
















































































 

 

 

 

 

PLANO DE TUTORIA – Ambientação dos novos servidores do Superior Tribunal de Justiça 

 
Aluno: Ânderson Jônio Lopes de Queiroz 

 

 

Objetivo Geral do curso: Os servidores recém-ingressos devem internalizar conhecimentos fundamentais relativos ao STJ (inteligência coletiva potencial) e 

analisar as unidades que integram o Tribunal no intuito de demonstrar familiaridade e integração com o novo ambiente de trabalho (inteligência coletiva cinética).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Título da 
Unidade 

Objetivos  
(Até duas  competências que os 
alunos deverão demonstrar ao 

término da unidade)

Temas 
(Tópicos que serão 

abordados) 

Atividades  
(estratégias) 

 

Recursos  
(vídeos, textos, podcasts, fórum, 

wiki etc) 

Avaliação 
(como os alunos podem 

demonstrar que atingiram os 
objetivos?) 

Descobrindo o 
STJ 

(10h) 

Descrever  a  história  do  Superior 
Tribunal de  Justiça e a  sua atuação 
no contexto do poder judiciário. 

Compreender o papel das Unidades 
no  Planejamento  Estratégico  do 
Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

 História do STJ 
 Planejamento 

Estratégico STJ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os participantes conhecerão a origem do 
Tribunal, sua razão de existir, sua atuação 
no contexto do Poder Judiciário Brasileiro, 
dentre  outras  informações  necessárias  à 
caracterização da Instituição.   

As estratégias pensadas para  favorecer a 
aprendizagem  segundo  os  princípios  da 
inteligência coletiva são as seguintes: 

 Os  alunos  terão  acesso  a  um 
conteúdo disponível em várias mídias 
(hipertextos,  vídeos,  gráficos,  links, 
podcast’s)  sobre  os  tópicos  da 
unidade  (inteligência  coletiva 
potencial) 

  Os  alunos  serão  requisitados  a 
aprofundar os conteúdos estudados a 
partir  da  discussão  no  fórum  “STJ 
2020”, no qual terão a oportunidade 
de  estabelecer  correlações  entre  o 
plano  estratégico  do  STJ  com  as 
atribuições  da  unidade  a  que 
pertencem, e na elaboração de uma 
wiki, na qual eles  serão  instigados a 
discorrer sobre as suas “descobertas” 
sobre o STJ a partir da interação com 
colegas  das  suas  unidades, 
experiências anteriores e pesquisa.  

 

Conteúdos base (hipertextos, vídeos, 
gráficos, links, podcast’s): 
Vídeo institucional do STJ; 
 

 Textos com linguagem dialógica, 
hipertextos, links e imagens 

 Vídeos de servidores com 
depoimentos sobre a história do 
Tribunal; 

 Podcasts com temas vinculados ao 
STJ 

 Infográfico ilustrativo da cadeia de 
valor do STJ 
 

Atividades interativas: 
 

 Ambientação: será disponibilizada 
uma comunidade no facebook 
para que os servidores possam 
iniciar as interações com as 
apresentações pessoais.  

 Wiki “descobrindo o STJ” – os 
alunos deverão construir 
colaborativamente a wiki 
descrevendo a história STJ com as 
suas palavras, inserindo fotos, 
vídeos e gráficos que ilustrem o 
conteúdo apresentado.  
 

 Fórum “STJ 2020” – os alunos 
identificarão quais objetivos 
estratégicos estão vinculados com 
a sua unidade de lotação e como 
as suas atribuições podem 
contribuir para a consecução dos 
objetivos estratégicos.  

 
 Fórum “cappuccino com bolacha” 
– espaço livre para os alunos 
falarem sobre o que lhes 
convierem. 

Heteroavaliação:  
 
 Avaliação 1: O tutor do curso 

irá  avaliar  as  interações  dos 
alunos na wiki “descobrindo o 
STJ”  e  no  fórum  “STJ  2020” 
com  base  em  critérios  que 
privilegiem  a  interação  entre 
os pares, a tempestividade e a 
qualidade  da  contribuição.  A 
avaliação  corresponderá  à 
30% da nota global do curso 

 
Coavaliação: 
 
 Avaliação  2:  Os  alunos 

deverão apresentar o STJ a um 
colega  da  turma    através  de 
uma  carta  que  será  avaliada 
pelo  destinatário  com  uma 
nota  de  até  10%  pontos  da 
menção final.  

 
  



STJ e Você 

Explicar  o  conceito  de  cada  valor 
institucional do STJ 

Compreender  a  estrutura 
organizacional  e  a  dinâmica  de 
funcionamento do Tribunal. 

 

 Cadeia de valor  
 Organograma do STJ 
 Valores institucionais  

 

Os  alunos  conhecerão  os  valores 
institucionais  do  STJ,  sua  estrutura  de 
funcionamento e as atribuições das  suas 
unidades.   

As estratégias pensadas para  favorecer a 
aprendizagem  segundo  os  princípios  da 
inteligência coletiva são as seguintes: 

 Os  alunos  terão  acesso  a  um 
conteúdo disponível em várias mídias 
(hipertextos,  vídeos,  gráficos,  links, 
podcast’s)  sobre  os  tópicos  da 
unidade  (inteligência  coletiva 
potencial) 
 

  Atividade  “missão  STJ”.  Os  alunos 
formarão  grupos  (atividade  escolha) 
que  terão  por  missão  descobrir  as 
principais  atribuições  das  unidades 
do  Tribunal.  Serão  disponibilizados 
QR  Codes  com  links  para  vídeos, 
textos  e  normativos  que  oferecerão 
insumos  para  a  elaboração  do 
trabalho que deverá ser apresentado 
(recurso laboratório de avaliação) aos 
colegas dos outros grupos. Também 
haverá servidores “coringas” que, se 
acionados,  apresentarão  a  unidade 
que está sob a sua responsabilidade.  
 

 No fórum “Aprimorando valores”, os 
alunos terão que discutir sobre quais 
valores  institucionais  estão  mais 
identificados  e  quais  estão  mais 
distantes dos seus valores pessoais.  

 

Conteúdos base (hipertextos, vídeos, 
gráficos, links, podcast’s): 
Vídeo institucional do STJ; 
 

 Textos com linguagem dialógica, 
hipertextos, links e imagens; 

 Infográfico ilustrativo da cadeia de 
valor do STJ; 

 Organograma dinâmico do STJ 
 
Atividades interativas: 
 

 Atividade Laboratório de avaliação 
e fórum de discussão em grupos 
para a realização da atividade: 
“missão STJ”. 
 

 Fórum “Aprimorando valores”  
 

 Fórum “cappuccino com bolacha” 
– espaço livre para os alunos 
falarem sobre o que lhes 
convierem. 

Coavaliação: 
 
Avaliação 3: Através da  atividade 
laboratório de avaliação, os alunos 
observarão  as  rubricas 
estabelecidas  para  avaliar  o 
trabalho  “missão  STJ”  de  um 
determinado  grupo.  Como  a 
avaliação será anônima, espera‐se 
que  os  critérios  sejam  seguidos 
sem  maiores  problemas.  A 
avaliação corresponderá à 50% da 
nota global do curso 
 
Autoavaliação: 
 
Avaliação  4:  Ao  final  do  fórum 
aprimorando  valores  os  alunos 
avaliarão o quanto estão alinhados 
aos valores institucionais do STJ. A 
avaliação corresponderá à 10% da 
nota global do curso. 

 

 

 

 



2. Dinâmica das atividades (Detalhe como os alunos deverão realizar as atividades propostas no quadro acima. Para facilitar, cada atividade deverá ter um 
número e um título. Ex.: 1 – colaboração na wiki. Para cada objetivo deverá haver uma atividade e um avaliação). 

 Avaliação 1: O tutor do curso irá avaliar as interações dos alunos na wiki “descobrindo o STJ” e no fórum “STJ 2020” com base em critérios 
que privilegiem a interação entre os pares, a tempestividade e a qualidade da contribuição. A avaliação corresponderá à 30% da nota global 
do curso. 

 Avaliação 2: Os alunos deverão apresentar o STJ a um colega da turma através de uma carta que será avaliada pelo destinatário com uma 
nota de até 10% pontos da menção final.  

 Avaliação 3: Através da atividade laboratório de avaliação, os alunos observarão as rubricas estabelecidas para avaliar o trabalho “missão STJ” 
de um determinado grupo. Como a avaliação será anônima, espera‐se que os critérios sejam seguidos sem maiores problemas. A avaliação 
corresponderá à 50% da nota global do curso 

 Avaliação 4: Ao final do fórum aprimorando valores os alunos avaliarão o quanto estão alinhados aos valores institucionais do STJ. A avaliação 
corresponderá à 10% da nota global do curso. 

 

 

 

3. De que forma o plano de tutoria contempla os elementos da inteligência coletiva indicados abaixo?  

 

Design Instrucional 
(aberto/contextualizado) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O curso contempla os princípios do design instrucional aberto uma vez que há uma 
significativa valorização da participação do aluno como protagonista onde ele é convidado 
a todo o momento a produzir conteúdo, interagir com os colegas e contextualizar as 
propostas aos seus interesses e necessidades. 
 
 



Interatividade  
 
A interatividade do curso foi pensada de modo a favorecer os binômios que integram a 
dinâmica da inteligência coletiva em ambientes virtuais de aprendizagem: Participação-
intervenção: a participação significa ter a condição de modificar a mensagem, 
bidirecionalidade-hibridação: a comunicação que permite aos dois polos criarem e a 
permutabilidade-potencialidade: a comunicação como diversidade de redes de interação e 
trocas. 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade virtual de 
aprendizagem 

 
O curso atende aos princípios de uma comunidade virtual de aprendizagem uma vez que 
há o favorecimento de interações ativas entre os alunos, a aprendizagem colaborativa entre 
a comunidade e os grupos estabelecidos em determinada atividade, o compartilhamento de 
recursos e troca de estímulos e conhecimentos onde os significados são construídos e 
reconstruídos coletivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mídias de função pós-massiva  
 
 
 
 



 
 
As mídias de função pós-massiva utilizadas no curso possuem a finalidade de liberar o polo 
de emissão e dar ao aluno a condição de ser um co-criador e protagonista no processo de 
aprendizagem. Destacam-se as seguintes mídias: QRcodes, fóruns e wiki 
 
 
 
 

Anel recursivo da inteligência 
coletiva 

 
 
 
 
 
 
O curso pretende promover uma constante relação entre a inteligência coletiva potencial e 
a inteligência coletiva cinética e isso é pensado da seguinte maneira: o conteúdo base tem 
a finalidade de provocar o aluno. Ele não diz tudo e nem tem a pretensão de fazê-lo, mas 
aponta para a necessidade de maior investigação e, assim, o aluno é levado a pesquisar, 
aprofundar a compartilhar conhecimentos que não existiam no curso, mas que se tornam 
verdadeiras fontes de conteúdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligência Coletiva 
Voluntária 

 
 
 
O fórum “cappuccino com bolacha” foi criado com a finalidade de propiciar um espaço livre 
para os alunos falarem sobre o que lhes convierem e contribuírem de maneira voluntária; 



 
 
 
 
 

Inteligência Coletiva Potencial  
 
 
 
 
 
Os conteúdos base do curso possuem essa função de propiciar a inteligência coletiva 
potencial, uma vez que os textos conteúdos apresentados já são do conhecimento dos 
alunos que participam de um curso de ambientação presencial que aborda, com uma 
metodologia própria, os mesmos temas.  
 
 
 
 
 

Inteligência coletiva Cinética  
 
A inteligência coletiva cinética está presente nas atividades que favorecem os processos de 
construção de conhecimento, criação e na resolução de problemas. Nas duas unidades do 
curso são propostas atividades que estimulam esses princípios.  
 
 
 
 
 

 

 



Proposta avaliativa do curso – Jurisprudência do STJ ao seu Alcance 

Objetivo Geral:  

Analisar como é organizada a base de dados de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a fim de identificar 
precedentes que expressem o entendimento do Tribunal acerca de determinado tema jurídico. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar a organização e sistematização da base de jurisprudência do STJ;  
 

 Descrever como se realiza pesquisa textual com orientação para os campos do Espelho do Acórdão;  
 

 Demonstrar como são utilizados os operadores lógicos e de proximidade, além dos símbolos auxiliares;  
 

 Descrever como estão estruturados os documentos das Súmulas, Decisões Monocráticas e Informativos de 
Jurisprudência;  

 

 Usar os serviços oferecidos pela Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Estratégias Avaliativas  Descrição  Escala 

Avaliação de Entrada (heteroavaliação)  Os alunos serão submetidos a 
um pré‐teste com questões 
pertinentes a todo o conteúdo 
do curso. Serão 20 questões 
utilizando as seguintes opções 
do questionário moodle 
(Múltipla escolha, resposta 
curta, questão aberta, V ou F, 
associação) 

A avaliação vale 5 pontos. A 
pontuação será concedida a todos os 
alunos que realizarem o pré‐teste, 
independente do desempenho que 
este só será apresentado ao final do 
curso, após a realização do pós‐teste 
(avaliação somativa). 

Avaliação Formativa (heteroavaliação e 
coavaliação) 

Serão 4 questionários 
avaliativos com 10 questões 
objetivas sobre os assuntos 
tratados. 
 

Cada questionário equivale a 5 
pontos. 

