão assistir e quais indicam aos colegas, etc.

Veja só que não apenas aprendemos os conhecimentos científicos na universidade, mas, sobretudo, aprendemos a
relacionar esses conhecimentos com a vida em sociedade. Temos a possibilidade de aprender a nos relacionar
melhor, compartilhar atividades, resolver conflitos, encontrar novas soluções, enfim, nos desenvolver integralmente
como sujeitos. Afinal de contas, são 4, 5 anos ou até mais que estaremos convivendo e aprendendo juntos nesse
percurso acadêmico.

Realizada essa reflexão, vamos agora compreender como as relações interpessoais, a empatia, a escuta ativa e a
comunicação podem agregar nas suas atividades como tutor(a) da Rede ASA.

As relações interpessoais fazem parte da nossa constituição como sujeito desde os primeiros dias de nossas vidas e
nos acompanharão até a nossa morte. Primeiro, no ambiente familiar, estabelecemos importantes relações com os
cuidadores, como pai, mãe, avós, tios e irmãos. Conforme vamos ganhando autonomia, descobrimos outros espaços
e permitimos nos relacionar com outros sujeitos, como professores, colegas de aula, chefes e colegas de trabalho.

Essas relações adquirem um papel central na constituição do mundo psíquico, da nossa subjetividade, pois a nossa
constituição como sujeitos acontece na relação com o outro, em um contexto social, histórico e cultural determinado.

Perceba a importância que as relações interpessoais possuem na constituição de quem somos!

Imagine-se em diferentes grupos, por exemplo: você e sua família, você e seus colegas de aula, você e seus amigos e
assim por diante. Você percebe que a sua relação com essas pessoas é diferente? Não apenas porque as pessoas
são diferentes, mas, sobretudo, porque a relação entre as pessoas é diferente.

Em psicologia dizemos que o todo é maior que a soma das partes. Imagine a seguinte imagem:

Há oito peças de tabuleiro dispostas em círculo, uma do lado da outra. Há um foco de luz na esquerda do círculo. A
sombra formada por esse foco de luz reproduz uma coroa. Deu para imaginar?

A soma dos “elementos” forma uma “figura” diferente, a coroa. Essa metáfora é interessante para se refletir sobre as
relações que estabelecemos com as diferentes pessoas do projeto, especialmente a sua relação com o(a) tutorado(a)!



Mas por que não é tão simples nos relacionarmos?

Um primeiro ponto para essa resposta é porque a interação humana é complexa, envolve muitos fatores, como explica
Moscovici (2011, p. 67):

[...] o processo de interação humana é complexo e ocorre permanentemente entre pessoas, sob
forma de comportamentos manifestos e não-manifestos, verbais e não-verbais, pensamentos,
sentimentos, reações mentais e/ou físico-corporais.

Além desses fatores, o ambiente favorece o desenvolvimento de relações mais ou menos saudáveis e estimulantes.
Ambientes que sejam acolhedores, receptivos e agradáveis tendem a facilitar as relações humanas.
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Observem na imagem os componentes que cada um carrega consigo e que compartilha no grupo:

Figura 01 – Componentes individuais na constituição do grupo

Fonte: Elaborada pelos autores deste módulo



Cada universo individual estará em inter-relação com os demais universos, compondo um grupo com possibilidade de
gerar diferentes percepções, sentimentos e opiniões em relação às situações compartilhadas no grupo (MOSCOVICI,
2011).

E como essas diferenças são tratadas no grupo?

Essa resposta determinará como o grupo encara aquilo que é diferente, o novo, os problemas, enfim, as diversas
situações que poderão acontecer.

Pense sobre como você tem enfrentado alguma dificuldade e quando você faz parte de algum grupo que está
também enfrentando alguma situação desafiadora. Como você tem resolvido tal situação?

Moscovici (2011) nos alerta sobre a maneira como lidamos com as diferenças individuais no grupo e como essa
habilidade terá influência na vida do grupo:

A maneira de lidar com as diferenças individuais cria um certo clima entre as pessoas e tem forte
influência sobre toda a vida em grupo, principalmente nos processos de comunicação, no
relacionamento interpessoal, no comportamento organizacional e na produtividade. (MOSCOVICI,
2011, p. 35, grifos nosso)

Dito isso, vamos pensar em como podemos desenvolver relações interpessoais mais saudáveis e adequadas às
necessidades de cada um e também do grupo.

Quadro 1 – Tipos de habilidades 

Habilidade
de
comunicação
interpessoal

Essa habilidade está presente no nosso cotidiano, desde a hora que acordamos até
a hora que vamos dormir.  
No processo de ensino e aprendizagem, ela é primordial para que esse processo
ocorra.  
Essa habilidade pode ser classificada em verbal e não verbal. 
A comunicação verbal depende do domínio da língua e das normas de seu uso. Ela
é mais consciente, explícita e racional.  
A comunicação não verbal é aquela que ilustra, regula, substitui e, algumas vezes,
se opõe à verbal. Observe as posturas, os gestos, as expressões faciais e os
movimentos do corpo e como eles adquirem diferentes significados, dependendo do
contexto.



Quadro 1 – Tipos de habilidades 

Habilidade
de fazer
perguntas e
de respondê-
las

Observe como você realiza uma pergunta. Questione-se sobre as palavras que
utiliza e qual a entonação da voz. 
Parece tão simples fazer perguntas e respondê-las, mas você já presenciou alguma
situação constrangedora ou até geradora de conflito após alguém realizar uma
pergunta? Sim, isso pode acontecer!  
Preste atenção aos seguintes aspectos não verbais: entonação, volume da voz,
expressão facial e gesticulação.  
Observe também qual a função da pergunta ou da resposta que irá realizar. Pode
ser um pedido, uma sugestão, ordem ou até mesmo uma intimidação. 
Verifique ainda se o seu interlocutor compreendeu a sua pergunta ou resposta. Isso
será crucial para o desenvolvimento das atividades na Rede ASA.  
Utilize perguntas que sejam encorajadoras para o pensamento crítico. Por exemplo:
quando o (a) estudante concluir uma atividade, pergunte se ele(a) concorda com o
que respondeu ou quais os caminhos que tomou para chegar até a resposta.

Habilidade
de gratificar
e de elogiar

Você já reparou como é bom receber um elogio? Mais ainda aquele que é sincero,
que reconhece seu percurso. 
Elogiar e gratificar aquele que participa do processo de tutoria será fundamental
para engajá-lo, além de manter uma relação social satisfatória e equilibrada. 
É preciso ter coerência sobre o que, quem, como e quando elogiar. E, para isso, é
necessário ter uma escuta ativa, atenta ao que o outro comunica. 
O elogio não precisa ser superelaborado, a ideia é que seja sincero e atento ao
processo de aprendizagem do(a) tutorado(a). Um exemplo simples é: “Que bom que
você voltou!”; “Ter evoluído nesse ponto da questão foi realmente importante”. 
Uma observação importante é: elogie o processo e não apenas o resultado.

Habilidade
de pedir e
dar feedback
nas relações
sociais

Primeiro ponto: você sabe o que é feedback? De forma simples, é o retorno que
você emite ou recebe sobre uma determinada informação. Vamos explicar melhor.  
Veja só como Moscovici (2011) conceitua o feedback: “No processo de
desenvolvimento da competência interpessoal, feedback é um processo de ajuda
para mudanças de comportamento; é comunicação a uma pessoa, ou grupo, no
sentido de fornecer-lhe informações sobre como sua atuação está afetando outras
pessoas. Feedback eficaz ajuda o indivíduo (ou grupo) a melhorar seu desempenho
e assim alcançar os objetivos”. (MOSCOVICI, 2011, p. 54) 
Mas, como fornecer um feedback adequado? O primeiro ponto é estar atento ao que
o outro está comunicando.  
Vamos observar alguns modos de realizar um feedback: 
a) Dirigido: há a necessidade de falar diretamente à pessoa. Deve-se levar em
consideração se o comportamento pode ser modificado, pois, caso seja algo que o
receptor não tenha controle, isso poderá aumentar ainda mais a frustração.  
b) Oportuno: o ideal é realizar o mais imediatamente possível após o
comportamento, porém observe se a pessoa tem condições emocionais para ouvi-lo
ou se há apoio de outras pessoas, etc. 



Quadro 1 – Tipos de habilidades 

c) Descritivo ao invés de avaliativo: descrever o desempenho observado ao invés de
avaliá-lo. Quando não há o julgamento, quem recebe tende a usar menos recursos
defensivos, por exemplo, negar o conteúdo do feedback. 
d) Específico ao invés de geral: o melhor é se referir ao comportamento emitido no
momento e não à característica da pessoa. Por exemplo: “hoje, durante nosso
trabalho em equipe, quando as pessoas tentavam falar, elas eram interrompidas por
você e não conseguiam colocar suas opiniões”. Perceba que o feedback é
específico da situação do trabalho em grupo e não direcionado a pessoa como um
todo.  
e) Solicitado ao invés de imposto: será mais útil quando o receptor tiver formulado
perguntas as quais os que o observam possam responder. 
f) Esclarecido: solicitar que o receptor diga se compreendeu e como se sentiu a
partir disso.  
Você já pensou por que é difícil receber um feedback? Quando percebemos que
nós estamos colaborando com a manutenção do problema, podemos reagir
defensivamente como: não ouvindo, negando a validade do feedback ou agredindo
o comunicador, apontando-lhe erros também.  
E também por que é difícil dar feedback? Quando não pensamos em como nosso
feedback será útil na mudança de comportamento, mas sim em demonstrarmos
nossa inteligência e habilidade. Também por temer a reação do outro, como mágoa,
agressão. 
Na nossa cultura o feedback é ainda percebido como crítica, com implicações
emocionais e sociais significativas, porém compreendemos que esse caminho é o
mais saudável para a resolução de conflitos ou até mesmo para evitá-los. Dessa
forma, temos a oportunidade de aprender e também de favorecer o crescimento do
outro.

