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ANEXO III DO EDITAL Nº 25/2012-PREG/UFPI, DE 19 DE ABRIL DE 2012.
ATRIBUIÇÕES DO TUTOR A DISTÂNCIA

1. Conhecer e interagir com os alunos de sua turma (grupo);
2. Postar e acompanhar as atividades nas ferramentas síncronas (em tempo real), como Chat,
videoconferência, teleconferência; assíncronas (fora do tempo real), como fóruns, lista de discussão, Wikis
e outros;

3. Promover a interatividade na plataforma, promovendo para isso encontros individuais e coletivos nas
diversas ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem;

4. Participar eventualmente de encontros presenciais (aulas, grupos de discussão, seminários);
5. Acompanhar, intervir e corrigir atividades da disciplina;
6. Corrigir as atividades e prestar informações aos alunos sobre os resultados à contento;
7. Colocar notas na plataforma, demonstrando todas as atividades, visando apresentar resultado e
pendências dos alunos no módulo;

8. Disponibilizar as provas com os devidos gabaritos após a sua devida aplicação, para alunos, coordenação
de pólo, coordenação de curso e de tutores e secretaria geral;

9. Usar as planilhas disponibilizadas pela secretaria do curso para registro de notas, atividades da disciplina;
10. Participar das reuniões de coordenação, bem como interagir com os tutores das disciplinas presencialmente
e virtualmente, principalmente usando as ferramentas da plataforma;

11. Fornecer feedback ao(s) tutor(es) presenciais da disciplina e coordenador do curso, sobre a qualidade e
efetividade do material didático utilizado;

12. Fornecer feedback ao(s) tutor(es) presenciais da disciplina e coordenador do curso, sobre as dificuldades
que os alunos estão tendo no curso ou na utilização do material;

13. Apresentar relatório semanal de cada disciplina a coordenação do curso no prazo estabelecido pela
coordenação de cada curso;

14. Elaborar e emitir relatório sobre o desempenho acadêmico dos estudantes;
15. Elaborar planejamento de trabalho (plano de disciplina) para as atividades pedagógicas de cada disciplina;
16. Propiciar a compreensão do conteúdo didático, por meio de atividades colaborativas;
17. Ter competências e conhecimento de ferramentas, instrumentos multimídias e ambiente virtual (Internet,
chat, fórum, msn, skype, e-books, etc).

18. Cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação de Curso para envio de avaliações, envio de relatórios,
etc;
OBS: O total ou parcial descumprimento das atribuições de tutoria acarretará no imediato desligamento
do programa. Sendo chamado o próximo candidato da lista de classificação para ocupar a vaga.