Fórum situação Problema – Ao 
longo do curso, serão 
abordadas duas situações 
problema – Ação destinada para 
exercitar a elaboração de 
argumentos de pesquisa. Nessa 
atividade, não basta encontrar a 
resposta para a questão 
jurídica, devendo os 
participantes buscar aprimorar 
suas técnicas e avaliar o 
desempenho dos colegas. O 
intuito é preparar os 
participantes em atividades 
mais difíceis para estarem 
prontos para qualquer pesquisa.

Serão duas situações problema de 
25 pontos cada, perfazendo um total 
de 50 pontos. 

Avaliação somativa (heteroavaliação)  Ao final do curso, será 
apresentado o pós‐teste com as 
mesmas questões avaliadas no 
pré‐teste. O objetivo é analisar 
o progresso dos alunos e 
mensurar o aprendizado.  

Serão as mesmas 20 questões 
utilizadas no pré‐teste, valendo 25 
pontos. 



Conteúdo Programático  Objetivos relacionados aos 
módulos 

Avaliação utilizada 

Apresentação   Reconhecer a proposta do curso 
e  as  suas  estratégias  de 
avaliação.  

Avaliação de Entrada (5 pontos) 

Módulo 1 ‐ Conceitos Básicos  Identificar  a  organização  e 
sistematização  da  base  de 
jurisprudência do STJ;  
 

Questionário  Avaliativo  1  (5 
pontos)5+5 
 

Módulo 2 ‐ Pesquisa Textual  Descrever  como  se  realiza 
pesquisa textual com orientação 
para  os  campos  do  Espelho  do 
Acórdão;  
 

Questionário Avaliativo 2 (5 pontos) e 
fórum  situação  problema  1  (25 
pontos) 

Módulo 3 ‐ Pesquisa por campos  Demonstrar como são utilizados 
os  operadores  lógicos  e  de 
proximidade, além dos símbolos 
auxiliares;  
 

Questionário Avaliativo 3 (5 pontos) e 
fórum  situação  problema  1 
(continuidade) 

Módulo 4 ‐ Súmulas, informativos e decisões 
monocráticas 

Descrever  como  estão 
estruturados os documentos das 
Súmulas, Decisões Monocráticas 
e  Informativos  de 
Jurisprudência;  
 

Questionário Avaliativo 4 (5 pontos) e 
fórum  situação  problema  2  (25 
pontos) 

Módulo  5  ‐  Produtos  da  Secretaria  de 
Jurisprudência 

Usar os serviços oferecidos pela 
Secretaria de  Jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Questionário  final  do  curso  (25 
pontos) e  fórum situação problema 2 
(continuidade) e  

Total:  100 pontos 

 

 

 

 



Curso de Especialização: Inovação em Tecnologias Educacionais  
Disciplina: E‐portfólio  
Professor: João Mattar   
Aluno: Ânderson Jônio 

 
 
Portfólio no processo de avaliação da aprendizagem no Ensino superior: uma análise 
cartográfica das Convergências com a educação biocêntrica 
 
DA ROSA; SILVA, Jaqueline. Portfólio no processo de avaliação da aprendizagem no Ensino 
superior: uma análise cartográfica das Convergências com a educação biocêntrica, nov. 2009. 
Disponível em: <http://www.revistareid.net/revista/n10/REID10art10.pdf>.  
 
  
O objetivo do estudo é analisar as convergências existentes entre o método de portfólio, como 
estratégia de avaliação da aprendizagem, e a Educação Biocêntrica, para tanto, as autoras 
descreveram o método do portfólio tanto suas bases teóricas quanto sua aplicabilidade em sala, 
e analisaram-se as bases epistemológicas da Educação Biocêntrica e seus pressupostos. A 
cartografia ocorreu a partir da aplicação do portfólio em duas turmas de ensino superior 
(quarto semestres, do curso de Adminstração, na cidade de Caxias do Sul, RS), totalizando 
102 alunos.  
  
Partindo do pressuposto de que a avaliação de aprendizagem é um instrumento de superação 
da própria ação podemos inferir que a avaliação torna-se possibilidade de superação da própria 
ação e que, se permanente, provocará mudanças na ação educativa rumo à efetivação de sua 
intencionalidade”. Portanto, pode-se indicar a avaliação não pode ser considerada uma 
constatação, mas sim um instrumento da intencionalidade das ações educativas (Darsie, 1996, 
p. 48).  
  
Pensar a partir da realidade do sujeito, do seu contexto e do que ele pode entregar em sala de 
aula, leva a uma educação mais participativa, humanizadora e, principalmente, que exercita o 
respeito ao próximo, ao partir de uma avaliação formativa  
  
porque a “aprendizagem recorre a conhecimentos anteriores; os conhecimentos que a situação 
de aprendizagem atualiza intervêm na construção de representação da aprendizagem e na 
busca de informação útil para resolver eficazmente os problemas” (Morin & Aubé, 2009, p. 
164).  
  
A avaliação pode e deve ser vista a partir de um espectro de construção social, na qual figuram 
dois ou mais indivíduos que concretizam uma relação partilhada e cooperativa do saber. Essa 
construção contempla a realidade do sujeito em toda sua amplitude: família, condição social, 
raça, cor, idade, religião etc. Contempla também os objetivos estipulados e que devem ser 
alcançados no processo educacional,  
  
incapacidade em quem não passa num processo de avaliação. Mas é interessante perguntar: 
Qual foi a entrega deste aluno ao longo do processo? É importante considerar as entregas não 
apenas quantitativas (trabalhos, resenhas e provas), mas o desenvolvimento como ser 
humano, como cidadão, como homem, como mulher, como sujeito do fazer, do refazer, do 
reconstruir.  
  



compreenda o seu próprio processo de aprender; ao educador cabe observar, registrar, agir a 
partir dos sinais enviados pelos estudantes ao longo do processo ensinoaprendizagem.  
Uma das formas de aplicar a avaliação formativa é a por intermédio do portfólio.  
  
  
Nesse sentido, tem-se o conceito de portfólio: “... É a identificação e a construção de registro, 
análise, seleção e reflexão das produções mais significativas ou identificação dos maiores 
desafios/dificuldades em relação ao objeto de estudo, assim como das formas encontradas 
para superação.” (Anastasiou & Alves, 2004).  
Resumidamente, pode-se indicar que o portfólio é uma coleção dos registros e materiais dos 
alunos acerca do que fora tratado em sala de aula. Mas não se pode ser simplista demais, 
referindo-se que o portfólio seja apenas um resumo/resenha dos conteúdos; não é este o 
propósito do portfólio aqui discutido.  
  
Esse método permite que o educando realize a construção e reconstrução do seu saber de 
forma particular, pois contempla a individualidades dos alunos, a sua compreensão, 
dificuldades e avanços diante do que fora abordado, discutido e explanado em sala de aula.  
  
O portfólio se torna espaço de ensino-aprendizagem, possibilitando ao educando e ao 
educador o desenvolvimento de múltiplas habilidades, requerido no mundo de extremas 
mudanças (Zanellato, 2008). Ele se constitui em um instrumento reflexivo de avaliação e de 
aprendizagem que contribui para promover diversas mudanças e reflexões do educando 
(Chun & Bahia, 2009). As autoras evidenciam esse instrumento como estratégia que 
favorece a reflexão e a aquisição do conhecimento de modo processual e desperta a 
criatividade nos sujeitos, tendo a integralidade como eixo norteador da formação. Gomes et 
al. (2010,  
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AVALIAÇÃO PRESENCIAL  
CURSO: INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS  
ALUNOS:  
ANDERSON JONIO LOPES DE QUEIROZ  
MARCIA REGINA BONFIM SILVA  
  
1. COMO DINAMIZAR UMA DISCIPLINA DE EAD QUE ESTÁ PARADA   

   

Sua equipe elaborou com muita dedicação e carinho o design de uma 
disciplina introdutória de um curso de graduação de Pedagogia na modalidade de 
Educação a Distância (EaD), baseado em fóruns de discussão. Para muitos, os 
fóruns de discussão são o coração da EaD. Naturalmente, vocês esperavam que os 
alunos interagissem intensamente nos fóruns. Entretanto, passadas as primeiras 
semanas do curso, as interações têm sido mínimas, apesar dos avisos que os 
tutores enviaram semanalmente aos alunos. O desafio da sua equipe de designers 
educacionais é tentar reverter essa situação. Provavelmente será necessário 
repensar o design do curso do zero.   

O que vocês fariam? Para elaborar sua proposta, aproveite os materiais, as 
discussões e as atividades da disciplina de Tutoria para propor um plano de 
docência e tutoria online que torne a disciplina mais interativa. Proponha também um 
plano de avaliação, aproveitando as disciplinas de Avaliação e ePortfólio. Como uma 
proposta de avaliação poderia tornar o convite à participação dos alunos no curso 
mais efetivo? Considere também que a utilização de alguma estratégia de Mobile 
Learning possa contribuir na sua proposta. Pense por exemplo na utilização de um 
aplicativo ou mesmo na produção de aplicativos durante a disciplina. Aproveite 
também o material que considerar adequado da disciplina de Fundamentos.  

   

2. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

  
2.1 Plano de tutoria  
   

Diante da necessidade de repensar o design de uma disciplina introdutória de 
um curso de graduação de Pedagogia na modalidade a Distância, propõe-se uma 
análise dos aprendizes a fim de identificar características, necessidades e possíveis 
restrições do público-alvo e a partir dessa análise reavaliar os objetivos do curso. 
Segundo Tractenberg (2015):   

“Ao analisar as características dos aprendizes, interessa 
compreender o que seus integrantes têm em comum e o que os 
torna diferentes de outros grupos. Embora cada indivíduo seja único, 
existem características comuns aos seres humanos em geral e 
características particulares a diferentes grupos conforme sua idade, 
cultura, nível de desenvolvimento cognitivo, capacidades sensoriais, 
conhecimento prévio etc. Esse exame nos permite planejar a 
instrução de acordo com as necessidades e preferências dos 
aprendizes”.   

Como a matéria introduz o curso, há necessidade de familiarizar os alunos 
entre si, fazê-los compreender a proposta da disciplina e, também, conhecer os 
recursos da plataforma. Nesse contexto, o plano de tutoria contemplará uma 
unidade de ambientação que permitirá aos alunos:   
·  Explorar os recursos do ambiente virtual de aprendizagem;   
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·  Conhecer a estrutura e metodologia do curso bem como as orientações de 
estudo;   

·  Interagir com os tutores e os alunos participantes do curso   
          As atividades relacionadas à unidade de ambientação serão as seguintes:   
·  Preencher o perfil individual no AVA.   
·  Apresentar-se no fórum.   

·  Responder o questionário Expectativas sobre o curso.   
·  Participar da webconferência inaugural   
·  Ler o Guia do participante, com informações sobre o curso e orientações de estu

do.  
As ações acima elencadas não serão objeto de avaliação, mas é 

extremamente desejável que todos os alunos participem a fim de obterem uma 
adequada compreensão da proposta da disciplina como, também, compartilhar com 
o professor interesses e intenções do alunado.  

Em seguida, os alunos deverão responder o questionário de estilos de 
aprendizagem. Essa atividade integrará a primeira unidade do plano de tutoria, uma 
vez que é muito importante para o professor conhecer os estilos de aprendizagem 
de seus alunos, o que, certamente, vai ajudá-lo a se orientar na sua prática docente. 
Porém, no atual contexto, em que a aprendizagem se faz de forma cada vez mais 
colaborativa, reconhecendo o aluno também como sujeito do processo, é 
fundamental que cada aprendiz reconheça o seu próprio estilo e preferências e, com 
isso, possa encontrar as estratégias que lhe permitam aprender melhor. O 
preenchimento do questionário juntamente com a publicação do resultado e 
debates corresponderá a 5% da nota global do curso.  

Na primeira unidade do curso serão adotadas estratégias pensadas para 
favorecer a aprendizagem segundo os princípios da inteligência coletiva. São as 
seguintes:  

Os alunos terão acesso a um conteúdo disponível em várias mídias 
(hipertextos, vídeos, gráficos, links, podcasts) sobre os tópicos da unidade. Os 
conteúdos base do curso possuem a função de propiciar a inteligência coletiva 
potencial, uma vez que os textos conteúdos apresentados já são do conhecimento 
dos alunos que participam da disciplina.   

A inteligência coletiva cinética estará presente nas atividades que favorecem 
os processos de construção de conhecimento, criação e na resolução de 
problemas. Barbosa e Moura (2013) mencionam a Aprendizagem Baseada em 
Problemas como um exemplo de metodologia ativa, já que atividades que adotam tal 
abordagem promovem a participação ativa do aluno no processo de 
desenvolvimento do conhecimento, o que contribui para formar ambientes ativos de 
aprendizagem. Uma das atividades indicará 
aos estudantes vídeos de curtíssima duração, chamados de “drops 
de conhecimento”, que apresentarão casos concretos. Serão estudos de caso 
relacionados com a área de formação profissional do curso. A partir dos casos 
abordados, os alunos formarão grupos, e cada grupo deverá elaborar 
colaborativamente uma Wiki indicando a solução do seu caso. Ao final, os alunos 
avaliarão os trabalhos uns dos outros e a partir das rubricas indicadas, farão uma 
validação do estudo de caso de outro grupo. Essa avaliação entre pares 
corresponderá a 15% da nota global da disciplina. 