Habilidade
de iniciar, de
manter e de
encerrar uma
conversa

Observe a forma como você inicia uma conversa. Pergunta sobre o tempo? Então,
vamos refletir sobre outros aspectos.  
Para iniciar e manter uma conversa: aproxime-se da pessoa ou grupo no momento
mais apropriado; apresente-se, observe, ouça o outro, discrimine seus interesses,
faça perguntas abertas e fechadas, demonstre senso de humor, peça e expresse
opinião, expresse sentimentos positivos, etc.  
Para encerrar uma conversação observe o uso de sinais verbais e não verbais como
gestos, mudança de postura, alterações na direção do olhar, redução do contato
visual, etc.

Fonte: Adaptado de Del Prette e Del Prette (2014)
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Refletir sobre as relações interpessoais e as principais habilidades sociais facilitará a construção de novos modos de
se relacionar. Ter consciência sobre como nos relacionamos e nos comunicamos facilitará o trabalho junto ao(a)
tutorado(a).

Além disso, chamamos atenção para a necessidade de estar atento ao que o(a) estudante comunica, de forma verbal
e não verbal e, assim, facilitar o acolhimento e o aprendizado. A habilidade de observação, de interpretação e de
regulação dos seus próprios sentimentos e comportamentos em situações sociais é chamada de automonitoramento,
de acordo Del Prette e Del Prette (2014). Essa habilidade pode ser desenvolvida ao longo da vida, em diferentes
contextos, com diversas pessoas e situações.

Veja só: a oportunidade de atuar na Rede ASA é também a oportunidade para que você e as pessoas participantes do
projeto desenvolvam ainda mais suas habilidades sociais e de automonitoramento.

Resolução de conflitos

Conflitos parecem inevitáveis quando falamos de relações interpessoais, não é mesmo?

Porém, o conflito não pode ser visto como algo necessariamente ruim. Pelo contrário, ele estimula o crescimento, a
criatividade para sua resolução e, ainda, pode provocar mudanças pessoais, grupais e sociais.

Quando estamos diante de um conflito, é interessante manter a “cabeça fria” e observar as seguintes questões:

São diferenças em relação aos valores, aos objetivos e aos procedimentos?

As relações de poderes atuam para manutenção do conflito?

Por quanto tempo esse conflito se mantém?

A resposta a essas perguntas ajudará na construção coletiva para a resolução do conflito. Vejamos alguns modos de
resolução de conflitos.

Quadro 2 –Modos de resolução de conflitos 

Evasão Harmonização Supressão Acomodação Confrontação

A pessoa
geralmente
evita o conflito
a qualquer
custo, assume
posição neutra
ou de
distanciamento.

Há uma preferência
por evitar
discordâncias, desse
modo, não se corre o
risco de surgirem
ressentimentos.
Recorre-se à
aceitação pessoal,
doçura e paz ao
invés de se buscar
soluções.

Controle do
conflito pela força.
Suprime-se um
dos lados do
conflito. Uns serão
a autoridade e
outros
obedecerão.
Situação
polarizada entre
quem ganha e
quem perde.

Conflito superado
pela negociação,
acomodação dos
diferentes
interesses. Busca
por uma solução
intermediária,
chegando-se ao
melhor acordo
que se possa ter.

As ideias e os
sentimentos
são
discutidos
abertamente. 
Trabalhando
nas e com as
discordâncias
para alcançar
uma solução
válida para
ambos.



Fonte: Baseado em Del Prette e Del Prette (2014)

Esses são alguns modos de resolução de conflitos que devem ser adotados individualmente ou em grupos.

Que tal fazer um exercício sobre isso: reflita sobre as situações conflituosas que você já vivenciou, pense sobre como
reagiu: fugiu, confrontou, buscou a harmonização?

Não existe uma receita para resolução de um conflito, visto que dependerá de vários fatores como mencionamos, mas,
sobretudo, dependerá de quanto as pessoas envolvidas conseguem mobilizar diferentes recursos para a resolução
como:

Criatividade

Motivação para resolver o problema

Novos recursos quando chegar ao novo impasse

Ambiente acolhedor e seguro
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Estamos avançando na nossa caminhada, não é mesmo? Esperamos que seja prazeroso e produtivo esse
aprendizado. Vamos dar mais um passo nesta caminhada?

Aspectos pedagógicos para o desenvolvimento das atividades

Chegamos a um ponto importante da nossa formação. Abordaremos aqui aspectos pedagógicos que envolvem a
seleção, a preparação, o desenvolvimento e a avaliação de atividades. Nosso objetivo é abordar pontualmente essas
questões, por isso, recomendamos, caso seja do seu interesse, o aprofundamento teórico de tais questões.

De acordo com os ensinamentos de Paulo Freire (1996), lembramos que todo ato de ensinar relaciona-se ao de
aprender, ou seja, o ensino e a aprendizagem são instâncias do mesmo processo, portanto, são indissociáveis.

Na concepção do autor, “[...] não há docência sem discência, as duas se implicam e seus sujeitos, apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro” (FREIRE, 1996, p. 25). Em outras
palavras, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende, também, ensina ao aprender.

Guardadas as proporções do trabalho que você realizará com o(a) tutorado(a), lembre-se de que é um processo de
mão dupla, você ensinará e também aprenderá com seu colega, que, como já vimos, é seu par.

Para iniciar esse processo, faça um exercício para refletir sobre tais aspectos:

Contextualização: observe o local de sua atuação, objetivos do projeto, o perfil de tutor(a) pelo qual você foi
selecionado(a).

Sujeitos: pense em quem serão os estudantes que farão parte das atividades que você desempenhará. São
estudantes de determinadas disciplinas? Estudantes nas etapas iniciais do curso? Etc.

Organização didático-pedagógica: descreva como organizará os encontros. Em seguida, apresentaremos um modelo
ilustrativo.



Coleta dos dados: lembre-se de que suas atividades deverão ser compiladas em relatórios.

Processo avaliativo: reflita sobre como você poderá realizar a avaliação do trabalho. A avaliação nesse contexto
poderá ser diagnóstica, ou seja, realizar a avaliação no intuito de observar se o(a) estudante aprendeu, se aprendeu
em parte ou se ainda necessita de apoio. Pense nesse processo de acordo com a natureza da sua atividade: atuação
voltada para o conteúdo, o acolhimento ou outras atividades.

Referências: saiba quais serão suas referências para o desenvolvimento das atividades, ou seja, quais os recursos e
materiais necessários para o desenvolvimento da atividade que será desenvolvida com os supervisores locais e os
demais professores.

Modelo de elaboração de um planejamento de atividades 

Tema do
encontro/assunto

Aborde qual será o assunto principal da atividade. Por exemplo: aspectos iniciais
sobre a metodologia de pesquisa na área das ciências humanas

Objetivos Liste quais são os objetivos com a atividade. Por exemplo: explicar sobre os
aspectos iniciais de metodologia da pesquisa; abordar os tipos de pesquisa.

Metodologia Explique detalhadamente como vai ser o desenvolvimento do encontro. Por
exemplo: inicialmente será questionado o que os tutorados sabem sobre o tema
e quais as expectativas deles em relação ao tema da aula. Posteriormente serão
explicados os principais tipos de metodologia de pesquisa aplicada às ciências
humanas. Na sequência, serão mostrados exemplos de pesquisas.

Avaliação Explique como planeja realizar a avaliação da aprendizagem. Por exemplo: será
solicitado um relato de como o(a) tutorado(a) irá relacionar a metodologia
escolhida com o tema de sua pesquisa.

Referências Liste as principais referências que você utilizará para o desenvolvimento das
atividades. Exemplos: artigos científicos, livros, sites, etc.
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Lembre-se: todas essas atividades acontecerão com o apoio, a orientação e a supervisão dos
supervisores locais, além dos professores vinculados às disciplinas.

Esses aspectos serão importantes para o momento de planejamento das atividades junto ao(a)
tutorado(a). Eles serão o caminho que você, o(a) estudante e o professor(a) supervisor(a) irão trilhar. Isso quer dizer
que, por vezes, o que planejamos pode não ocorrer exatamente como havíamos idealizado. E esse é o processo
mesmo, pois há variáveis que fogem do nosso controle direto.



Essa reflexão sobre os aspectos envolvidos na atividade da tutoria é importante para você reconhecer, atuar e avaliar
esse processo, de forma crítica e comprometida com a permanência do(a) estudante.

Você deve estar se perguntando: por que fui selecionado(a) para
ser tutor(a)?

Você foi selecionado para realizar suas atividades de tutoria para um dos seguintes focos de atuação: voltado ao
conteúdo, ao acolhimento ou a outras demandas específicas do seu curso. Isso não significa que o(a) tutor(a) que
desenvolverá suas atividades ao conteúdo não realize acolhimento, muito pelo contrário, o acolhimento deverá estar
presente em todo o contexto da sua atuação.

Vejamos agora aspectos específicos para cada atuação:

Atuação voltada ao conteúdo
Nessa atividade, você terá como foco apoiar o(a) estudante em relação aos conteúdos das disciplinas que você já
cursou. Sentirá necessidade de revisar o conteúdo das disciplinas, bem como ir além, buscar novos referenciais,
novos exercícios, etc. Aproveite esse momento inicial das suas atividades para realizar essa revisão. Sempre esteja
em diálogo com o(a) seu(a) supervisor(a) local e/ou professor da disciplina.

Você poderá receber o conteúdo ou a dúvida do estudante antes de um encontro síncrono. Se você tiver acesso ao
conteúdo da dúvida previamente, observe quais são os conteúdos envolvidos, como é possível resolvê-los, quais
conteúdos prévios são necessários para a resolução de tal exercício, etc. Feito isso, você poderá contatar novamente
o(a) tutorado(a) para perguntar até que ponto o(a) estudante conseguiu realizar a atividade ou se não conseguiu
realizar desde o início. Estimule-o a pensar sobre como ele acha que pode ser resolvida tal questão e que ele não
precisa se preocupar inicialmente se está errado ou certo.

Caso você observe que o(a) tutorado(a) necessita de um conhecimento prévio do conteúdo, faça um momento de
revisão desse conteúdo. Você precisará perguntar a ele se há dúvidas sobre esses conteúdos mais básicos e se a
resposta for sim, será necessário realizar o estudo desse conteúdo antes de prosseguir. Além disso, de forma
proativa, você poderá organizar dicas e orientações com as dúvidas mais recorrentes.

Como já trabalhamos nesse módulo, solicite ao(a) tutorado(a) feedback sobre seu entendimento dos conteúdos e como
ele(a) está se sentindo em relação à tutoria. Estabeleça uma relação de proximidade e de identificação. Isso quer
dizer que você mostrará a ele que você também está em processo de formação e que está ali para auxiliá-lo e para
apoiá-lo.
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Estabeleça uma relação baseada no acolhimento. Isso significa que, em todos os momentos que você estiver em
interação com o(a) tutorado(a), eles serão momentos propícios para realizar o acolhimento. Você já se perguntou por
que se sente mais acolhido e confortável com algumas pessoas ou lugares? Pois bem, a resposta envolve vários
fatores, como: escuta ativa, não realizar julgamentos, mostrar-se disponível e gerenciar com parcimônia as emoções.
Evite utilizar exemplos pessoais a fim de comparar suas vivências com as de outra pessoa. Lembre-se que cada um
de nós é um ser complexo, com características únicas. Mostre que você reconhece que essas emoções e vivências
são importantes nesse momento.



Acolhimento envolve também atenção. Esteja atento ao que o(a) tutorado(a) comunica a você. Lembre-se que
conversamos sobre a comunicação verbal e não verbal. Quando for realizar encontros síncronos, ligue sua câmera e
diga que o(a) tutorado(a) pode ficar à vontade para abrir sua câmera também. Quando forem encontros síncronos em
grupo, estimule que os diferentes tutorados falem e contribuam com o processo. Valorize e elogie cada contribuição.
Quando receber uma dúvida de forma assíncrona, prontamente a responda, agradecendo o contato e dizendo que em
breve você retornará em formato de mensagem ou combinando um horário para um atendimento síncrono, além disso,
diga que permanece à disposição para novos contatos. Guarde o nome e a história de cada um, quais foram suas
dúvidas iniciais e por qual caminho vocês iniciaram. Essa atitude ajudará na personalização do processo de ensino e
aprendizagem.

Atuação voltada ao acolhimento
O(a) tutor(a) voltado ao acolhimento, de igual forma, terá um papel fundamental no desenvolvimento do projeto. Assim
como para o(a) tutor(a) voltado ao conteúdo, o acolhimento perpassa todas as atividades a serem desenvolvidas. A
diferença é que o(a) tutor(a) voltado ao acolhimento desenvolverá ações específicas.

O acolhimento, como já dissemos, poderá estar presente em todos os momentos de comunicação com o(a)
tutorado(a). Desde o momento de realizar uma integração no início do semestre, como outros espaços de diálogo que
se fizerem necessários. No momento de início de um novo semestre, de um novo percurso acadêmico, será
fundamental que os estudantes encontrem pessoas que possam apoiá-los e orientá-los nesse novo caminho, até
então desconhecido. Lembre-se do início do seu percurso no Ensino Superior, das pessoas que o apoiaram, como
amigos, professores e familiares. Essa rede precisa ser fortalecida, pois entendemos que, dessa forma, o(a) estudante
se sentirá amparado(a) e apoiado nesse novo desafio.

Para as ações de acolhimento do início do semestre, o tutor deverá refletir sobre: informações essenciais, recursos e
serviços disponíveis para o estudante, temáticas de palestras e pessoas convidadas, duração dos encontros, entre
outros. Para a preparação desses momentos de acolhimento no início do semestre, coloque-se no lugar do(a)
estudante, de como você gostaria de ser recebido(a) na instituição.
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Para as ações de acolhimento ao longo do semestre: desenvolva uma postura de atenção às demandas que os
estudantes estão manifestando. Essas demandas podem ser de diferentes naturezas, por exemplo: relacionadas à
conciliação entre as atividades acadêmicas, ao lazer, à família e ao trabalho; relacionadas à compreensão de
conteúdos das disciplinas iniciais; referentes ao relacionamento com colegas e professores; entre outras. Para cada
situação, você conversará com seu(a) supervisor(a) local e poderá elaborar atividades para minimizar tais
dificuldades nesse processo de adaptação. Poderá sugerir atividades como: rodas de conversa para apresentação
entre os estudantes; diálogos com egressos do curso, com integrantes das organizações estudantis (Diretórios
Acadêmicos, PETs, etc.), conversa com profissionais da área pedagógica e psicológica, etc. Esses encontros
precisam realmente integrar e mobilizar os estudantes.

Lembre-se de dar atenção aos estudantes que estão retraídos, tímidos, isolados. Mostre a eles que você está à
disposição para conversar e trocar ideias. Caso seja necessário um encaminhamento a um profissional de saúde,
converse com seu(a) supervisor(a) local. Mostre que você está presente também para os estudantes que estão
faltantes ou que estejam obtendo notas baixas nas primeiras avaliações.

Sobretudo converse com os estudantes, pergunte a eles quais são as dificuldades, como estão vivenciando este
momento de adaptação e também converse sobre as perspectivas com o curso, sobre seus sonhos, os motivos pela



escolha do curso, etc. Esses momentos de diálogo são de acolhimento e servirão também para a construção de
outras atividades. Esteja atento, receptivo e criativo.

Atuação voltada para outras atividades acadêmicas
Em conjunto com o supervisor local, você, tutor(a) avaliará quais são as demandas pedagógicas que carecem de sua
atuação. Como cada curso possui uma realidade que lhe é própria, poderá ser necessário administrar diferentes
ações. Por exemplo, poderá ser necessário um acompanhamento nas atividades finais do curso, como estágios e
elaboração do trabalho de conclusão de curso. Diante dessa realidade, você poderá sugerir encontros sistemáticos
com os estudantes em estágio, para ouvi-los e orientá-los sobre encaminhamentos administrativos ou até mesmo para
incentivá-los a continuar. Poderá também convidar palestrantes para conversar sobre as demandas apontadas pelos
estudantes e também pelo professor supervisor(a) e/ou professores orientadores de estágio e de TCC.

Toda a construção desse trabalho deverá ser realizada de modo colaborativo e integrado, pois não seria possível
realizar essas ações de forma isolada. Precisamos uns dos outros para compor essa rede: a Rede ASA. Vamos
conversar um pouco mais sobre isso!

Trabalho integrado e colaborativo

No início da formação, você observou que o projeto envolve diferentes sujeitos, atuantes em diferentes frentes de
trabalho. Diante dessa realidade, o trabalho precisará acontecer de forma colaborativa e integrada.

O trabalho colaborativo e integrado supõe que há um conjunto de pessoas, que compartilham decisões e tarefas com
a finalidade de atingir um objetivo. As decisões são tomadas a partir do ponto de vista de diferentes sujeitos que
fazem parte do processo, assim como as atividades que são compartilhadas (DAMIANI, 2008).
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Quando as decisões são compartilhadas, todos os membros possuem responsabilidades para atingir tais objetivos.
Neste projeto, o nosso objetivo é favorecer a permanência dos estudantes e, para isso, nos organizamos em diferentes
frentes de trabalho. Você, tutor(a), desempenha papel fundamental para atingirmos tal objetivo.

O trabalho colaborativo e integrado será desenvolvido não apenas no desenvolvimento do projeto, mas também no
processo de ensino e aprendizagem. Na parte 2 deste módulo você conhecerá um pouco mais sobre o autor Vigotski.
Segundo esse autor, nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos com a mediação de outro sujeito mais
experiente. Além disso, há a oportunidade de aprender com diferentes pessoas envolvidas, como os colegas tutores,
os professores, os integrantes da equipe CEIA, etc.

Para ilustrar a importância da compreensão desse trabalho 
vamos fazer um exercício imaginativo?

Imagine que você está segurando a ponta de um fio de linha e que os demais sujeitos participantes do projeto estão
em círculo: professores, estudantes, colegas tutores, profissionais da equipe do CEIA, etc.