Outra atividade que será redesenhada é a interação por meio de fóruns de 
discussão. Está claro que, quando bem utilizado, o fórum pode constituir-se 
num instrumento de construção coletiva do conhecimento. Ao alertar para 
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a importância de se entender a natureza da interação online, Palloff e Pratt (2004, p. 
91) lembram:  

"Na maior parte dos cursos, espera-se que os alunos enviem 
mensagens de resposta às perguntas dos painéis de discussão 
criadas pelo professor, e que depois reflitam e comentem as 
respostas de seus colegas. Às vezes os professores pedem aos 
alunos que façam isso de maneira estruturada."  

 Com esse pensamento, apresenta-se como proposta de melhoria para essa 
interação uma dinâmica de participação estruturada nos fóruns do curso. Trata-se 
do  Fórum Bola de Neve, que funciona assim:  

·    O professor lança uma questão ou tema para discussão no fórum.  

·    Um primeiro aluno responde, enviando seu comentário, reflexão ou 
vivência sobre a questão.  

·    A próxima pessoa que postar mensagem no fórum deve responder com 
base nessa discussão, mas comentando a mensagem anterior. Para isso, ela lê a 
mensagem anterior e clica em RESPONDER essa mensagem. Essa pessoa terá 
que fazer o seu comentário ou reflexão dentro de um e apenas um dos quatro 
possíveis posicionamentos abaixo, e deverá iniciar sua mensagem com a frase em 
negrito:  

o  Concordância: "Complementando a reflexão de [fulano/a]..." (aqui ela 
poderá detalhar, chamar atenção, adicionar, opinar, complementar com teorias 
apresentadas na apostila ou exemplificar algum aspecto da mensagem com base na 
sua vivência profissional)  

o  Questionamento: "Questionando o que [fulano/a] disse..." (aqui ela 
poderá fazer uma pergunta, expor uma dúvida, ou problematizar algo que foi 
abordado na mensagem anterior)  

o  Discordância: "Discordando da opinião de [fulano/a]..." (aqui ela poderá 
fazer uma crítica, um contraponto, uma teoria que contradiz o que foi dito, trazer um 
contra-exemplo, ou uma opinião oposta ao que foi dito na mensagem anterior)  

o  Divergência: "Mudando totalmente de assunto..." (aqui ela poderá pular 
para outro tópico (dentro do tema de Motivação) que não esteja relacionado com o 
que foi dito na mensagem anterior, mas que ela considere importante ser discutido)  

o  A pessoa seguinte deve fazer exatamente a mesma coisa, mas sempre a 
partir da última mensagem postada. Por isso essa dinâmica é chamada de Bola de 
Neve. Eventualmente, o professor também poderá intervir, tecendo comentários, 
mudando de assunto ou propondo novas questões para discussão.  

Para avaliação da participação nesse fórum, será adotada uma rubrica que 
considere a pertinência das intervenções, sua contribuição para a construção do 
conhecimento, a atitude dos alunos em relação aos comentários dos colegas. É um 
tipo de atividade que favorece a avaliação formativa. Essa avaliação corresponderá 
a 30% da nota global da disciplina.    

Observe-se que a dinâmica acima descrita encontra-se bastante detalhada, o 
que, neste caso, é proposital, e serve para indicar que a forma como o professor 
orienta os alunos sobre a atividade pode fazer muita diferença, uma vez que nem 
todos encontram-se no mesmo nível de competência para atuação na educação a 
distância. BEHAR (2013) aponta essas competências a serem desenvolvidas, seja 
em termos de fluência digital, planejamento, trabalho em equipe, entre outras.  

Para favorecer uma interação para além das reações de estímulo e resposta, 
professores e alunos precisam desenvolver funções cognitivas voltadas para o 
relacionamento interpessoal, a mediação pedagógica, a capacidade de dar e 
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receber feedback. Do aluno requer-se, ainda, o desenvolvimento 
de competências voltadas para a presencialidade virtual (presença no ambiente 
virtual, interação com os colegas e realização das atividades), autoavaliação 
(reflexão e ação sobre seu próprio processo de aprendizagem) e flexibilidade (para 
lidar com diferentes possibilidades e diferenças socioculturais).  
  

2.2 Estratégia de Mobile Learning   

Propõe-se que, durante o curso, os aprendizes sejam estimulados a formar 
uma comunidade virtual de aprendizagem conforme definida 
por Palloff e Pratt (2002). Essa comunidade, criada como desdobramento natural do 
curso, será mantida mesmo após o término deste. Nela, os participantes 
compartilharão experiências, referências e material produzido por eles próprios para 
auxiliar em sua prática didática. Para Silva (2010), a comunidade virtual constitui um 
operador fundamental da inteligência coletiva nos ambientes virtuais de 
aprendizagem. Como estratégia de Mobile Learning, sugere-se que as novidades 
sobre a comunidade sejam compartilhadas por meio de um aplicativo de 
mensagens, como o Whatsapp. A participação efetiva na comunidade virtual de 
forma a contribuir para a construção do conhecimento colaborativo e para a 
interação rica entre os pares corresponderá a 20% da nota global da disciplina.   
    

2.3 Estratégias de avaliação   

  
Em relação às estratégias de avaliação, a proposta da disciplina contemplará 

a avaliação formativa uma vez que os alunos serão avaliados durante toda a 
disciplina e, também, a avaliação somativa através da metodologia do portfólio que 
será utilizada como um instrumento de avaliação que concede ao educando a 
possibilidade de construir e reconstruir o seu saber de forma única e repleta de 
sentido. O uso do portfolio favorece um processo de aprendizagem, onde se valoriza 
a vida e o aprendizado do aluno, onde cada aluno devera criar seu próprio portfolio 
de acordo com aquilo que mais lhe chamou atenção e o que ele considera de mais 
importante no curso, bem como um referencial próprio bibliográfico de apoio, sendo 
assim, o aluno poderá mostrar a seus colegas, bem como professores seu parecer 
acerca da disciplina e do curso, tornando assim o portfolio um processo humano e 
único no saber do aluno. Ao final do curso, os alunos deverão apresentar 
um portfólio com as suas contribuições e construções ao longo 
do desenvolvimento da disciplina. Essa ação corresponderá a 30% da nota global do 
curso. A seguir, uma descrição completa de todas as avaliações da disciplina:  

Avaliação 1: Os alunos deverão responder ao questionário de estilos de 
aprendizagem e, posteriormente, publicar os seus resultados obtidos e comentar 
sobre o que pensam a respeito dos resultados e como esse conhecimento pode 
ajudá-los a aprender melhor. Essa atividade corresponde à 5% da nota global do 
curso.   

Avaliação 2: Os alunos deverão formar grupos e elaborar soluções para os 
casos indicados e, posteriormente, os alunos avaliarão os trabalhos uns dos outros e 
a partir das rubricas indicadas, farão uma validação do estudo de caso de outro 
grupo. Essa avaliação entre pares corresponderá a 15% da nota global da 
disciplina.   

Avaliação 3: Os alunos deverão participar do fórum “Bola de neve” de acordo 
com a proposta da atividade avaliativa que corresponderá a 30%.  
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Avaliação 4: A participação efetiva na comunidade virtual de forma a 
contribuir para a construção do conhecimento colaborativo e para a 
interação rica entre os pares corresponderá a 20% da nota global da disciplina. A 
comunidade será mantida mesmo após o término da disciplina. Por óbvio, para fins 
de atribuição de nota, só será avaliada formalmente a atividade realizada no 
decorrer da disciplina, sem prejuízo da continuidade da interação para além do 
ambiente virtual da instituição de ensino.  

Avaliação 5: Ao final do curso, os alunos deverão apresentar 
um portfólio com as suas contribuições e construções ao longo do desenvolvimento 
da disciplina. Essa ação corresponderá a 30% da nota global do curso.  
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AVALIAÇÃO PRESENCIAL  
CURSO: INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS  
ALUNOS: 
ANDERSON JONIO LOPES DE QUEIROZ  
MARCIA REGINA BONFIM SILVA  
 
 
 
 
CONSULTORIA PARA UMA EDITORA QUE DESEJA INGRESSAR NO MERCADO 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
1. Adaptação do curso já oferecido e revisão do que está em desenvolvimento.  

 

Ao lançar-se no mercado de Educação a Distância, a Editora dá um importante 

passo para manter-se como referência em sua área de atuação. Sem dúvidas, é 

necessário enfrentar o desafio que a evolução das Tecnologias da Educação e 

Comunicação – TIC – apresentam quando mudam substancialmente a forma como se 

adquire o conhecimento. O desenvolvimento das TICs tem impulsionado as 

possibilidades de interações entre as pessoas e contribuído para ampliar as 

oportunidades de aprendizagem.  

É justamente por isso que, para realizar uma ação educacional efetiva na 

modalidade de Educação a Distância, ou seja, que contribua significativamente para 

o aprendizado do aluno, não basta a simples transposição de materiais utilizados em 

cursos presenciais para o ambiente virtual. A realização de curso presencial de 

sucesso certamente exigiu um planejamento com adoção de estratégias que nem 

sempre cabem em um curso a distância.  

Superando esse principal equívoco, pode-se pensar em estratégias para tornar 

o curso já oferecido em uma autêntica ação educacional a distância. A partir de uma 

reunião com o professor do curso presencial e com a equipe gestora, a necessidade 

de capacitação começará a ser elucidada. A análise dos objetivos educacionais e dos 

materiais produzidos para o curso presencial auxiliará na identificação 

aperfeiçoamentos o curso EaD a fim de que o problema educacional seja resolvido. 

Após essa consulta e análise serão identificados quais objetivos se adequam ao curso 

online, os conteúdos mais aderentes a esses objetivos, as estratégias de interação e 

a mediação que será realizada pelo professor e, por fim, as atividades avaliativas 

alinhadas a uma tendência educacional.  
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Segundo Filatro (2012), os objetivos de aprendizagem descrevem um resultado 

pretendido e exprimem o que o aluno fará quando os tiver dominado. Ressalte-se que 

se trata da descrição de objetivos de aprendizagem e não dos objetivos do professor 

ou do material. Isso significa que se deve utilizar, na descrição dos objetivos, verbos 

que indicam o que será aprendido, qual será a mudança de comportamento do aluno 

que será observável. A Taxonomia de Bloom será o referencial para a descrição dos 

objetivos geral e específicos do curso.  

Sobre as estratégias de interação e mediação, há de se pensar nas 

possibilidades de interação para o conteúdo e quais as ferramentas serão utilizadas 

para garantir a interatividade do curso. É fundamental que a interatividade do curso 

esteja alinhada aos objetivos educacionais. Para a reformulação do curso em questão, 

a opção escolhida, num primeiro momento, será a de evitar a produção de materiais 

e valorizar os conteúdos que já produzidos em diversas mídias (vídeos, diagramas, 

artigos, blogs). Já as ferramentas de interação para o curso serão consideradas de 

forma a propiciar a articulação do conhecimento numa reflexão instigante e inovadora.  

 A inclusão de uma rede social favorece a relação entre os alunos de forma a 

criar uma comunidade de aprendizagem onde a construção do conhecimento 

acontece. Entre os outros benefícios, as redes sociais servem para “quebrar o gelo” e 

aproximar as pessoas humanizando o processo de aprendizagem. Além disso, a rede 

social auxilia o tutor a ter uma melhor percepção de quem são os seus alunos 

(interesses, local de trabalho, formação, experiências com o conteúdo). As redes 

sociais também podem auxiliar na motivação dos alunos em relação à continuidade 

do curso e a realização das atividades no ambiente virtual pois favorecem a interação 

aluno-aluno e aluno-professor. No curso em questão, a rede social utilizada será o 

Facebook no qual será criado um grupo restrito onde os alunos poderão interagir.  

Para o processo de mediação a ser realizado pelo professor, serão usados 

fóruns, que são espaços planejados para que aconteçam diálogos, questionamentos, 

relatos que desafiem o aluno a participar, interagindo, aprendendo e colaborando com 

a aprendizagem dos colegas. Os tipos de fóruns utilizados serão: fórum de discussão 

de conteúdo, fórum social e fórum de notícias. 

Diante das dificuldades inerentes a adaptação de um curso que não foi muito 

bem planejado, principalmente na identificação do problema educacional e descrição 

dos aprendizes, a proposta de remodelagem se baseia num modelo de design 

instrucional aberto que, segundo Filatro (2012) envolve um processo mais artesanal 
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no qual o design privilegia mais os processos de aprendizagem dos que os produtos 

o que concede maior flexibilidade para adaptações ou reformulações. Os conteúdos 

são obtidos por mídias externa, links para autores, blogs, sites, artigos. Além disso, 

há espaço para a produção de conteúdo pelos próprios alunos. Já o modelo o modelo 

de Design Instrucional fixo exige um planejamento minucioso dada a necessidade de 

produzir conteúdos bem estruturados, mídias bem selecionadas e ações avaliativas 

que forneçam feedback imediato ao aluno. 

Para a realização das atividades avaliativas, serão implementadas estratégias 

de gamificação. A utilização de games em educação é uma tendência que a literatura 

tem apresentado como uma ação inovadora na educação e os mecanismos utilizados 

em games tem sido reconhecidos como poderosas ferramentas para potencializar a 

aprendizagem. O conceito de gamificação consiste na utilização de elementos dos 

games (mecânicas, estratégias, pensamentos) fora do contexto dos games, com a 

finalidade de motivar os indivíduos à ação, auxiliar na solução de problemas e 

promover aprendizagens. 

As situações de desafio proporcionadas pelo jogo criam uma predisposição 

para aprender, já que o jogo “oferece condições de observação, associação, escolha, 

julgamento, emissão de impressões, classificação, estabelecimento de relações, 

autonomia” (MOITA, 2007, p. 18). Ao se depararem com as situações de conflito 

proporcionadas pelo jogo, os indivíduos utilizam, desenvolvem e aperfeiçoam 

elementos, tais como: senso de percepção, memória, atenção, coordenação motora, 

noções de agrupamento e estratégia, agilidade, habilidade, além da troca de 

informações e conhecimentos entre os demais jogadores. 

Gamificar uma atividade, portanto, significa construir um sistema no qual os 

sujeitos estarão engajados na solução de um desafio abstrato e definido por regras 

claras, no qual haverá interação, feedback, quantificação de resultados e a presença 

de reações emocionais (ALVES, 2015).  Mattar (2014), por sua vez, destaca que a 

gamificação não deve ser confundida com a utilização de games em educação. 

Segundo o autor, pode-se gamificar uma aula utilizando aspectos de games como 

histórias, interação, colaboração, diversão e feedback rápido e constante aos 

participantes, por exemplo. 

 Também sobre a temática, convém destacar o que diz Mattar (2009, p. 118), 

relacionando os games ao design instrucional, no qual estes 
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conseguem prender a atenção de seus usuários de uma maneira que não 
conseguimos na educação tradicional. Um jogador, em geral, se encontra em 
estado de fluxo, de concentração ou completa absorção na atividade ou 
situação em que está envolvido, e de motivação e imersão total no que está 
fazendo. Um dos desafios do design instrucional é, portanto, tornar o 
aprendizado prazeroso e interativo, como os videogames. 

A gamificação, portanto, possui considerável papel na criação de relações 

sociais e promoção da interação, pois envolve elementos sociais, simbólicos e 

culturais, além de proporcionar situações de desafio, que estimulam o 

desenvolvimento da aprendizagem, uma vez que buscam soluções para os problemas 

postos pelo jogo ou outros jogadores. 

 
 

O modelo de DI aberto permite explorar elementos mais complexos da 

gamificação uma vez que há, nesses modelos, maior interação e liberdade para 

criação, modificação e construção do conhecimento. A seguir, as estratégias de 

gamificação, segundo Fardo (2013), que se adequam os modelos aberto e que serão 

utilizadas no curso serão:  

A construção de uma narrativa: A linguagem utilizada na formulação dos 

conteúdos e atividades pode ser gamificada e para corresponder a dos jogos RPGs, 

por exemplo. Assim, os alunos são incentivados a formar agrupamentos, criar 

personagens para interagir nas atividades as tarefas são consideradas missões a 

realização de exercícios se torna atividades de treinamento para desenvolver 

habilidades importantes para o combate aos inimigos. 

Disponibilizar diferentes experimentações: Propiciar diferentes alternativas 

para alcançar a solução de um problema aciona diferentes características pessoais 

de aprendizagem, o que enriquecem a experiência dos alunos.  

Incluir o erro no processo de aprendizagem: nos games, sempre há uma nova 

chance de obter êxito e abordar o problema de uma forma diferente. Assim, o tutor 

precisa pensar e avaliar um número maior de atividades e desempenhos dos alunos. 

Incluir e aceitar o erro como parte do processo de aprendizagem e estimular a reflexão 

dos motivos desses erros faz parte de um processo semelhante ao que ocorre nos 

games. 

Promover a competição e a colaboração nos projetos: dois aspectos 

fundamentais dos games são a competição e a colaboração, e eles não precisam ser 

mutuamente exclusivos. Esses elementos podem ocorrer juntos com a narrativa e pode haver 
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competição entre grupos, o que potencializa a interação e pode fornecer mais um contexto 

para os objetivos. 

Como tendência de inovação a ser incluída nos novos cursos da editora, 

sugerimos o Flipped Classroom - Sala de Aula Invertida como proposta de Blended 

learning, tal como proposto por Schneider et al (2013). A ideia é que os alunos possam 

conciliar as vantagens da EAD (autonomia de tempo e espaço para estudar) com a 

riqueza da vivência de um espaço acadêmico e o sentimento de pertença ao grupo, 

favorecido pelo ensino presencial, mantendo alguns elementos (interação professor x 

aluno x colegas, atividades em grupo, feedback instantâneo, obrigatoriedade da 

presença as atividades de aprendizagem, entre outros) e aprimorando outros (uso de 

tecnologias da informação e comunicação, materiais pedagógicos dialógicos, uso de 

ambientes virtuais de aprendizagem, uso de vídeo aulas, uso de redes sociais como 

Facebook, Twitter, blogs e outras possibilidade de interação virtuais). 

O Flipped Classroom seria usado como meio de permitir ao aluno o papel de 

sujeito de sua própria aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o 

estudante e o conhecimento elaborado. 

Proposta originalmente para o ensino presencial (Bergman e Sams adotaram 

essa metodologia para atender alunos de ensino médio americanos que, por algum 

motivo, precisavam ausentar-se por longos períodos das aulas), a sala de aula 

invertida tem se mostrado para a EAD uma possibilidade de atender de forma mais 

adequada as necessidades do aluno, conciliando momentos de autoestudo com os 

de interação presencial. Por comportar essa mistura de elementos da modalidade 

presencial e da educação a distância num único curso, a adoção da metodologia da 

sala de aula invertida no projeto de EAD objeto desta consultoria pode ser considerada 

como uma forma de blended learning, ou ensino híbrido. 

Adotaríamos para essa proposta as premissas pedagógicas listadas por 

Schneider et al (2013), que aqui resumimos: 

 planejamento com base em atividades presenciais e a distância, com 

diferentes estratégias de ensino e aprendizagem; 

 acesso ao conteúdo por diversos meios, como material impresso, 

encontros dialógicos interativos presenciais, atividades interativas e 

colaborativas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), atividades 

interativas e colaborativas em comunidades de prática presenciais; 
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 atividades, formas de interação e comunicação: autoestudo no material 

impresso e nas aulas em vídeo; interação no AVA em chats, fóruns, blogs 

e wikis, uso da aprendizagem baseada em projetos nas comunidades de 

prática; 

 uso de tecnologias de informação e comunicação na forma de aulas em 

vídeo, webconferências ao vivo e aulas presenciais, objetos de 

aprendizagem e o próprio ambiente virtual de aprendizagem. 

 
Assim, na proposta de adoção da sala de aula invertida que apresentamos, os 

níveis mais básicos da aprendizagem ocorreriam por meio do estudo individualizado, 

após o que o aluno estaria pronto para interagir com os colegas em atividades 

colaborativas presenciais ou a distância – o que caracterizaria a modalidade de 

blended learning - com o objetivo de criar conhecimento novo, por meio da discussão 

crítica e da aplicação criativa do conhecimento em situações-problema novas, 

gerando aprendizagem em nível mais avançado. 

 
A respeito da revisão do curso que está em desenvolvimento, inclusive com a 

gravação de vídeoaulas, as estratégias utilizadas para a adaptação do curso que já 

tinha sido lançado serão utilizadas e aperfeiçoadas na proposta de planejamento 

apresentada a seguir.  

 

PROPOSTA DE PLANEJAMENTO 

 

Filatro e Cairo (2015) orientam que para desenvolver um conteúdo educacional, 

que aqui ampliamos para a ideia de solução educacional, é preciso conhecer o 

contexto em que esta será produzida, isto é, seu propósito (para que), o grupo de 

pessoas a quem se destina (para quem) e em que modelo de produção específico 

(como). Para tanto, são necessárias algumas ações: identificação das necessidades 

de aprendizagem, caracterização do público-alvo e levantamento das potencialidades 

e limitações do contexto em que a solução educacional desejada se insere. Trata-se 

da análise contextual, que constitui a primeira atividade deste trabalho de consultoria. 

Para realizar essa análise, serão usadas estratégias de coleta de informações 

(em fontes diretas ou indiretas), inclusive considerando os dados já obtidos quando 
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da avaliação para revisão dos cursos que a editora já oferece ou estava produzindo 

para oferta futura. 

Na análise das necessidades de aprendizagem, buscam-se elementos que 

possibilitem entender a demanda, identificar por que a ação educacional é necessária 

naquela situação especifica. 

Na caracterização do público-alvo, serão tratados aspectos como perfil 

demográfico, formação, familiaridade com uso de tecnologias digitais, conhecimentos 

prévios, estilos de aprendizagem, motivação, entre outros. Além da análise de 

documentos já existentes, serão usados questionários para coleta e sistematização 

das informações. 

O levantamento de potencialidades e restrições servirá para entender o 

contexto de produção (infraestrutura, equipe, modelo de design instrucional indicado) 

e o contexto de utilização – fatores de afetam o acesso, o suporte e a avaliação da 

solução produzida (Filatro e Cairo, 2015). 

O mapeamento resultante da análise contextual será útil, por exemplo, para 

planejar as mídias e tecnologias a serem utilizadas no curso. A seleção e gestão de 

mídias seria feita com base em modelo próprio para essa finalidade, que poderá ser 

o de Anthony Bates, denominado ACTIONS (acrônimo dos fatores considerados: 

Acess, Costs, Teaching functions, Interaction, Organization, Novelty e Speed). 

A propósito da seleção das mídias, Moore e Kearsley (2007, apud Kenski, 

2015) resumem o caminho a trilhar nessa tarefa – identificar os atributos da mídia para 

alcance dos objetivos identificar as características dos estudantes e do ambiente e os 

fatores econômicos e organizacionais que interferem na escolha da mídia. Isso 

confirma a necessidade da análise contextual e a aplicabilidade de seus resultados. 

Para formular o plano de gestão de mídias, consideraremos os critérios 

indicados por Kenski (2005-2006), os quais consideram os sujeitos envolvidos 

(alunos, professores, equipes), as mídias selecionadas (o que é necessário para 

viabilizá-las, o que elas possibilitam em termos de interatividade, percurso de 

aprendizagem e outros) e o plano de contingências (o que fazer caso haja alguma 

falha na mídia prevista). 

Assim, no presente caso, será feita opção entre mídias (texto, áudio, imagens 

ou vídeo) conforme a matriz de opções midiáticas e tecnológicas apresentadas por 

Filatro e Caitro (2015), relacionando seu uso com as necessidades, potencialidades e 

restrições identificadas na análise do contexto. 
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A análise contextual proporcionará entender o problema 

instrucional/educacional nas suas várias dimensões, conforme definido por Filatro e 

Cairo: tecnocientífica, pedagógica, comunicacional, tecnológica e organizacional, 

fornecendo elementos para o encaminhamento à solução educacional adequada ao 

contexto. 

O planejamento de um curso a distância precisa levar em consideração uma 

série de premissas. Para a produção do design instrucional no presente caso será 

utilizado o modelo ADDIE, sigla em inglês para Analysis (Análise), Design (design), 

Development (densenvolvimento), Implementation (implementação) e Evaluation 

(Avaliação). 

A etapa de análise corresponde a conhecer a necessidade educacional e terá 

como produto a proposta de uma solução educacional. 

Na etapa de design será feito o planejamento da organização do conteúdo, o 

mapeamento de objetivos entre outras questões pedagógicas que detalharemos no 

item planejamento pedagógico. Desse trabalho resultará um pleno detalhado, que 

envolverá especialistas em conteúdo, educadores, designers instrucionais e 

especialistas em mídia e tecnologia. 

A fase de desenvolvimento consiste na produção e adaptação de materiais e 

recursos previstos ao ambiente virtual, uma vez que os cursos serão ministrados on-

line. O produto desta fase é o conjunto dos recursos e materiais, inclusive o AVA. 

Na implementação será aplicada a solução educacional proposta com base na 

análise, com as especificações definidas na etapa de design e produzidas na etapa 

de desenvolvimento. 

A etapa de avaliação consiste em verificar se a solução foi efetiva> tem por 

objetivo a melhoria do processo de produção do design instrucional. 

 
IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA EAD 

Até aqui falamos das etapas de produção do design instrucional. Vamos nos 

deter um pouco mais no planejamento pedagógico da solução educacional que ora se 

propõe. 

Na educação a distância o planejamento é imprescindível, já que todas as 

situações de ensino-aprendizagem precisam ter sido pensadas, estudadas e 

analisadas antes de o curso ter início. Segundo Haidt (2004, apud Kenski, 2015), o 
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planejamento pedagógico de cursos a distância deve considerar os seguintes 

aspectos: 

 Tentar prever as dificuldades que podem surgir no curso. 

 Evitar a repetição rotineira e mecânica de aulas. 

 Adequar o trabalho às mídias disponíveis e às características dos 

alunos. 

 Adequar os conteúdos, estratégias pedagógicas e as avaliações aos 

objetivos do curso. 

 Garantir a distribuição adequada do trabalho em relação ao tempo de 

curso. 

 
O planejamento pedagógico dos próximos cursos a serem oferecidos pelo 

cliente será feito em etapas, descritas brevemente a seguir (conforme Kenski, 2015): 

1. Estudo do contexto (já descrito neste trabalho) – nesta etapa faz-se uma 

análise contextual do problema instrucional, o que envolve levantar as necessidades 

de aprendizagem, caracterizar o público-alvo e identificar restrições. 

2. Seleção e gestão das mídias (conforme abordado no tópico anterior) – com 

base nas informações coletadas na etapa anterior, elabora-se um plano de mídias a 

serem usadas na solução instrucional, considerando sua adequação ao projeto 

pedagógico, custos, condições de acesso tecnológico. 