Você está segurando a ponta do fio e o novelo. Você tem uma tarefa e uma responsabilidade nesse momento, deverá
jogar o novelo a outra pessoa do círculo. Esse movimento é como se você completasse uma tarefa e compartilhasse
com outro integrante do grupo. Você ainda permanece com a ponta do fio, ou seja, ainda é responsável pelo contínuo
desenvolvimento da tarefa.

O outro colega receberá o novelo de linha, ou seja, receberá o resultado do seu trabalho e também fará o mesmo
movimento a outro colega do círculo. Esse processo acontecerá até o momento em que a malha de fios pareça uma
rede. Perceba que se alguém soltar a ponto do fio, a trama de fio ficará frágil e não poderá servir como sustentação.
Cada um tem um papel fundamental nesse trabalho colaborativo para que se atinja o principal objetivo: dar condições
(na metáfora da rede, dar sustentação) pedagógicas para que o(a) estudante permaneça e conclua seu curso.

Figura 3 – Os enlaces da rede 

Fonte: Elaborada pelas autoras deste módulo

Com esse exercício imaginativo, você consegue perceber a importância do seu trabalho? Esperamos que sim, pois a
formação dessa rede será importante não apenas para o estudante, mas também para você, como tutor(a)! Você
perceberá que ao final desse trabalho estará mais confiante sobre o seu percurso acadêmico!

Até aqui compreendemos a importância de atentarmos para as relações interpessoais, visto que trabalharemos
de forma integrada e colaborativa, com diferentes pessoas. Também estudamos os aspectos essenciais que
envolvem as atividades formativas que você, tutor(a), desenvolverá junto ao(a) tutorado(a).
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Características e direcionamentos para a atuação do tutor
(Parte 2)
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Aprendizagem

Iniciaremos pela aprendizagem. Afinal, falamos tanto no nosso cotidiano “Eu aprendi sobre função!” ou “estou com
dificuldades para aprender funções e limites”.

A questão é que a aprendizagem nos acompanha desde quando nascemos. É a partir dela que como seres humanos
nos desenvolvemos! Veja só a importância que ela tem em nossas vidas!

Mas então, como esse processo acontece?

Vigotski é referência nos estudos sobre aprendizagem, juntamente com outros autores, como Piaget e Wallon. Esses
estudiosos do tema apresentam diferentes perspectivas sobre como as pessoas aprendem e se desenvolvem.

Vigotski (2008) foi um psicólogo russo que desenvolveu uma teoria de desenvolvimento e de aprendizagem baseada
nas interações sociais, ou seja, segundo ele, para aprender, é necessário que estejamos em relação com outras
pessoas (VIGOTSKI, 2008). Em um primeiro momento das nossas vidas, nos relacionamos com nossos familiares e,
depois, no processo de socialização, ampliamos o nosso convívio social, incluindo professores e colegas.

Dessa interação, aprendemos a como nos comunicar, por exemplo. A fala só acontece porque estamos em um meio
social, que utiliza a linguagem para se expressar e se comunicar. Veja só quanto a linguagem é importante para o
nosso desenvolvimento! Lembre-se disso quando estiver nessa relação com o(a) estudante!

A relação com o outro tem uma importância grande na teoria de Vigotski. Vejamos como essa interação social é
potencializadora de aprendizagem e de desenvolvimento:

Quando ainda crianças, nós aprendemos a utilizar a fala com as pessoas que estão à nossa volta. Pense agora numa
situação de uma criança pequena que está no meio das pessoas e começa a observar e a imitar algumas palavras
que os adultos dizem. Lembrou de alguma?

Esse processo vai se tornando mais complexo, assim a linguagem e o pensamento se unem. Quer um exemplo?
Vamos lá! Enquanto você lê este material, você está “utilizando” a conexão entre o pensamento e a linguagem, pois,
possivelmente está lendo “mentalmente”, estabelecendo conexões com aquilo que você sabe e com o que ainda não
sabe, certo?

Falando do que ainda não sabemos, precisamos conhecer um aspecto fundamental sobre a Zona de Desenvolvimento
Proximal e a Zona de Desenvolvimento Real e Potencial, categorias desenvolvidas por Vigotski. Aqui ficará evidente a
importância que você, tutor(a), tem para o próprio desenvolvimento e o dos colegas que buscarão a tutoria.



Você já se deparou com uma situação que não estava entendendo nada? (Espero que não seja o caso aqui) Pois bem,
vou explicar: quando aprendemos algo novo, precisamos realizar algumas “pontes” com o conhecimento que já
adquirimos. O conhecimento já aprendido é chamado de Zona de Desenvolvimento Real. Quando buscamos aprender
algo novo, surge o papel do professor/tutor, que realizará a mediação entre aquilo que você já sabe e o que você tem
o potencial de aprender. Com essa ponte construída pelo mediador, conseguimos aprender algo novo.

Veja só a importância das nossas relações com outras pessoas para que possamos aprender e nos desenvolver. Ou
seja, na maioria das vezes, não aprendemos sozinhos, necessitamos de alguém mais experiente, com um
determinado conhecimento para que avancemos no conhecimento.
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E aqui entra a importância do(a) tutor(a). Imagine-se numa situação com um(a) estudante que buscou você para
atendimento. O(a) estudante diz não conseguir resolver uma questão da disciplina de Cálculo, porém, você, como
tutor(a), percebe que ele(a) tem dificuldades com um conteúdo do ensino médio, que é importante para que ele
entenda o conteúdo de limites, por exemplo. Então, é óbvio que será difícil para o(a) estudante compreender cálculo
sem antes aprender sobre o conteúdo mais básico, certo?

Formas diferentes de aprender

Até aqui falamos sobre o papel da interação e da mediação na aprendizagem. Então, agora vamos dar mais um
passo: compreender as formas diferentes de aprender.

Ora, você já deve ter percebido que as pessoas se utilizam de diferentes métodos para estudar. Alguns gostam de
estudar em grupos, outros assistem às videoaulas ou desenham e fazem esquemas. Mas por quê?

Na verdade, isso depende de vários fatores, que podem ser: comportamentais, psicológicos, genéticos, ambientais,
porém, o principal fator é o de como aprendemos a estudar ao longo da nossa trajetória escolar.

Você se lembra de, em algum momento nos anos escolares, ter parado para analisar como você melhor aprendeu?
Geralmente a resposta é não. Isso porque não prestamos atenção em como aprendemos, pois, muitas vezes, não
fomos instigados a pensar sobre isso. Então, a tarefa agora é esta: como você aprende? Qual o seu estilo de
aprendizagem?

Por que preciso saber qual meu estilo de aprendizagem
predominante?

Aqui vão alguns bons motivos:

Personalização: adaptação dos métodos de estudo ao seu estilo de aprendizagem;

Melhor adaptação ao contexto acadêmico;

Melhor organização e otimização do tempo de estudo;

Melhor desempenho acadêmico;



Melhor autoconhecimento sobre como aprendemos.

A tarefa de discutir sobre os estilos de aprendizagem não é simples, pois são vários os grupos de autores que
estudam essa temática, imprimindo diferentes concepções sobre os estilos. Podemos citar alguns exemplos, como O
Inventário dos Estilos de Aprendizagem de Kolb, a Classificação de Honey-Alonso, a Classificação VAK de Rita e
Kenneth Dunn e as Inteligências Múltiplas de Gardner.

Aqui estudaremos essas quatro teorias sobre os estilos de aprendizagem, mas é preciso pensar nesta questão
importante: por que preciso compreender os estilos de aprendizagem?

Compreender esses processos complexos de aprender e de ensinar exige um olhar personalizado. O que significa
que cada ser aprende e ensina considerando sua personalidade, seu contexto social, suas experiências, seus
aspectos biológicos, além da natureza dos conteúdos que serão ensinados e aprendidos. Isso tudo influencia no
estilo e nas preferências na hora de aprender. Você, como tutor(a), terá a oportunidade de estar mais atento(a) a esses
aspectos e também poderá contribuir para que o(a) estudante compreenda e esteja mais consciente sobre os aspectos
do seu próprio estilo de aprender. Esse processo facilitará o ensino e a aprendizagem.

Teoria de Kolb

David Kolb desenvolveu a teoria de aprendizagem experiencial que resultou em quatro experiências básicas de
aprendizagem, são elas:

Experiência Concreta (CE): considerada uma pessoa “cabeça aberta” para a solução de problemas. Nessa
experiência, o indivíduo leva em consideração as suas experiências e os próprios sentimentos para aprender.
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Observação Reflexiva (RO): é considerada quando o sujeito é “paciencioso”, aquele que resolve os problemas
recorrendo a seus pensamentos e sentimentos, analisando as situações com paciência. Normalmente, esse sujeito
recorre à parcimônia e à análise de diferentes pontos de vista para realizar seus julgamentos.

Conceituação Abstrata (AC): é a forma lógica e sistemática, essas são as preferidas para a resolução de problemas. O
sujeito considera seu entendimento racional sobre as situações e, por isso, ele consegue abstrair com facilidade.

Experimentação Ativa (EA): é quando uma pessoa prefere experimentar, testar, formular hipóteses. Sua aprendizagem
passa pela experimentação, formulando diferentes variáveis e inferindo resultados e situações.