3. Definição dos objetivos do curso – etapa que orienta a delimitação dos 

conteúdos, a elaboração das estratégias pedagógicas e os instrumentos de avaliação 

da aprendizagem 

4. Definição dos conteúdos – nesta fase identificam-se os conhecimentos que 

serão trabalhados na ação educacional, mapeando os conteúdos essenciais e os 

secundários para alcançar os objetivos de aprendizagem. 

5. Elaboração das estratégias pedagógicas – aqui organizam-se as atividades 

e recursos didáticos e metodologias que estejam adequadas à análise contextual feita 

na primeira etapa e que se relacionem com os objetivos educacionais. 

6. Seleção dos instrumentos de avaliação da aprendizagem – etapa em que se 

define  os meios de acompanhar, de forma contínua, a evolução do processo de 

aprendizagem, e não apenas o desempenho final. 

Dada a natureza dos cursos que a editora pretende oferecer (uma iniciativa de 

ingresso no universo dos cursos on-line), consideraremos, no planejamento da 
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solução educacional que a editora nos demanda, as necessidades do aluno virtual, tal 

como nos apresentam Palloff e Pratt (2004), de forma a proporcionar aos estudantes 

de cursos on-line  a sensação de pertencimento a uma comunidade, de estar 

conectado à instituição que oferece o curso. Assim, a ação educacional que ora se 

propõe deverá considerar o foco no aluno, a oferta de treinamento e suporte técnico 

para que este utilize a tecnologia empregada no curso e bom custo-benefício, por 

exemplo. 

Nessa linha, propõe-se a adoção do que Palloff e Pratt chamam de melhores 

práticas que atendam a essa premissa de foco no aluno virtual. Listamos: 

- entender quem são nossos alunos e como eles aprendem; 
- ter consciência de questões que afetam a aprendizagem e como os alunos as 

trazem para a sala de aula; 
- entender os que os alunos virtuais precisam, para dar apoio a sua 

aprendizagem; 
- respeitar os direitos dos aprendizes e seu papel no processo; 
- buscar sempre a melhoria contínua da qualidade dos cursos oferecidos, como 

forma de contribuir para que os alunos alcancem suas conquistas. 

Em tempos de aprendizagem ao longo da vida, importa, ainda, que se fomente 

a criação e manutenção de comunidades (virtuais ou não) de aprendizagem para além 

do tempo de duração dos cursos que a instituição venha a oferecer. Comunidades 

cujo tempo seja “o tempo em que seus membros se interessem em ali permanecer 

em estado de troca, colaboração e aprendizagem”(KENSKI, 2012, p. 107). 

Finalizamos este trabalho esperando ter traduzido ao cliente, pelo menos em 

parte, os atributos que, segundo Moran (2002), qualificariam um bom curso a 

distância: educadores com maturidade, motivadores, dispostos ao diálogo; alunos 

curiosos e motivados; gestores que entendam as dimensões envolvidas no processo 

pedagógico; ambientes educacionais que propiciem o encontro, a pesquisa, a 

produção; uma boa interação entre os participantes, com formação de vínculos; um 

planejamento bem elaborado, mas flexível, com espaço para a criatividade. 

E, sendo mais fiel às palavras do Professor Moran: 
Um bom curso é aquele que nos entristece quando está terminando e nos 

motiva para encontrarmos formas de manter os vínculos criados. 
(Moran, 2002) 
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Expedição STJ 

Olá, pessoal! 

Agora que chegamos ao final do nosso curso, temos uma atividade diferente para 
vocês. Trata-se do jogo "Expedição STJ". 

A ideia da atividade é conhecer as unidades do Tribunal. Para isso, vocês deverão 
atuar nos grupos que já foram definidos e seguir as 
instruções: 

1) Cada grupo terá sob sua responsabilidade 2 unidades 
(territórios); 

2) O objetivo do jogo é montar um Diário de Expedição a 
partir de visitas aos territórios desconhecidos; 

3) Para conseguir as informações, percorra os seguintes 
caminhos: 

 Encontre o QR Code perdido e desvende-o. Lembre-se: 
o objetivo é explorar a unidade, logo, o QR Code estará 
nela! 

 

 Em seguida, descubra quem é o "servidor coringa", 
responsável por revelar outros segredos preciosos da unidade para 
vocês. Ele pode ser identificado por meio de uma carta coringa no 
seu local de trabalho. Mas como nossos coringas têm uma agenda 
muito cheia, recomendamos que liguem pra ele antes. 

 

 

4) Após desbravar esses territórios, vocês deverão montar o Diário da Expedição e 
compartilhá-lo com os outros grupos aqui no curso mesmo. ATENÇÃO! Cada 
território possui características que exigem habilidades especiais para lidar com 
elas. Atitudes cordiais facilitam a sua interação com os habitantes. 

DICA: não é necessário que todos os membros do grupo participem das visitas. 
Lembre-se de que é uma expedição colaborativa e vocês podem dividir os territórios 
entre os membros. 

DICA 2: a Coordenação de EaD ou os tutores entrarão em contato com os grupos 
para informar os territórios selecionados e tirar outras dúvidas. Fique de olho no seu 
e-mail STJ e na caixa de mensagens do Moodle! 

A atividade deverá ser realizada até o dia 25 maio e valerá 40 pontos na nota final. 

Cada grupo tem um tópico privado para conversar aqui. 
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Apresentação 
Na última década, observam-se transformações de paradigmas tal qual o 

arquétipo da sociedade centrada no trabalho para o modelo que dá valor à educação. 
Dessa forma, identifica-se uma passagem da Sociedade Industrial, em que a ênfase é 
o capital físico, para a Sociedade da Informação, ou em Rede, na qual o destaque é 
dado ao capital humano ou intelectual. 

Nesse sentido, Meister (2004) afirma que essa mudança de paradigma inclui 
uma valorização sem precedentes na história em relação ao conhecimento. Esse 
produto humano já detém status de grande valor nas organizações, constituindo o que 
se conhece como economia do conhecimento. Dada a relevância desse ativo, Meister 
fala da importância de este conhecimento estar disponível sempre que solicitado, em 
qualquer lugar e a qualquer hora. Dessa forma, o colaborador terá condições de 
aprender conforme a disponibilidade de sua agenda, além de ter a possibilidade de 
administrar melhor o tempo dedicado a treinamentos.  

De acordo com Behar (2009) essa cultura da aprendizagem converge para a 
construção de um novo modelo educativo no qual a introdução das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) evidencia a necessidade de realizar mudanças 
significativas nas práticas educacionais e, consequentemente, no modelo pedagógico.  

Nesse contexto, o modelo de Educação a Distância (EaD), desde as suas 
origens, tem mostrado benefícios para o aprendizado, tais como a superação das 
limitações temporais, geográficas e espaciais, o respeito ao ritmo do treinando, o 
desenvolvimento de posição ativa por parte do aprendiz no processo de produção e 
disseminação de conhecimentos, bem como da autonomia desse sujeito.  

Ao encontro dessas ideias, a flexibilidade e a eficácia são identificadas como 
características essenciais da EaD. A flexibilidade de espaço, de assistência e tempo, 
de ritmos de aprendizagem permitiriam diferentes entradas (inputs) e saídas (outputs) e 
a combinação trabalho/estudo/família; enquanto a eficácia estaria ligada à motivação 
do indivíduo, que se torna sujeito da sua própria aprendizagem.  

A respeito ainda da eficácia em relação à EaD a incorporação de procedimentos 
educativos que estimulam o estudante a entrar na modalidade de educação a distância, 
auxiliam-no a estudar por conta própria, desenvolvendo capacidades de independência 
e iniciativa, fomentando um movimento por parte do aluno de “aprender a aprender”. 
Em outras palavras, a tecnologia associada à EaD traz benefícios que vão além das 
esferas dos conhecimentos e das habilidades, abrangendo significativamente o campo 
das atitudes.  

Quando se pensa nas peculiaridades do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
pode-se afirmar que, com a posse de uma estrutura e metodologia de educação a 
distância própria, todos esses benefícios proporcionados pela EaD auxiliam-no a 
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sedimentar em sua realidade esse novo panorama da Sociedade da Informação. A 
seguir, um plano de gestão para a educação a distância no STJ.   
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1. Legislação de Suporte e Estrutura  
1.1 Legislação de Suporte 
 As ações educacionais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça na 

modalidade de a Distância possuem amplo enquadramento normativo que será 
explorado a seguir. 

Conforme Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela 
Portaria STJ n. 315, de 23 de agosto de 2012, a Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Pesspas é responsável por coordenar as ações, planos, projetos e programas, 
alinhados à estratégia institucional, que visem desenvolver competências e valorizar as 
pessoas que trabalham no Tribunal, contribuindo para a excelência dos serviços 
prestados. Dentre as suas atribuições, destacam-se abaixo aquelas relacionadas às 
ações de educação a distância executadas pela Seção de Educação a Distância - 
SEADI:  

a)  Planejar e implementar ações de educação corporativa, na 
metodologia a distância, alinhadas às necessidades de desenvolvimento de 
competências dos servidores do Tribunal;  

b)  Desenvolver e atuar mediante um modelo pedagógico que dê 
sustentação teórica às ações de educação desenvolvidas pela Seção;  

c)  Avaliar, conforme o plano de educação corporativa, as 
necessidades de capacitação para o aprimoramento das competências 
requeridas pelo Tribunal;  

d)  Elaborar o planejamento anual de ações de capacitação, em 
conjunto com as demais unidades da Coordenadoria;  

e)  Receber e analisar a viabilidade de atender as demandas de 
ações educativas não planejadas advindas das unidades do Tribunal durante o 
exercício;  

f) Divulgar cronograma das ações de educação a distância 
promovidas pela Seção; 

g)  Propor contratação externa, quando necessária, visando atender 
demandas específicas de desenvolvimento de ações de educação a distância 
para o Tribunal;  

h)  Realizar o planejamento instrucional das ações de educação a 
serem promovidas pela Seção;  

i) Administrar a plataforma de educação a distância do Tribunal;  
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j) Criar e aplicar no portal EaD STJ projetos gráficos relativos às 
ações de educação realizadas pela Seção;  

k)  Oferecer orientação pedagógica e suporte técnico, referente à 
plataforma de EaD, a tutores e alunos nas ações de educação realizadas pela 
Seção;  

l) Gerenciar as informações sobre as ações de educação a distância 
realizadas, em sistema informatizado;  

m) Gerenciar banco com informações curriculares, tanto do público 
interno, quanto externo, para seleção de profissionais aptos a atuarem nas 
atividades de educação a distância desenvolvidas pela Seção;  

n)  Selecionar servidores para atuarem nas atividades de educação a 
distância reguladas pelos normativos internos;  

o)  Implementar ações para formação de conteudistas e tutores 
internos;  

p)  Promover análise qualitativa e quantitativa dos eventos realizados, 
com base na avaliação de reação dos participantes, e avaliação de impacto por 
amostragem, quando couber, com fins de implementar melhorias nas ações de 
educação corporativa, confrontando objetivos propostos com os resultados 
alcançados;  

q)  Propor e acompanhar, quando couber, os processos de 
ressarcimento de valores por servidores ao Tribunal, oriundos das ações de 
capacitação gerenciadas pela Seção, atendendo às diligências determinadas 
por autoridades superiores;  

r)  Dar suporte no mapeamento das competências e na revisão 
periódica do modelo de gestão por competências referentes às ações 
educacionais da Seção;  

s)  Compartilhar cursos a distância entre o Tribunal e outros órgãos 
da Administração Pública; 

t) Planejar e implementar, para o público externo, ações educacionais 
na metodologia a distância que contribuam para consecução dos objetivos 
institucionais;  

u)  Prestar consultoria técnica às demais unidades da Coordenadoria 
de Desenvolvimento de Pessoas no que se refere à realização de ações de 
educação a distância. 

 

A Resolução CNJ nº 192 de 2014, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário assevera que a 
educação a distância deverá ser priorizada na implementação das ações corporativas 
sempre que possível. 
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A Instrução Normativa STJ Nº 7 de 22 de Abril de 2015 que normatiza a 
participação de servidores do STJ em ações de educação corporativa, afirma que os 
servidores disporão de até 1 hora diária de trabalho para participação nas ações em 
EaD.  

A Resolução Nº 11 de 25 de Novembro de 2009: Dispõe sobre a concessão da 
Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso no âmbito do STJ e permite a 
remuneração de servidores para a produção de conteúdo para EaD nas seguintes 
atividades: conteudista, revisor de texto, desenhista de interface e tutor. 

 

1.2 Estrutura 
O e-learning é um campo que passou por várias revoluções tecnológicas, desde 

o uso do serviço de correspondências tradicionais, até a internet, que desde seu 
surgimento já aspirava à disseminação do conhecimento, sendo muito utilizada em 
universidades dos Estados Unidos, teve seu potencial econômico explorado e 
finalmente retornou às suas origens após a crise do ponto-com – de construção e 
difusão de conhecimento. 

Esta redefinição, batizada de Web 2.0, trouxe um conceito conhecido como 
“beta perpétuo”. Nele, o software que se hospeda na plataforma (que é a própria 
internet), nunca é considerado como um produto finalizado, mas sofre constantes 
atualizações e modificações, sempre buscando seu aprimoramento e com a 
colaboração dos próprios usuários do sistema. 