Dessas experiências de aprendizagem, Kolb desenvolveu quatro tipos de estilos de aprendizagem. Para conceituar o
estilo de cada pessoa, é necessário que haja a combinação de dois dos quatro estilos básicos de aprendizagem
(TREVELIN, 2011; FILATRO, 2014), que são:

Acomodador (atuador): é o sujeito altamente ativo e criativo, gosta de desafios, de mudanças, de assumir os riscos.
Aprende principalmente a partir da experiência prática. Prefere aprender com: trabalho de campo, atividades práticas
e role playings (desempenho de papéis). Sua questão favorita é: e se?

Divergente (observador): é o estilo que integra as experiências e os valores pessoais na aprendizagem de algo novo. É
o sujeito que gosta de ouvir, compartilhar ideias, é criativo e geralmente propõe diferentes alternativas para os
problemas. Tem interesse nas pessoas e utiliza a imaginação e os sentimentos para aprender. Prefere aprender por:
brainstorming (tempestade de ideias), trabalhos em grupo e feedback personalizado.



Convergente (examinador): o estilo convergente busca integrar teoria e prática. É aquele que resolve os problemas de
forma prática, por isso, ele prefere tarefas técnicas. Esse sujeito se adapta melhor com experimentos e tarefas
técnicas do que com eventos sociais e relações interpessoais. Ele prefere aprender utilizando experiências em
laboratório, simulações e testes objetivos.

Assimilador (pensador): é aquele que aprende organizando os fatos de forma lógica, foca mais nos detalhes e nos
conceitos abstratos do que nas pessoas. Ele se interessa mais pela lógica da construção de determinada teoria do
que pela aplicação prática. Gosta de estudar realizando leituras, palestras e analisando metodicamente a lógica dos
argumentos.

A combinação de dois ou mais dos estilos básicos de aprendizagem e de como eles compõem os estilos de
aprendizagem elaborados por Kolb é representada por Filatro (2014), como pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 – Estilos de aprendizagem de Kolb

Fonte: Filatro (2014)

Classificação de Honey-Alonso



A classificação dos Estilos de Aprendizagem pode ser utilizada para além de compreender os diferentes perfis dos
estudantes e para organizar intervenções que possam contribuir para seu melhor desenvolvimento. Nesse sentido, é
possível utilizar o questionário (CHAEA), desenvolvido por Honey-Alonso, que foi derivado da Teoria de Kolb.
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Miranda e Morais (2008) chamam a atenção para o predomínio de aprendizagem do aprendiz. Isso quer dizer que há
uma preferência de determinados recursos e estilos de aprendizagem em detrimento de outros. E essa escolha pode
ainda ser classificada como muito alta, alta, moderada e baixa, em diferentes estilos de aprendizagem. Por exemplo:
posso ter um estilo predominantemente alto Ativo e também um estilo predominantemente moderado Pragmático.
Além disso, é preciso compreender que cada pessoa tem um estilo próprio de aprender ou de resolver um problema.
Algumas preferem resolver individualmente um problema, já outras preferem dialogar e discutir o assunto
coletivamente (MIRANDA; MORAIS, 2008).

O que precisamos compreender é que há uma preferência e não uma regra de que sempre será assim. Pelo contrário,
quanto mais nos desafiamos a aprender em diferentes contextos, com pessoas diversas e com vários recursos,
adquirimos maiores habilidades para resolver os diferentes problemas de nossa vida. A partir dessa relação,
desenvolvemos ainda o nosso autoconhecimento, reconhecendo as nossas potencialidades mais e menos
desenvolvidas.

De acordo com Miranda e Morais (2008), baseados na classificação de Honey-Alonso, as pessoas possuem quatro
tipos de estilos de aprendizagem, que são: Ativo, Reflexivo, Pragmático e Teórico.

O Questionário Honey-Alonso de Estilos de Aprendizagem (CHAEA) é de livre utilização. É importante frisar que não
existe resposta certa ou errada, pois o correto é ser o mais sincero possível com suas respostas.

Quadro 2 – Estilos de Aprendizagem de Honey-Alonso 

Ativo Reflexivo Pragmático Teórico



Quadro 2 – Estilos de Aprendizagem de Honey-Alonso 

São os animadores, os
improvisadores, os
descobridores, os
destemidos e os
espontâneos. 
- Possuem as
seguintes
características:
gostam de novas
experiências e
desafios; têm mente
aberta; trabalham
coletivamente; e
gostam de atividades
práticas e de curto
prazo. 

- São os observadores,
os ponderados, os
pacientes e os
analíticos. 

- Possuem as seguintes
características: gostam
de observar as
diferentes perspectivas,
já que observam os
diferentes
comportamentos e
argumentos antes de
proferir suas
conclusões.

São os práticos,
os realistas e os
experimentadores. 

- Possuem as
seguintes
características:
gostam de
visualizar as ideias
na prática, pois
tendem a se
distanciar das
discussões
teóricas e/ou
abstratas.

São os sistemáticos, os
investigadores de
modelos e teorias, os
disciplinados e os
sintéticos.  
- Possuem as seguintes
características: gostam
de analisar
exaustivamente teorias e
conceitos. Buscam a
lógica, a racionalidade e
a objetividade.
Distanciam-se da
subjetividade ou da
ambiguidade.

Fonte: Adaptado de Miranda e Morais (2008) e Filatro (2014)

Classificação VAK de Rita e Kenneth Dunn

A classificação VAK, desenvolvida por Rita e Kenneth Dunn, baseia-se nos diferentes modos de percepção, como
descreve Filatro (2014). Esses modos de percepção influenciam os estilos de aprendizagem, que podem ser: Visuais,
Auditivos e Cinestésicos. Vejamos agora cada um deles:

Visual:
As pessoas com esse estilo predominante preferem ver e observar. Geralmente, as pessoas criam imagens mentais
enquanto alguém explica os conteúdos oralmente. Há uma preferência pelas palavras escritas, diagramas, imagens,
quadros, resumos, mapas mentais, etc.

Estratégias de aprendizagem para o estilo visual:

Realizar esquemas e mapas mentais, colorindo-os e com diferentes estilos de letras e símbolos;

Anotar em flash cards;

Desafiar a realizar esquemas de conceitos abstratos.
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Auditivo
As pessoas com esse estilo auditivo preferem a conversação para aprender. São pessoas que gostam de trocar
ideias, explicar algo para alguém, ouvir explicações, etc.

Estratégias de aprendizagem para o estilo auditivo:

Explicar verbalmente um conteúdo para um colega;

Dar uma palestra sobre um conteúdo;

Ouvir podcast, palestras, etc.

Cinestésico
As pessoas com o estilo cinestésico preferem utilizar todos os sentidos para aprender, como as percepções táteis e
os movimentos. Costumam se movimentar enquanto estudam, mudam constantemente de lugar, sentem a
necessidade de marcar com lápis ou o mouse apontando enquanto leem. Gostam também de experimentar, de ver os
resultados práticos do que estudam.

Estratégias de aprendizagem para o estilo cinestésico:

Movimentar-se enquanto estuda;

Mudar de ambiente;

Grafar, colorir os textos ou materiais de apoio;

Fazer experimentos.

Inteligências Múltiplas de Gardner

A teoria das Inteligências Múltiplas foi desenvolvida por Howard Gardner em 1983, quando ele definiu sete tipos de
inteligências: Inteligência verbal ou linguística; Inteligência lógico-matemática; Inteligência musical; Inteligência visual
ou espacial; Inteligência corporal ou cinestésica; Inteligência interpessoal; e Inteligência intrapessoal. Além desses
sete tipos, foram adicionados mais dois tipos de inteligência: Inteligência naturalista e Inteligência existencialista.

Todos nós possuímos múltiplas inteligências! A questão é que, ao longo da vida, desenvolvemos um ou mais tipos de
inteligência. Isso dependerá de múltiplos fatores, por exemplo, o contexto social, cultural e econômico da criança ou
do adulto. Imagine uma criança que não possui estímulos para aprender música, já que não tem a oportunidade de
frequentar aulas de música, por exemplo. Ela poderá ter mais dificuldades para desenvolver esse tipo de inteligência,
concordam? Isso em razão dos aspectos sociais e econômicos.

Lembrando que as inteligências múltiplas estão ligadas a diversos fatores: físicos, neurológicos ou sociais, como a
cultura na qual se insere o indivíduo (FLECK, 2008).

Vejamos com mais detalhes cada um dos tipos das inteligências!



Inteligência linguística
A característica principal desse tipo de inteligência é a capacidade de utilizar as palavras de forma efetiva, seja de
forma oral ou escrita. Há uma habilidade verbal bem desenvolvida, com sensibilidade para o significado e sentido de
cada palavra.

No caso da inteligência linguística, observa-se ainda que ela normalmente aponta “[...] um perfil com capacidade de
convencer alguém sobre um fato, senso de humor, memória e lembrança, capacidade de explicar, entre outros”
(POLLI et al., 2008, p. 2)

Inteligência lógico-matemática
Esse tipo de inteligência se expressa na forma conceitual e abstrata, com padrões lógicos ou numéricos. A
inteligência lógico-matemática compreende uma sensibilidade para padrões lógicos e/ou outras abstrações
relacionadas com categorização, classificação, generalização, cálculo, testes de hipóteses (POLLI et al., 2008).

Inteligência espacial
Essa inteligência se expressa na habilidade de perceber de forma “visoespacial”. Há, nessa inteligência uma
sensibilidade às cores, às linhas, às formas, aos espaços e ela se relaciona entre as diferentes formas ou elementos
(ARMSTRONG, 2001).

Inclui, também, a capacidade de visualizar, de representar graficamente ideias visuais ou espaciais e de se orientar
apropriadamente em uma matriz espacial. O perfil dessa inteligência aponta para características como: “[...] formação
de imagens mentais, manipulação de imagens, representação gráfica, reconhecimento de relações de objetos no
espaço, etc.” (POLLI et al., 2008, p. 3).

Inteligência corporal-cinestésica
Essa inteligência é definida pela utilização do corpo, pelas funções corporais desenvolvidas, habilidades miméticas,
controle dos movimentos pré-programados e pelo controle dos movimentos voluntários (ARMSTRONG, 2001; POLLI et
al., 2008).

Inteligência musical
Essa inteligência é definida pela habilidade de produzir e de reconhecer a estrutura musical, sensibilidade para sons,
criação de melodias e ritmos, habilidade para tocar instrumentos. Essa inteligência possibilita um entendimento geral
da música, um entendimento formal, detalhado ou ambos os conhecimentos (ARMSTRONG, 2001; POLLI et al., 2008).
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Inteligência interpessoal
Essa inteligência se manifesta pela sensibilidade de reconhecer adequadamente os humores, as motivações e os
desejos dos outros e de respondê-los.

O perfil delimitado nessa inteligência converge para a “[...] preocupação, a concentração total da mente, senso de
autoconhecimento até a capacidade de abstração e de raciocínio e a administração de sentimentos, projetos e
limitações” (POLLI et al., 2008, p. 3).

Inteligência intrapessoal
Essa inteligência envolve a capacidade de ser autoconsciente e de estar em sintonia com seus sentimentos interiores,
valores, crenças e processos de pensamento. A pessoa possui um bom nível de autoconhecimento e uma imagem
precisa de si e dos seus estados de humor, suas intenções, suas motivações, seu temperamento e suas preferências
(ARMSTRONG, 2001; POLLI et al., 2008)

Inteligência naturalista
Essa inteligência se expressa no reconhecimento e na categorização de plantas, animais e outros elementos da
natureza. Caracteriza-se pela perícia no reconhecimento e na classificação das numerosas espécies da flora, da
fauna, do meio ambiente e do indivíduo. Inclui sensibilidade a outros fenômenos naturais (ARMSTRONG, 2001; POLLI
et al., 2008).

Inteligência existencialista
Essa inteligência inclui a sensibilidade e a capacidade para lidar com questões profundas em torno da existência
humana, como o significado da vida e a questões existenciais de “por que morremos?” ou “como chegamos até
aqui?”.

Nos estudos recentes de Gardner para o que seria a nona inteligência, definiu-se como esta sendo uma capacidade
para contemplar fenômenos sensoriais ou perguntas para além de dados, estando próxima à cosmologia (MORAN;
KORNHABER; GARDNER, 2006).

Essas são as múltiplas inteligências e suas características, descritas por Gardner. Você se reconhece em alguma ou
mais inteligências?

Até aqui compreendemos os aspectos centrais que envolvem a aprendizagem, como: a perspectiva teórica de
Vigotski sobre o desenvolvimento e a aprendizagem e os autores que estudaram as diferentes classificações de
estilos de aprendizagem. Essa “bagagem” de conhecimentos ajudará você na construção do planejamento das
atividades pedagógicas com os tutorados.
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Planejamento e melhoria contínua
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Análise de dados quantitativos e qualitativos

A palavra-chave deste tópico é “conhecer”!

Mas conhecer exatamente o quê?

Bem, para começarmos, é importante compreender que antes de planejar e de organizar as nossas atividades na
tutoria da Rede ASA, é necessário conhecermos o contexto da nossa atuação.

E mesmo que você pense: mas já não conhecemos esse contexto lá no módulo de apresentação da Plataforma
SISSA? A resposta é: sim e não.

Sim, porque conhecemos o contexto amplo no qual a Rede ASA está inserida. E não, porque paramos na visão
macro, mas você ainda precisa compreender o contexto específico da sua atuação. Ou seja, aquilo que diz respeito
à Universidade, ao curso, à(s) turma(s) e aos estudantes que serão tutorados por você.

Para conhecer melhor esses aspectos, você pode fazer uso de dados qualitativos (que se referem à qualidade,
expressos em forma de texto, áudio ou imagem) e quantitativos (que se referem à quantidade, expressos em formato
numérico, estatístico ou por meio de escalas).

Sabe uma forma interessante para começar a explorar essas informações a respeito da sua Universidade e do seu
curso? A respeito da Universidade, você pode buscar no site institucional informações sobre o histórico da Instituição
e também realizar uma busca utilizando a sigla da Universidade com a palavra “dados” antes, ou então a sigla da
instituição seguida pelo termo “em números”, como “dados UFG” ou “UFG em números”, por exemplo. A partir de
uma breve consulta, você terá mais clareza do motivo de criação da Instituição e dos principais números associados
aos cursos, alunos e profissionais que nela atuam.

Já para se apropriar das informações relacionadas ao seu curso, uma boa dica é consultar o Projeto Pedagógico do
Curso, conhecido como PPC. No PPC, você poderá consultar informações como os objetivos e as justificativas
relacionados à criação do curso; os princípios norteadores para o processo de formação; as expectativas referentes
à formação profissional; e a estrutura curricular.

Uma vez exploradas as informações quantitativas e qualitativas da Instituição e do curso, é hora de conhecer melhor
as disciplinas, as turmas e os alunos.

Para facilitar a sua investigação, listamos algumas perguntas que podem nortear sua busca por informações.

Sobre a(s) disciplina(s):

1. Como a disciplina se integra às demais disciplinas e qual a importância dela para a formação do(a) estudante?

2. Quais os conteúdos previstos no(s) Plano(s) de Ensino?



3. Como os conteúdos são abordados pelo(as) docente(s) da(s) disciplina(s)?

4. Qual plataforma e outros recursos tecnológicos são utilizados pelo(a) docente?

5. Quais assuntos geram mais dúvidas? Por quê?

6. Como esses assuntos podem ser considerados na intervenção da tutoria de modo que favoreça a aprendizagem dos
estudantes?

7. Quais conteúdos e atividades formativas 1  podem ser desenvolvidos em caráter complementar?

8. Quais os principais fatores que causam a reprovação dos alunos?

9. No caso de disciplinas que têm pré-requisito: como é o desempenho dos estudantes na(s) disciplina(s) que são pré-
requisito?

Sobre a(s) turma(s):

1. Como foi o desempenho das turmas anteriores nas avaliações, nas atividades, nos trabalhos e no resultado final na(s)
disciplina(s)?

2. O que os alunos das turmas anteriores já relataram que podem inspirar as intervenções da tutoria?

3. Quais as características principais da(s) turma(s) sob minha tutoria? (aqui é possível gerar estatísticas para uma
visualização mais geral, como faixa etária, fase do curso, sexo, disciplinas já cursadas, percentual de estudantes que
estão fazendo a disciplina pela segunda vez ou mais, alunos formandos – que estão no último semestre, entre
outras).
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Sobre os alunos – um olhar individual:

1. Quem são os alunos tutorados por mim?

2. Quais suas histórias?

3. Quais expectativas possuem? Por que estão aqui?

4. Como podem ter seu processo de aprendizagem favorecido?

5. O que já percorreram no curso? Disciplinas, aprovações, reprovações, projetos, experiências, etc.

6. Além de estudar, desenvolvem outras atividades profissionais, têm participação em projetos, etc.?

7. Por quais meios de comunicação eles estão mais habituados a se comunicar?

Note que, no caso de uma atuação mais voltada para o acolhimento dos estudantes, podemos pensar, ainda, em
questões como:

1. Quais as principais dificuldades de integração dos novos alunos à vida universitária?

2. Quais dicas e orientações podem facilitar esse processo de integração?



3. Quais as principais dúvidas dos estudantes sobre a Instituição e o curso?

Essas questões podem ser analisadas a partir das suas próprias percepções, de informações dos sistemas
institucionais, junto aos docentes do curso e até a partir de interações com colegas do curso. Todas as
comunicações são oportunidades de praticar uma escuta ativa para compreender o contexto dos estudantes que
serão tutorados por você.

Ah! Um ponto de fundamental importância é manter discrição e sigilo em relação às possíveis informações que você
venha a ter acesso, mesmo aquelas que pareçam “inofensivas”. Nossa atuação no projeto tem como premissa
preservar as pessoas envolvidas.

Uma vez conhecido o contexto da Instituição, do curso, da disciplina, da turma e dos alunos a partir de informações
consistentes e atualizadas, estamos prontos para avançar para os próximos passos.

Desenvolvimento do Plano de Atuação

O desenvolvimento do Plano de Atuação do(a) tutor(a) consiste em elaborar um roteiro de atuação, o qual organiza e
sistematiza as ações proativas que serão realizadas.

E por que somente as ações proativas?
Porque as ações receptivas devem entrar no processo de trabalho da tutoria, sendo realizadas de maneira contínua.
Por exemplo: o fato de acessar e de responder todos os dias as mensagens encaminhadas pelos alunos não precisa
constar no Plano de Atuação, já que essa é uma atividade diária a ser cumprida, independentemente da existência
de um plano.

Então, quais intervenções devem ser previstas 
no Plano de Atuação?

O processo de elaboração de um plano de qualquer natureza consiste no esforço de prever cenários futuros e de
definir de que forma atuar nesses cenários.