Seguindo este conceito, um sistema de administração de aprendizagem (LMS – 
Learning Management System) deve estar sempre em constante atualização, trazendo 
a cada nova versão, além de correções de bugs, novas funcionalidades a partir da 
identificação da necessidade dos seus usuários. 

O Moodle é justamente isso: um software livre (freeware ou shareware) em 
constante evolução. Lançado na sua estrutura original em 2002, e agora na versão 3.1, 
é utilizado em mais de 235 países (o Brasil é o terceiro país no mundo que mais utiliza 
o Moodle) e possui mais de 69 milhões de usuários. E por ser um software que se 
mantêm e desenvolve em um sistema colaborativo, uma comunidade deste tamanho 
significa também que o projeto recebe um suporte global significativo. Com a utilização 
do Moodle, então, a SEADI está objetivando fornecer uma melhor experiência virtual 
aos alunos dos cursos e aos profissionais que atuam em EaD no Tribunal, sem que 
isso acarrete em custos altos aos cofres públicos. 

Qualquer LMS é uma ferramenta, ou seja, um meio para um fim, e como tal, sua 
escolha deve ser pautada em fatores objetivos para que as metas pretendidas sejam 
alcançadas com eficiência. Neste contexto, um ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA) deve fornecer recursos suficientes para que a equipe que trabalha no 
desenvolvimento de cursos virtuais tenha à sua disposição elementos variados para 
enriquecer o processo de aprendizado. 

O Moodle oferece diversos recursos e atividades, por padrão, com esta 
finalidade. Os mais utilizados no Portal de EaD do STJ são: 
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 Recurso Arquivo: permite disponibilizar arquivos digitais em 
diversos formatos, como PDFs ou arquivos de vídeo (WMVs, MP4s, etc). 

 Recurso Página: consiste em uma página web (construída em 
HTML – hypertext mark-up language) totalmente customizável em seu layout, 
permitindo a disponibilização de diversos conteúdos. 

 Atividade Questionário: permite a criação de avaliações com 
diferentes tipos de perguntas (como múltipla escolha, verdadeiro/falso, ou 
respostas curtas, por exemplo). As perguntas ficam armazenadas na base de 
dados do sistema e podem ser reutilizadas e aplicadas a diferentes cursos e 
contextos. 

 Atividade Tarefa: permite agendar a realização de tarefas que 
envolvam a elaboração de algum produto em formato digital que é submetido via 
plataforma no prazo definido pelo tutor. O tutor dispõe de um campo para 
comentar cada trabalho e também atribui nota aos trabalhos. 

 Atividade Fórum: traz uma forma de interação e comunicação 
assíncrona, fundamental em um ambiente virtual de aprendizagem. É nos fóruns 
que tem lugar o debate, o compartilhamento de ideias e o esclarecimento de 
dúvidas. Um fórum pode ser configurado para que os alunos sejam 
automaticamente inscritos na discussão, o que significa que irão receber cada 
mensagem colocada no fórum na sua caixa de email. 

 Atividade SCORM: Sigla de Shareable Content Object Reference 
Model, refere-se a um modelo padrão que define como fazer e executar 
conteúdos baseados na linguagem web (HTML). O SCORM é um conjunto de 
normas que, quando aplicadas a um conteúdo de um curso, produz objetos de 
aprendizagem reutilizáveis. 

Além desses recursos, o sistema integrado do Moodle permite configurar como 
as notas de um curso serão calculadas e visualizadas pelos alunos, possui um sistema 
de controle de acessos e atividades individualizado para acompanhamento das ações 
de cada usuário (logs), permitindo um melhor atendimento pedagógico pelos tutores, e 
ferramentas administrativas amigáveis que permitem o gerenciamento do AVA sem a 
necessidade de conhecimentos aprofundados na área de informática. 

Outro dos pontos fortes do software Moodle é a possibilidade de 
compartilhamento de cursos completos ou apenas das atividades ou recursos 
isoladamente. E por ser um software muito utilizado, principalmente pelos órgãos 
públicos brasileiros, e mais especificamente do Poder Judiciário, esta característica 
permite a multiplicação do conhecimento entre parceiros da área com maior eficiência 
na utilização dos recursos públicos. 

 

2. Visão Estratégica da EAD 

 
O Planejamento Estratégico STJ 2020, aprovado pela Resolução STJ/GP nº 6, de 12 

de maio de 2015, ressalta como um dos valores do STJ a “Aprendizagem Contínua”, que 
tem como objetivo o desenvolvimento contínuo das pessoas, de forma a contribuir para o 
seu próprio crescimento, bem como o desempenho organizacional. 
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Cabe mencionar também que a estratégia institucional foi delineada sob três 
perspectivas:  

 
1) Pessoas e Recursos: Eficiente gestão orçamentária visando 

garantir a infraestrutura tecnológica apropriada, os investimentos no 
desenvolvimento e valorização das pessoas e o fortalecimento da governança 
institucional, que são fundamentais para suportar a evolução dos processos da 
atividade fim; 

2) Processos Internos: Aperfeiçoamento dos procedimentos relativos 
à prestação jurisdicional, priorizando as demandas repetitivas, as de grandes 
litigantes e as de combate à corrupção, com vistas a alavancar a efetividade e a 
excelência nos serviços oferecidos à sociedade; 

3) Sociedade: Oferta de serviços com qualidade para atender às 
demandas e expectativas dos clientes e da sociedade.  

 
Como pode ser inferido, para que as três perspectivas efetivamente funcionem, é 

necessário investir no desenvolvimento do capital intelectual da organização e a educação 
a distância no STJ corresponda à parcela significativa das ações educacionais 
empreendidas pela área. 

 

3. Missão 

 
Promover processos de aprendizagem voltados ao desenvolvimento das 

competências das pessoas, de forma a impulsionar o cumprimento da Missão e a 
realização das estratégias do STJ. 

 

4. Princípios e Valores 
 
4.1 Princípios 

 
As transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas têm produzido 

significativas mudanças de paradigmas nas relações de trabalho, exigindo dos 
profissionais um perfil apto a desenvolver atividades que estejam em consonância com 
os objetivos estratégicos das instituições nas quais atuam.  

No âmbito do STJ, a Educação a distância tem por objetivo gerar processos de 
aprendizagem que impulsionem o cumprimento da missão e a realização das estratégias 
do Tribunal. Seu foco está em promover o desenvolvimento das competências 
necessárias para o alcance dos objetivos institucionais, assegurando aos servidores a 
qualificação necessária à obtenção de resultados expressivos.  
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Neste sentido, faz-se necessário conceber e implementar uma abordagem de 
educação a distância no ambiente corporativo que considere estas novas exigências e 
que seja capaz de desenvolver competências que mobilizem conhecimentos, 
habilidades e atitudes de acordo com o modelo de Gestão por Competências. 

Considerando o fato de que a organização é uma grande rede que integra todos 
os seus profissionais, há que se observar a relevância de um modelo pedagógico que 
preze pelos seguintes aspectos: 

 
 Educação permanente: As ações EaD devem ser permanentes, 

respondendo ao cenário dinâmico de mudanças e aos objetivos organizacionais. 

 Princípios da educação de adultos: Ações EaD dirigidas a 
adultos precisam considerar não só a necessidade do saber, mas também as 
características do aprendiz, como experiências anteriores, prontidão para 
aprender, orientação para a aprendizagem e motivação.  

 Aprendizagem coletiva e interativa: A aprendizagem pode ser 
potencializada por meio do compartilhamento de conhecimentos e experiências e 
da interação entre os alunos, os quais devem ter papel ativo no processo. 

 Aprendizagem dialógica: A estratégia educacional baseia-se no 
diálogo entre educador e educando com vistas à elaboração conjunta do 
conhecimento. 

 Abordagem sistêmica: A organização é uma rede que integra 
todos os seus profissionais e está inserida em um contexto sociohistórico e 
cultural que deve ser considerado no planejamento das ações educacionais a 
distância. 

 Aprendizagem aberta: Expansão e flexibilidade das oportunidades 
de educação, por meio da mobilidade e ubiquidade promovidas pelas tecnologias 
de informação e comunicação. 

 Educação inclusiva: Desenvolvimento de estratégias e métodos 
pedagógicos que visem à acessibilidade e à superação de barreiras que possam 
prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. 

 Princípios do conectivismo: O conectivismo tem o seu foco na 
construção e manutenção de conexões em rede, flexíveis a ponto de serem 
aplicadas em situações ou problemas emergentes. 

 

4.2 Valores  

 
 

Os Valores Institucionais são ideias fundamentais em torno das quais se edifica 
uma organização. Representam as convicções dominantes, as crenças básicas das 
pessoas da organização, que permeiam todas as atividades e relações com os clientes. 
A SEADI compartilha dos mesmos valores do STJ: 
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Aprendizagem contínua: assumir a responsabilidade de se desenvolver 
continuamente, de forma a contribuir para o crescimento pessoal e profissional, bem 
como para o desempenho organizacional.  

 Comprometimento: atuar com dedicação, orgulho institucional, empenho e 
envolvimento em suas atividades.  

Ética: agir com honestidade e integridade em todas as suas ações e relações.  

 Sustentabilidade: adotar políticas e práticas economicamente viáveis, 
socialmente justas e ambientalmente corretas.  

Transparência: disponibilizar e divulgar informações à sociedade de maneira 
clara e tempestiva, de forma a possibilitar a participação e o controle social 

 
5. Análise Interna e Externa 

 
A Análise interna e externa é o processo de avaliação dos âmbitos interno e 

externo da organização para identificar riscos e oportunidades e pontos fortes e fracos. 
Para o levantamento dos aspectos relevantes dessa análise. O ambiente interno é 
constituído pelos pontos fortes e fracos e pode ser controlado pelos gestores da 
organização, uma vez que ele é resultado das estratégias de atuação definidas pela 
alta administração. 

O ambiente externo, por sua vez, abrange as oportunidades e ameaças e está 
fora do controle da organização. Contudo, a instituição deve conhecê-lo e monitorá-lo 
periodicamente, de forma a aproveitar as oportunidades e evitar ou minimizar as 
ameaças.  

 

 

5.1 SWOT 

 
Principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

FORÇAS 
 

          OPORTUNIDADES (+) 

 
Equipe qualificada  
 

 
Maior demanda da sociedade pelos 

serviços da justiça 

 
Qualidade dos recursos físicos 
 

 
Possíveis parcerias com outras 

instituições públicas 
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FRAQUEZAS (-)

AMEA
ÇAS (-)

 
Insatisfação e desmotivação do

 
Crise econômica – restrições 

 
Complexidade dos processos de 

licitação

 
Excesso de demanda externa por 

cursos EaD
 
Mudança de gestão e descontinuidade

das ações planejadas 

Atualizações de softwares utilizados 
pela seção 

  

5.2 Cenários para implantação da EAD 

 
 EXCE

LENTE 
BOM REGU

LAR 
FRA

CO 
CRESCIMENTO     

Potencial de eficiência 
e eficácia 

  
X 

  

Disponibilidade de 
recursos 

 X 
 

  

PÚBLICO      
Valor agregado ao 

público  
 

X 
   

Extensão dos serviços / 
produtos 

 
 

X   

DIVERSIDADE     
Tecnologia e inovação   

X 
  

Aumento da demanda 
de capacitações, composição 
e nº de participantes  

 X   

Intervenção 
governamental 

   X  

 

 

 

5.3 Avaliação Estratégica 

 
SÍNTESE DA ANÁLISE SITUACIONAL 

Desafios Fatores Críticos do Sucesso Áreas a que os 
fatores se relacionam 

 
Aperfeiçoar o 

desenvolvimento interno 
de cursos EaD 

Aperfeiçoar o conhecimento 
dos servidores a respeito do design 
instrucional.  

 
Capacitar os conteudistas 

para melhor elaboração de 

Coordenadoria 
de Desenvolvimento de 
pessoas 

 
Secretaria de 

Orçamento e Finanças 
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conteúdos para EaD 
 
Solicitar à área técnica o 

auxílio para formalizar licitação 
Ampliar a oferta de 

cursos para o público 
externo 

Conseguir apoio da alta 
administração 

Mobilizar tutores voluntários 

Diretor-Geral 
STJ 

 
Atualizar o layout 

da plataforma de EaD 
(design responsivo) 

Solicitar apoio da Secretaria 
de Tecnologia da Informação  

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação 

 

 

5.4 Objetivos Estratégicos 

 
Para cada uma das perspectivas estabelecidas, foram identificados os Objetivos 

Estratégicos, que são pontos de atuação em que o êxito é fundamental para o 
cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro de uma organização. Na 
perspectiva Pessoas e Recursos, foram formulados os seguintes objetivos estratégicos: 

 
 Assegurar e gerir o orçamento: garantir e administrar os recursos 

de custeio e investimento conforme os princípios norteadores da gestão pública 
e da gestão de custos.  

 Fortalecer a governança institucional: aprimorar mecanismos de 
liderança, estratégia e controle em busca de melhoria da gestão e dos 
resultados organizacionais.  

 Garantir a qualidade dos serviços e soluções de Tecnologia da 
Informação e Comunicação: garantir que os serviços de TIC atendam aos 
requisitos de qualidade exigidos pela instituição, além de potencializar a 
capacidade de produzir e entregar novas soluções e aprimorar as existentes, 
com foco na agregação de valores institucionais.  