Trazendo para a atuação da tutoria da Rede ASA, podemos considerar a seguinte situação:

Imagine que você atua com foco no acolhimento dos estudantes. Assim, vislumbrando o
ingresso de novos alunos no curso, você pode planejar em casos de novos ingressos uma ação
de boas-vindas e compartilhamento de informações relevantes.

Ou ainda, no caso de uma tutoria focada em conteúdo:

Ao saber das datas das futuras avaliações, você pode planejar o envio de dicas aos estudantes
sobre os temas que serão contemplados na atividade avaliativa.

Perceba que, nesses casos, diferente da atividade contínua de responder às dúvidas, essas ações estão
condicionadas a um fato que ocorrerá em algum momento e que servirá de “gatilho” para uma intervenção da tutoria.



 p.28 

E é justamente por isso que é tão importante conhecer o contexto de atuação, porque, quando nos propomos a
elaborar um Plano de Atuação, precisamos conhecer a realidade na qual ele será aplicado, visando, assim, a
intervenções coerentes e efetivas.

Para resumir o que precisa ser considerado para a elaboração do Plano de Atuação do(a) tutor(a) da Rede ASA,
elencamos os seguintes pontos:

Desenhe a jornada que os alunos vão percorrer durante o período em que
estarão sob a sua tutoria
e tenha clareza dos eventos e dos acontecimentos durante esse período.

Analise cada etapa dessa jornada
e, levando em consideração as respostas que você encontrou para os questionamentos do tópico anterior, identifique
as situações em que cabe alguma intervenção sua, seja com uma dica ou com a disponibilização de conteúdos
complementares por meio do envio de um lembrete sobre uma data importante, enfim, o que fizer sentido para
favorecer o processo dos alunos.

Para cada necessidade de intervenção identificada, indique o que será
feito
(qual ação); para quem (quem receberá); por que (qual o objetivo); quando será feito (referência temporal ou
“gatilho” para a intervenção); como (conteúdo, meios, formas, condutas e recursos); e qual o resultado esperado.
Esse registro servirá tanto para sua organização quanto para o devido registro das intervenções realizadas.

Ah! E vale destacar quatro pontos importantes nesse processo:

Defina os meios de comunicação
(e-mail, plataforma utilizada pela Instituição, WhatsApp, ligação telefônica, etc.) não somente a partir das suas
preferências ou dos alunos, mas também com base nas diretrizes institucionais. O equilíbrio entre ambos os aspectos
é um caminho interessante a seguir. Vale trocar uma ideia com seu(a) supervisor(a) local sobre isso.

Utilize uma linguagem acessível para os alunos.
A melhor comunicação é aquela em que o receptor compreende exatamente a mensagem que o emissor gostaria de
transmitir. Concorda?



Considere que, pensando em intervenções personalizadas, nem todos os
alunos precisam ser acionados da mesma forma.
Por exemplo: no último dia para a entrega de uma determinada atividade, o envio do lembrete sobre o prazo final faz
sentido apenas para aqueles estudantes que ainda não enviaram a atividade.

Aqui o ditado de que “é melhor pecar pelo excesso” não funciona!
Isso porque, exageradas intervenções cansam e sobrecarregam os alunos, e, na verdade, não são necessárias.
Então, para não corrermos o risco de nossas intervenções gerarem alertas de spam, precisamos encontrar o
equilíbrio entre o que é necessário (receber a intervenção) e o que é suficiente (para manter o aluno amparado).
Combinado?

E que forma deve ter o Plano de Atuação?

A verdade é que não existe um modelo universal de Plano de Atuação. Então, podemos considerar que o melhor
modelo é aquele que funciona dentro do nosso processo de trabalho colaborativo.

Vamos deixar uma sugestão de uma forma que contempla as informações mínimas que já comentamos anteriormente
e que são importantes, mas você poderá fazer as adaptações que julgar pertinentes, inclusive adicionando novas
informações.
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Plano de Atuação do tutor Rede ASA

Dia (ou data) Ação Público Objetivo Conteúdo Forma e meio Resultados esperados

Um jeito simples de elaborar e de fácil visualização do Plano é em formato de tabela, conforme mostra o exemplo a
seguir. No Apêndice disponibilizamos um exemplo de Plano de Atuação de cinco dias baseado em uma situação
fictícia.

Caso você opte por seguir esse modelo, poderá cadastrar o seu Plano em uma planilha eletrônica e, inclusive,
registrar diariamente indicadores de interesse, como aqueles referentes às atividades de participação obrigatória ou
outros, relacionados aos objetivos das intervenções. Esse registro dos indicadores junto ao Plano de Atuação ajudará
a visualizar a variação dos índices conforme novas intervenções forem realizadas.



Melhoria contínua e Gestão do Conhecimento

Com um Plano elaborado, é hora de colocá-lo em prática!

E é justamente nesse processo de aplicar na prática as ações planejadas que temos a oportunidade de observar se
os resultados esperados estão, de fato, sendo alcançados.

Vamos a um exemplo!

Resgatando o exemplo de Plano que apresentamos no Apêndice (lembra?), no primeiro dia do plano há um convite
para a participação na enquete, já no quarto dia há mensagens personalizadas, tanto para aqueles que ainda não
participaram quanto para aqueles que já fizeram a sua contribuição. E por que isso? Porque, a partir de experiências
em outras ações dessa natureza, espera-se esse comportamento: alguns estudantes participativos desde o início e
outros que deixam para realizar suas participações mais próximas do prazo final.

Mas, digamos que chegou no quarto dia e sequer um(a) aluno(a) participou da enquete proposta.

Esse fato causa alguma estranheza, concorda? O que poderia ter acontecido? Será que os alunos receberam a
mensagem? Será que o link da enquete está funcionando? Será que as opções colocadas estão de acordo com as
possibilidades da turma? Será que os estudantes entenderam a mensagem? Diferentes questões podem ser
levantadas em uma situação como essa.

Mas vale pensar também em um desdobramento diferente, no sentido contrário. Imagine que na terça-feira (dia
seguinte ao envio da mensagem) todos os estudantes já tivessem respondido à enquete. Fato curioso, não? E o que
poderia ter ocorrido? Foi sorte nossa? Estão todos muito engajados? A mensagem foi muito certeira? O meio
escolhido foi o mais adequado possível?

Veja, só estamos ilustrando com esses exemplos para demonstrar que, por mais que façamos nosso planejamento
visando a um resultado esperado, é necessário acompanhar diariamente o quanto estamos próximos desse
resultado. Somente assim poderemos lidar com as contingências inerentes ao processo para perceber os reais
resultados das nossas intervenções e identificar eventuais necessidades de alteração no Plano.

E esse ponto é crucial para a efetividade da nossa atuação: o plano não está escrito em pedra. Ele foi elaborado a
partir de um cenário esperado, que pode ter alterações ao longo do tempo e demandar ajustes durante o processo.

Por acaso, em ambas as situações que colocamos, caberia algum 
ajuste no plano? Você concorda?

Quais ajustes você faria no Plano do Apêndice caso um ou outro caso fora do esperado ocorresse? Faça esse
exercício para ambas as situações: no caso do total silêncio dos estudantes e na ocasião da participação em massa.
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Para além da possibilidade de acompanhar o indicador de participação em uma enquete, vale destacar que todas as
ações e atividades realizadas podem ser observadas de maneira quantitativa e qualitativa.



Em uma visão mais objetiva (numérica), você pode acompanhar informações como:

número e percentual de participantes nas atividades síncronas 2 ;

acessos aos materiais didáticos;

entrega e/ou participação nas atividades formativas (opcionais);

entrega e/ou participação nas atividades somativas 3  (avaliativas);

Perceba que os olhares quanti e qualitativo são complementares e, em conjunto, poderão favorecer uma melhor
compreensão dos resultados das intervenções e das possibilidades de melhorias.

E, nessa linha, queremos sugerir uma reflexão. Não são raras as situações em que o(a) estudante pode receber
suporte da tutoria, porém ele não procura ajuda. O(a) aluno(a) simplesmente “some”. Considerando a sua prática
como tutor(a) da Rede ASA: como você poderá “ouvir” o que não é dito e “ver” aquilo que não é mostrado? Quais
indicadores qualitativos e quantitativos poderão ajudar você a perceber uma oportunidade de intervenção mesmo em
situações discretas e não manifestadas?

Enquanto você reflete sobre isso, aproveitamos para lembrar de um outro ponto fundamental na nossa prática: o
registro padronizado (entre os diferentes tutores, disciplinas, cursos e universidades) das informações das nossas
intervenções.

Para garantirmos a possibilidade de ter um olhar geral para as intervenções realizadas por toda a equipe de tutoria,
algumas informações serão registradas periodicamente a partir de um instrumento específico, o qual será
apresentado e disponibilizado oportunamente.

Em linhas gerais, nesse instrumento de registro das nossas intervenções, vamos cadastrar o número de interações
síncronas e de interações assíncronas 4  por aluno(a, com a possibilidade de classificar os tipos de intervenções:
se foi receptiva ou proativa e o meio utilizado.

E, para todo esse processo de análise, planejamento, execução, novas análises, alterações nos planos, novas
intervenções e registro de indicadores, precisaremos combinar entre nós uma prática considerada fundamental para
que todo esse conhecimento construído ao longo do processo seja um conhecimento compartilhado. Essa prática é
chamada de gestão do conhecimento.