 Atrair e reter talentos: oferecer ambiente de trabalho motivador 
mediante a adoção de políticas, métodos e práticas para valorizar os servidores. 
(grifo nosso) 

 Aprimorar competências: qualificar os servidores segundo a gestão 
de competências e do conhecimento para a melhoria do desempenho de suas 
atribuições. (grifo nosso) 

 
Além das metas relacionadas à educação corporativa, cabe destacar que todos os 

demais objetivos estratégicos são influenciados pelo desenvolvimento do capital humano 
do Tribunal, algo que revela a importância do investimento na capacitação dos servidores 
para o alcance dos resultados pretendidos pela alta administração.  
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6.Caracterização Situacional da Educação no Âmbito 
da Instituição.  

Em dezembro de 2010, a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 
(CDEP), reconhecendo nas TIC’s poderosas ferramentas no processo de ensino-
aprendizagem e a necessidade de ampliar as ações educacionais nesta modalidade, 
constituiu o Núcleo de Educação a Distância. 

As primeiras atividades do núcleo foram voltadas para um estudo abrangente a 
respeito dos principais aspectos relacionados à EaD e, também, a implementação de 
um ambiente de aprendizagem virtual Moodle (software livre). 

Para a consecução das primeiras ações em EaD, foi preponderante o Acordo de 
Cooperação Técnica nº 060/2010, de 20/04/2010, com o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Por meio dessa parceria, a SEADI recebeu alguns cursos a distância 
desenvolvidos por órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo, os quais foram 
adaptados ao contexto do Tribunal, especialmente em relação às atividades de 
aprendizagem propostas pelos tutores e pela SEADI. 

A partir de 2011, a SEADI passou a investir em uma metodologia de 
desenvolvimento de cursos que privilegia o capital intelectual do Tribunal, com o 
objetivo de tornar as ações de capacitação a distância mais adequadas às 
necessidades do STJ. De modo a atender a essa nova demanda, a equipe de 
servidores da SEADI intensificou a realização de grupos de estudo, a troca de 
experiências com profissionais de outras instituições, empreendeu a análise de 
metodologia de desenvolvimento de cursos do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG), bem como participou do curso a distância Teoria e Prática do Design 
Instrucional ministrado pelo professor Régis Tractenberg. 

Atualmente, o STJ já compartilha os cursos desenvolvidos internamente para 
serem utilizados por outros órgãos.  

Com vistas à cumprir sua missão, a equipe da SEADI busca o seu 
aprimoramento constante, mediante a formação de grupos de estudo, bem como a 
participação em congressos, cursos de interesse, grupos de trabalho e cursos de pós-
graduação. 

Por fim, pode-se inferir que as ações de educação a distância desenvolvidas 
pela SEADI contribuem para a concretização dos Planos de Ações de Capacitação 
(PAC) e para o alcance das metas estratégicas do Tribunal, sob a responsabilidade da 
Secretaria de Gestão de Pessoas. 
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7. Anexos  
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7.1 Anexo 1 – árvore do saber STJ 
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7.2 Anexo 2 – Plano de tutoria  

 
PLANO DE AÇÃO DE TUTORIA DO CURSO  

[Nome do Curso] – Turma XX 

De XXX a XXX de 20XX 

Coordenação 

SEADI 

Tutor 

[Nome] 
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[Mês]/20XX 

1. Objetivo do curso 

Desenvolver habilidades dos servidores do STJ referentes ao uso previsível e eficiente da 
língua no exercício de suas funções, de modo que se comuniquem verbalmente e por escrito 
observando a norma culta do português brasileiro no que diz respeito à sintaxe de concordância, 
regência e colocação. 

2. Conteúdo  

 Módulo 1: Concordância verbal 

 Módulo 2: Concordância nominal 

 Módulo 3: Concordância ideológica ou silepse 

 Módulo 4: Regência verbal, nominal e crase 

 Módulo 5: Colocação pronominal 

3. Público Alvo 

Servidores do Superior Tribunal de Justiça. 

4. Sistema de avaliação 

4.1 Avaliação da aprendizagem  

A verificação da aprendizagem será realizada pelas atividades: 

Atividade Pontuação 

  
 

 
 
 
 
 
Total de pontos do curso 100 pontos 

 

4.1.1. Fóruns 

Critérios de avaliação dos fóruns de discussão: coerência teórica, interação com os colegas, 

clareza, pontualidade. 
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Critérios Pontuação  

  

  

  

4.2. Avaliação de reação 

Ao final do curso, os alunos e a tutora preencherão um questionário de avaliação de reação 

abrangendo aspectos gerais do curso, bem como seu desempenho individual. 

5. Cronograma das atividades de tutoria do curso 

DATAS ATIVIDADES PREVISTAS 

Preparação do ambiente 

Até 26/02/2016

 

Texto de abertura dos Fóruns de Apresentação, 

Notícias, Fale com o tutor, Fóruns de dúvidas e Fóruns 

Avaliativos. 

Ambientação 

A partir de 29/02 

A partir de 29/02 1. Apresentação dos alunos e ambientação à plataforma 

de EaD; 

2. Acompanhamento do fórum Fale com o tutor. 

Módulo I De 29/02 a 11/03/2016 
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29/02/2016 1. Publicação no “Quadro de avisos” de mensagem para 

os alunos com orientações sobre o conteúdo, e atividade 

da unidade; 

2. Publicação no “Quadro de avisos” do cronograma do 

curso e informações sobre os critérios de avaliação para 

a certificação; 

29/02 a 11/03/2016 3. Acompanhamento do Fórum de dúvidas; 

29/02 a 11/03/2016 Acompanhamento no Moodle dos relatórios de 

participação dos cursistas e envio de mensagens 

individuais, preferencialmente nominais, de incentivo 

aos ausentes ou àqueles que estão com atividades em 

aberto (Questionário do módulo I). 

Módulo II 

De 14 a 22/03/2016 

14/03/2016 1. Publicação no “Quadro de avisos” de mensagem 

sobre o Início do módulo II, com orientações sobre o 

conteúdo e atividades; 

15 a 28/03/2016

Até 29/03/2016

2. Acompanhamento do Fórum de Discussão I, e do 

Fórum de dúvidas; 

3. Lançamento das notas e feedback aos alunos 

referentes ao Fórum de Discussão I. 

14 a 22/03/2016

 

Acompanhamento no Moodle dos relatórios de 

participação dos cursistas e envio de mensagens 

individuais, preferencialmente nominais, de incentivo 

aos ausentes ou àqueles que estão com atividades em 

aberto (fórum de discussão I e questionário do módulo 

II). 

Módulo III 
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De 28/03 a 05/04/2016 

28/03/2016 1. Publicação no “Quadro de avisos” de mensagem 

sobre o Início do módulo III, com orientações sobre o 

conteúdo e atividades; 

28/03 a 05/04/2016 Acompanhamento no Moodle dos relatórios de 

participação dos cursistas e envio de mensagens 

individuais, preferencialmente nominais, de incentivo 

aos ausentes ou àqueles que estão com atividades em 

aberto (questionário do módulo III). 

Módulo IV 

De 28/03 a 05/04/2016 

28/03/2016 1. Publicação no “Quadro de avisos” de mensagem 

sobre o Início do módulo IV, com orientações sobre o 

conteúdo e atividades; 

28/03 a 05/04/2016 Acompanhamento no Moodle dos relatórios de 

participação dos cursistas e envio de mensagens 

individuais, preferencialmente nominais, de incentivo 

aos ausentes ou àqueles que estão com atividades em 

aberto (questionário do módulo IV). 

Módulo V 

De 06 a 13/04/2016 

06/04/2016 1. Publicação no “Quadro de avisos” de mensagem 

sobre o Início do módulo V, com orientações sobre o 

conteúdo e atividades; 

06 a 13/04/2016 Acompanhamento no Moodle dos relatórios de 

participação dos cursistas e envio de mensagens 

individuais, preferencialmente nominais, de incentivo 
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aos ausentes ou àqueles que estão com atividades em 

aberto (questionário do módulo V). 

Atividades de encerramento 

De 07 a 13/04/2016 

 1. Acompanhamento dos relatórios de participação 

dos cursistas; 

2. Envio de mensagens individuais nominais de 

incentivo aos que possuem alguma atividade 

pendente; 

3. Observações sobre o progresso ou a participação, 

bem como informações sobre as atividades finais; 

4. Enviar mensagem estimulando o preenchimento da 

avaliação de reação. 

5. Elaboração de atividade de recuperação para os 

alunos que possuírem nota final entre 50 e 69 

pontos. 

Até 20/04/2016 Enviar à SEADI a avaliação do curso feita pelo tutor, 

com sugestões de aprimoramentos. 

6. Material complementar 

A critério da tutoria, propor a disponibilização de materiais complementares que facilitem, 
complementem ou aprofundem o conteúdo do curso. Esses recursos poderão ser propostos antes 
do início do curso ou durante a sua realização, quando percebida a necessidade pelo tutor. 

7. Observações 

A resposta às dúvidas dos alunos deverá ocorrer com a maior brevidade possível, não devendo 

ultrapassar 30 horas da postagem, com vistas a não desestimular a participação dos alunos.  
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7.3 Anexo 3 – Guia do tutor  
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Tutor(a),  

Seja muito bem vindo à equipe de Educação a Distância (EAD) do Superior Tribunal de Justiça. 

Este  guia  tem  por  objetivo  orientar  a  sua  prática  de  tutoria  em  cursos  a  distância  promovidos  pelo 
Tribunal,  que  deve  ser  fundamentada  nos  pressupostos  teóricos  e  metodológicos  explicitados  no 
Modelo Pedagógico para a Educação a Distância no STJ.  

Esses  pressupostos  prezam  por  uma  ação  planejada  que  promova  a  interação  e  a  construção 
colaborativa do conhecimento, logo a atuação do tutor deve ser pautada na interatividade, afetividade, 
domínio  do  conteúdo,  bom  emprego  dos  recursos  oferecidos  pelas  ferramentas  tecnológicas, 
acompanhamento sistemático da aprendizagem do aluno e dos resultados do curso para o STJ. 

Você, Tutor(a), é o profissional que  interage diretamente com o aluno, é quem o acolhe; apresenta os 
objetivos e os conteúdos de aprendizagem; inicia, estimula e instiga as discussões nos fóruns; responde 
a dúvidas; propõe atividades para aprendizagem, acompanha, fornece feedbacks sistemáticos, e avalia o 
desempenho do aluno, dentre outras ações. Portanto, é  importante utilizar estratégias que promovam 
experiências significativas e contextualizadas para a aprendizagem dos alunos.  

Nesse sentido, Behar (2009) destaca que: 

“Aprender na sociedade em rede caracteriza‐se por uma apropriação de conhecimento que se dá 
numa realidade concreta. Isto é, parte‐se da situação real vivida pelo educando, o que é apoiado 
pela presença mediadora e gestora do professor  compromissado com os  seus alunos e  com a 
construção de conhecimentos, procurando responder ao princípio da aprendizagem significativa 
(Castells,  1999).  Esse  processo  pressupõe  o  oferecimento  ao  educando  de  informações 
relevantes, que possam ser relacionadas com os conceitos já ou pré‐existentes em sua estrutura 
cognitiva e que acabam por  influenciar na aprendizagem e no  significado atribuído aos novos 
conceitos construídos.”  
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Destacam‐se, a seguir, algumas ações que cooperam para o bom desempenho da ação de tutoria no STJ 
e consequentemente para o sucesso do aluno na aprendizagem:  

 Conhecer o modelo pedagógico estabelecido para a Educação a Distância no STJ; 

 Dominar o conteúdo do curso; 

 Participar  junto  com a  coordenação de EAD do planejamento do  curso:  revisão de  conteúdo; 
elaboração das atividades avaliativas; elaboração do plano  instrucional, organização da sala de 
aula virtual; 

 Conhecer  e  aplicar  estratégias  para  dinamizar  a  interação  e  a  construção  coletiva  do 
conhecimento nos fóruns de discussão; 

 Utilizar a técnica de “costura” textual nos fóruns; 

 Acompanhar e orientar os alunos no desenvolvimento das atividades em grupo e  individuais, 
incentivando‐os,  esclarecendo  suas  dúvidas,  apresentando  técnicas  de  aprendizagem, 
recomendando  leituras, facilitando aos alunos relacionarem os conhecimentos do curso com o 
seu contexto de trabalho e com outras atividades quando necessário;  

 Fornecer  feedbacks  claros  e  objetivos  para  o  aluno  sobre  seu  o  progresso,  valorizando  as 
produções e indicando aspectos de melhoria; 

 Responder as dúvidas dos alunos referentes ao conteúdo em até 24 horas; 

 Acompanhar e corrigir as avaliações de aprendizagem, bem como registrar os resultados (notas); 

 Procurar  a  coordenação  para  esclarecer  dúvidas  referentes  a  questões  administrativas,  de 
manuseio da plataforma e pedagógicas; 

 Avaliar  a  participação  dos  alunos,  sua  própria  atuação  na  tutoria  e  da  coordenação  de  EAD, 
dando retorno à Seção de Educação a Distância (SEADI) durante e após o desenvolvimento do 
curso, fazendo sempre que necessárias proposições de melhoria. 



25 
 

 

I – USO DA LINGUAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

As  interações aluno/tutor, aluno/aluno e aluno/alunos na Educação a Distância  são  favorecidas pelas 
ferramentas interativas como fóruns, chat (bate‐papo), mensageiro1 e visam minimizar a distância física 
entre os participantes e entre participantes e tutor(a), além de contribuir para a construção colaborativa 
do conhecimento. 