Sabemos que tudo o que estamos construindo é fruto da soma dos nossos conhecimentos tácitos, ou seja, o
conhecimento associado às nossas habilidades pessoais e específicas.

O mais interessante é que podemos, em alguma medida, codificar e sistematizar esse conhecimento em uma
linguagem de comum entendimento, o que significa dar a todo esse conhecimento uma forma explícita (conhecido
também como conhecimento explícito).

E, quando falamos em garantir a gestão do conhecimento, estamos nos referindo a seguir determinados
procedimentos e diretrizes que permitam a criação, a divulgação e a institucionalização do conhecimento que
estamos construindo juntos.

Sabe uma forma que pode nos ajudar a dar início a esse processo?

Pergunte a si mesmo(a) e responda: caso eu estivesse chegando no projeto para atuar como tutor(a) depois que o
processo da tutoria já estivesse maduro, quais informações e registros eu gostaria de ter acesso com relação ao
processo de trabalho dos tutores que vieram antes de mim?
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Reflita sobre essa questão e se alinhe com a supervisão local sobre os sistemas institucionais que podem ser
utilizados para armazenar todos esses registros. Ah! Uma possibilidade é você buscar ajuda também na biblioteca
da sua Universidade. Os profissionais da biblioteconomia possuem conhecimentos importantes no que diz respeito à
gestão da informação e podem fornecer dicas e sugestões muito úteis para nós.

E, para finalizar, registramos que, ao final de cada ciclo, depois de ter elaborado o Plano de Atuação, colocado ele
em prática, acompanhado os resultados pontuais das ações, eventualmente, ter repensado e reformulado algumas
das intervenções previamente definidas e, por fim, manter tudo isso registrado, é hora de trazer um olhar mais amplo
para tudo o que aconteceu para, assim, poder planejar o próximo ciclo.

Isso significa que podemos aprender com o que passou, identificando boas práticas que podem ser mantidas e
reformulando aquelas que não se mostraram tão efetivas quanto esperávamos.

Eu imagino que você já deve ter escutado algo sobre processos de melhoria contínua, não é mesmo?

E na verdade é disso que estamos falando desde o início deste tópico quando comentamos a importância de
acompanhar cada intervenção e de avaliar necessidades de mudanças.

Então, a ideia aqui é a mesma. A única diferença é que, nesses momentos de encerramento e de início de novos
ciclos, precisamos considerar o cenário completo em nossa análise.

Isso não lhe soa familiar? Pois é! Foi justamente desse ponto que partimos lá no início do conteúdo deste módulo
quando falamos que a palavra-chave naquele momento era “conhecer”. Lembra?

Então, voltamos àquele mesmo ponto?

Em alguma medida, podemos dizer que sim, porque todo aquele processo de investigação e de análise precisa ser
considerado novamente para definir um novo Plano, um Plano renovado.

A diferença é que aqui nós teremos participado do ciclo que está se encerrando, então nosso desafio será atualizar
as análises iniciais (em vez de construí-las do zero), mas, diferente daquele momento inicial, não precisamos imprimir
esforços em nos apropriar do contexto, e sabe por quê? Porque nesse ponto do caminho somos também parte dele.

Mas atenção! Isso não significa que o fato de ter vivido todo o ciclo junto aos estudantes nos torna conhecedores de
todas as informações. Então, resgatando o trabalho colaborativo e as atuações complementares entre os envolvidos
na Rede ASA, procure trocar ideias e informações com os docentes, supervisores locais, outros tutores e
pesquisadores do projeto. Esse processo poderá gerar insights que talvez não surjam em um trabalho solo.
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Neste módulo tivemos a oportunidade de identificar a importância de conhecer o cenário no qual a tutoria da
Rede ASA atuará, com foco especial na Universidade, no curso, na turma e nos alunos.

Além disso, vimos que é possível organizar as intervenções junto aos estudantes em um Plano de Atuação, o
qual pode ajudar tanto na visualização ampla do conjunto de intervenções quanto como ferramenta de trabalho
no dia a dia.



Percebemos, ainda, que, mesmo que se estabeleça um Plano de Atuação, esse plano é vivo. Isso significa que
mudanças no cenário podem gerar mudanças no plano, sempre com foco nos resultados esperados.

Por fim, conhecemos a importância de registrar nossas intervenções e de garantir que os conhecimentos
construídos na Rede ASA sejam devidamente compartilhados, favorecendo a ampliação e a continuidade do
projeto, que buscará melhorias contínuas a cada ação e a cada novo ciclo.
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Notas

1. Atividades formativas têm como foco principal o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes.
Logo, devem ser realizadas durante o processo (e não somente ao final), observando se os objetivos de
aprendizagem propostos estão sendo alcançados. Vale destacar que, no caso das atividades formativas, o erro é
parte do processo e possibilita a intervenção do docente e/ou do tutor para oferecer feedbacks e sanar dúvidas.

2. Síncrono significa acontecer simultaneamente. Logo, no contexto das atividades junto aos estudantes, uma
atividade síncrona é aquela na qual todos participam ao mesmo tempo, sendo realizadas, normalmente, em

https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/article/view/1983-4535.2015v8n4p259/30874


encontros presenciais ou por meio de webconferências.

3. Atividades somativas são atividades pontuais que medem o aprendizado dos estudantes ao final de um ciclo.
Desse modo, são atribuídas notas ou conceitos ao aprendizado. Na prática, estamos falando das provas, dos
trabalhos, da escrita de artigos e de outras atividades que podem ter um caráter avaliativo.

4. Assíncrono significa não ser síncrono, ou seja, não apresentar sincronia, não acontecer simultaneamente. Assim,
no contexto junto aos estudantes, atividades e interações assíncronas são aquelas que, mesmo que haja a
participação de todos, essa participação não acontece ao mesmo tempo. Um exemplo é uma discussão em um
fórum: mesmo que todos participem, cada um poderá acessar em momentos distintos para colaborar.



Apêndice

p.33 

Plano de Atuação

Dia (ou
data)

Ação Público Objetivo Conteúdo Forma e
meio

Resultados
esperados

    
   

    
   

    
   

Olá! 
Meu nome é
Nome e serei sua
tutora até o final
deste semestre
letivo. Quero
desejar a você
boas-vindas a
mais esse passo
do seu processo
de formação e já
dizer logo de
início que eu
estou aqui para
facilitar esse
percurso. 

Nosso trabalho
em conjunto
consistirá no
esclarecimento
de dúvidas e no
compartilhamento
de dicas e de
informações. 

E, falando nisso,
gostaria de saber
sua opinião sobre
este assunto: em
quais horários
você tem mais
disponibilidade
para os
momentos
síncronos do

    
   

    
   

1º dia
(segunda-
feira)

Mensagem de
boas-vindas
com
apresentação
da tutoria e
enquete para
horários de
atendimento
síncrono

Todos os
alunos

Oferecer
boas-vindas
aos
estudantes e
estimular a
participação
na enquete

E-mail Alunos
cientes da
existência da
tutoria e
estimulados a
participarem
da enquete
sobre os
horários de
atendimento
síncrono.



Plano de Atuação

nosso trabalho? 

Acesse o <link>;
até sexta-feira
(xx/xx) e
selecione as
opções mais
interessantes
para você. Meu
desafio será
montar uma
agenda que
atenda às mais
diferentes
necessidades da
turma. Conto com
a sua
participação! 

Um abraço,
Nome do tutor

2º dia sem ações sem ações sem ações sem ações sem
ações

sem ações

3º dia sem ações sem ações sem ações sem ações sem
ações

sem ações



Plano de Atuação

4º dia Lembrete
sobre enquete
e orientações
de
agendamento
para
atendimento
síncrono 

Alunos que
não
responderam
à enquete 

Reforçar a
importância
de participar
da enquete e
oferecer
orientações
sobre
agendamento
de
atendimentos
síncronos

Olá! Estou
passando para
lembrar que
amanhã se
encerra a nossa
enquete sobre os
melhores dias e
horários para o
atendimento
síncrono. Acesse
o <link> e
participe! 

No início da
próxima semana,
vou liberar a
agenda para as
primeiras
marcações. Veja
neste vídeo <link
do vídeo tutorial>
como você
poderá realizar o
agendamento
dos seus
atendimentos
individuais
síncronos. 

Um abraço, 

Tutor Nome do
Tutor

WhatsApp Alunos
sensibilizados
para
participarem
da enquete e
orientados
para o
agendamento
dos
atendimentos
síncronos



Plano de Atuação

Agradecimento
pela
participação
na enquete e
orientações
sobre
agendamento
para
atendimento
síncrono

Alunos que
responderam
à enquete

Agradecer
pela
participação
na enquete e
oferecer
orientações
sobre
agendamento
de
atendimentos
síncronos

Olá! Agradeço a
sua participação
em nossa
enquete sobre os
melhores dias e
horários para o
atendimento
síncrono!

No início da
próxima semana,
vou liberar a
agenda para as
primeiras
marcações. Veja
neste vídeo <link
do vídeo tutorial>
como você
poderá realizar o
agendamento
dos seus
atendimentos
individuais
síncronos. 

Um abraço, 

Tutor Nome do
Tutor

WhatsApp Alunos
reconhecidos
por
participarem
da enquete e
orientados
para o
agendamento
dos
atendimentos
síncronos

5º dia sem ações sem ações sem ações sem ações sem
ações

sem ações
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