“Em um processo colaborativo de aprendizagem, a  linguagem tem que ser horizontal, pois não 
existe hierarquia na  construção do  conhecimento, aprendemos  com  todos. A  linguagem a  ser 
utilizada nos  fóruns  e nos demais  espaços  colaborativos deve  ser  informal,  coloquial,  afetiva, 
simples, comum, acessível, objetiva e concisa. Assim,  facilitamos a comunicação e a  interação 
porque  os  alunos  ficam  mais  a  vontade,  quando  todos  são  tratados  de  forma  igualitária, 
independente do cargo ocupado. Na comunicação escrita na EaD temos a ausência dos recursos 
presentes  na  comunicação  presencial,  como  expressão  facial,  gestos,  etc,  desta  forma,  é 
importante a utilização de  todos os meios de expressão disponíveis:  imagens, vídeos, notícias, 
links que possam contribuir para a comunicação eficaz.”  

(Síntese  das  discussões  do  “Fórum:  Construindo  o  modelo  de  tutoria  para  a  EaD/  STJ  – 
Conhecendo  o  perfil  da  turma  e  dos  alunos”  –  Curso  Teoria  e  Prática  de  Docência  Online  ‐ 
TPDO/2014) 

A  linguagem  informal  e  afetiva  não  implica  na  dispensa  da  norma  culta  e  no  exagero  de  palavras 
afetivas,  quando  chamamos  o  aluno  de  “Caro”  ou  de  “Estimado”  demostramos  que  ainda  não  o 
conhecemos  bem, mas  que  o  respeitamos  e  temos  a  intenção  de  aproximação.  As  expressões  de 
despedida  como:  “Um  abraço”,  Abraços  virtu@ais”,  “Grande  abraço”,  demonstram  afetividade  e 
interesse  em  estar  próximo  do  aluno.  Evite  nos  fóruns  a  utilização  de  termos  como  “Prezado”, 
“Atenciosamente”,  “Cordialmente”,  porque  embora  demonstrem  educação  são  termos  formais  e 
implicam em hierarquia.  Segundo Cunha  (2006)  in: Bezerra, o uso estrito da  linguagem  formal entre 
tutor(a) e alunos, constitui‐se uma ameaça, pois a formalidade pode favorecer o receio de o aluno errar, 
sendo possível que a interação diminua. 

Outro ponto importante é usar corretamente cada um dos canais de comunicação, bem como orientar 
os alunos para o uso correto. Ex.: fórum de discussão para debate; dúvidas serem tratadas no fórum de 
dúvidas; recados e comunicações pessoais feitas pelo mensageiro.  

                                                            
1 Possibilita a troca de mensagens individuais entre os participantes. Recomenda‐se ao tutor utilizar esse canal de 
comunicação  para  transmitir  mensagens  curtas  para  a  turma  como  recados,  lembretes  de  datas,  convites 
motivando a participação. E também para mensagens privadas para saber o motivo da ausência do aluno na sala 
virtual e nos fóruns, da não realização de tarefas, resolver conflitos que extrapolaram a possibilidade de resolver 
por conversa coletiva na sala de aula virtual... 
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II – A IMPORTÂNCIA DA FOTO E DO PERFIL PARA A EAD  

Texto adaptado do curso Docência Online do TRE/BA 

 

A  foto e a atualização do perfil  são essenciais para a  interação do grupo, pois permitem conhecer os 
participantes e fomentar o sentimento de “turma”. A mensagem com foto tem maior identidade, pois se 
sabe  que  a  resposta  está  ligada àquele  rosto  com  identidade  própria,  pensamentos  próprios  e  
experiências múltiplas. (TRE/BA).  

A  SEADI  disponibiliza  um  perfil  prévio  dos  alunos  ao  tutor(a)  constando:  cargo,  função,  lotação, 
formação, data de ingresso no STJ, experiência na EaD STJ, com objetivo de ajudar o tutor a conhecer o 
perfil de sua turma, 

“As informações do perfil contribuem para um melhor conhecimento dos alunos, para quebrar o 
gelo, criar uma atmosfera mais afetiva, ajudar a descobrir afinidades, a mapear as atividades 
iniciais  e  a  formar  um  ambiente  colaborativo  de  aprendizagem.  Além  de  possibilitar  uma 
abordagem mais próxima e individualizada com o(a) tutor(a) e com os demais alunos. Ou seja, o 
tutor(a) pode traçar um perfil do grupo e o perfil individualizado de cada aluno. Esses subsídios 
podem ser utilizados para  fomentar a discussão de temas em comum, estimulando o  interesse 
de cada um.”  

(Síntese das discussões do “Fórum: Construindo o modelo de tutoria para a EaD/ STJ – 
Conhecendo o perfil da turma e dos alunos” – Curso TPDO/2014). 

O  perfil  dos  participantes  poderá  ser  acessado  pelo  tutor(a)  durante  o  curso,  de modo  a  ampliar  o 
conhecimento  sobre  cada  aluno  e  ser  instrumento  para  promover  a  participação.  Exemplos: Caso  o 
aluno  já atue na EAD, pode ser estimulado a trazer um conceito sobre o tema ou trazer uma pequena 
bibliografia sobre um estudioso da área. Relatar uma experiência da área de atuação. Ou, caso o cursista 
goste  de  cinema,  pode  ser  convidado  a  trazer  um  trecho  de  filme  para  ilustrar  um  conteúdo. 
Observaram a importância do perfil do aluno? (TRE/BA). 

É importante que o tutor publique sua foto e atualize o seu perfil. Quando estiver atuando como tutor, 
não se esqueça de pedir para seus alunos publicarem também. Combinado? 
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III – FÓRUNS  

 

São espaços onde os diálogos acontecem desafiando o aluno a participar,  interagindo, aprendendo e 
colaborando com a aprendizagem dos colegas.   

1. Fórum de apresentação  

Esse fórum tem por objetivo receber os alunos no curso e oportuniza que as pessoas se conheçam e se 
integrem  formando  uma  comunidade  de  aprendizagem  para  a  construção  colaborativa  do 
conhecimento, ou  seja, é uma  ferramenta de  “quebra‐gelo”  virtual.   Além disso, este  fórum  ajuda o 
tutor(a)  a  ter  uma  melhor  percepção  de  quem  são  os  seus  alunos  (interesses,  local  de  trabalho, 
formação, experiências com o conteúdo).  

Para  Rossato  (2013),  é  importante  que  o  tutor(a)  imprima  um  caráter  pedagógico  na  apresentação, 
mostrando  quem  é  dentro  curso.  Pois,  a  forma  como  o  tutor  se  apresenta  direciona  as  demais 
apresentações. Assim, é  importante que o  tutor ao apresentar‐se  fale quem ele é academicamente e 
relate  experiências  com  o  conteúdo  do  curso,  conte  os  seus  interesses,  pois  isso  leva  o  aluno  a 
manifestar também os interesses e inicia‐se um agrupamento por afinidade. 

Portanto,  tutor,  tenha  um  olhar  pedagógico  com  as  apresentações,  visando  conhecer  a  sua  turma. 
Acolha, faça comentários, valorizando e reconhecendo as expectativas, experiências, anseios, histórias 
para que o aluno sinta que a sua participação é valorizada.  

Exemplo de apresentação do tutor(a):   

Olá, participantes, 

Sou Fulano de Tal, tutor(a) do curso Gestão de Pessoas, formado(a) em administração pela UFPR, 
com especialização em Gestão Pública. 

Estou  no  Tribunal  há  pouco mais  de  2  anos,  e  desde  o  início  trabalho na  Coordenadoria  de 
Desenvolvimento de Pessoas. Anteriormente trabalhei também no xxxxx. 

Tenho atuado como tutor(a) no Tribunal desde o ano passado no Curso Gestão de Pessoas. Sou 
gestor da seção xxxx e fascinado pelo tema do nosso curso, e será um prazer compartilhar com 
vocês conhecimentos, experiências contextualizando o conteúdo à realidade do STJ. 

Espero contribuir com a aprendizagem acompanhando a turma, mediando os fóruns de discussão, 
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orientando e esclarecendo dúvidas sobre o conteúdo, atividades avaliativas,...

Contem com meu apoio nesta caminhada. 

Agora, passo‐lhes a palavra!  

Conte‐nos um pouco sobre sua trajetória, formação acadêmica, como pode contribuir com 
nossa comunidade de aprendizagem, desafios, ... 

Interaja com os colegas de turma. 

Quem será o primeiro(a)? 

Abraços virtuais, 

Fulano de Tal – Tutor(a)  

2. Fóruns de construção colaborativa do conhecimento 

Tutor(a),  para  que  você  faça  uma mediação  com  segurança  do  conteúdo  a  ser  tratado,  é  essencial 
conhecer todo o material didático do curso previamente, tais como textos e vídeos. O estudo de textos 
adicionais pode ser relevante para aprofundar conhecimentos no tema e estimular as discussões.  

Rossato  (2013)  aponta,  em  concordância  com  outros  pesquisadores,  que  o  diálogo  assíncrono 
propiciado pelo fórum é um  instrumento privilegiado para a construção do conhecimento e reconhece 
doze indicadores válidos para uma melhor funcionalidade dos fóruns: 

1. Apresentação com caráter pedagógico; 

2. Valorização e reconhecimento das expectativas, anseios, histórias pessoais; 

3. Participação ativa nos fóruns; 

4. Manutenção da participação de todo o grupo nas discussões; 

5. A qualidade da atuação pedagógica do tutor; 

6. Ir além do senso‐comum; 

7. Manutenção do padrão de retorno nas participações dos estudantes; 

8. Produção  de  sínteses  ao  longo  das  discussões  equilibrando  novos  questionamentos  e 
retomada do questionamento inicial; 

9. Distinção do espaço do fórum de discussão do espaço da sala de aula presencial (onde tudo 
acontece: a discussão, a atividade, o recado, a administração de conflitos);  

10. Influência do comando, ou consigna, do fórum;  

11. Reconhecimento da identidade de cada turma/grupo; 

12. Construção de comunidades de aprendizagem.  

Nota‐se  que  a mediação  do  tutor(a)  em  fóruns  de  discussões  é  uma  atividade  complexa  que  exige 
trabalhar o conteúdo mantendo o foco da discussão, mobilizando, motivando,  instigando a reflexão, a 
troca  de  ideias  e  de  experiências. Ademais,  é  necessário  relacionar  o  conteúdo  com  conhecimentos 
prévios  e  com  a  prática  no  Tribunal,  de  forma  a  favorecer  a  contextualização,  a  significância  e  a 
construção compartilhada de conhecimentos.  
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“A  qualidade  deve prevalecer sobre  a  quantidade.  Vários  fóruns,  perguntas e  estímulos,  não 
significam, necessariamente, uma boa qualidade na relação interpessoal. Pelo contrário, podem 
até  desestimular  a  participação... Acompanhar,  tirar  dúvidas,  corrigir  e  fornecer feedback são 
atividades  inerentes  à  prática  do  tutor/professor  e  a  “Costura  textual”  pelo  tutor  nos  fóruns 
ajuda a não perder o foco das discussões. ”  

(Síntese  a  partir  das  discussões  do  “Fórum:  Construindo  o modelo  de  tutoria  para  a 
EaD/STJ – Conhecendo o perfil da turma e dos alunos” – Curso TPDO/2014). 

2.1 Técnica de “costura textual” em fóruns 

Para Azevedo (2005), a técnica de conduzir um fórum por meio da “costura textual” das participações é 
um desafio  interessante, que permite construir uma discussão articulada envolvendo os participantes 
em uma  conversa  compartilhada  sobre o  tema. Para exemplificar  cita‐se  a opinião de uma  aluna do 
curso TPDO sobre costura textual: 

“A técnica de costura textual usada neste curso, gera uma grande diferença nas dinâmicas das 
postagens. Senti uma interação maior entre os participantes, ao verem suas ideias destacadas e 
“ligadas” umas às outras, o que estimula ainda mais as discussões e interações. E a possibilidade 
de sintetizar estas ideias com outros comentários ou perguntas também amplia o horizonte das 
discussões”. 

Evita‐se, assim um problema muito comum em fóruns,  indicado por Athail Pulino (2011), que é o de a 
discussão assumir um  formato de entrevista, onde o aluno pergunta, e o  tutor  responde, esta  forma 
inibe  a  iniciativa  dos  alunos  interagirem  e  se  ajudarem mutuamente  na  construção  colaborativa  do 
conhecimento.  Pois,  o  tutor  torna‐se  o  centro  de  referência  e  a  formação  de  uma  comunidade  de 
aprendizagem é dificultada.  

A costura textual, segundo Azevedo (2005) estimula a troca de experiência e de opiniões, a construção 
compartilhada  do  conhecimento  de  forma mais  dinâmica,  contextualizada  e  organizada  permitindo 
confrontar  ideias,  perceber  semelhanças  e  diferenças,  aprofundar  a  discussão  e  favorece  o 
estabelecimento de  conexões entre as postagens. Além do que, as  respostas em bloco evitam várias 
respostas iguais que tomam tempo de leitura e desmotivam o aluno. 

Também  permite  ao  tutor  identificar  e  compreender  os  aspectos  do  conteúdo  que  estão  sendo 
discutidos  e  os  que  precisam  de  aprofundamento  por  meio  de  problematizações  que  instiguem  a 
pesquisa e discussão pelos participantes.    

Nas costuras textuais o tutor pode citar o nome dos alunos quando realiza a costura textual, ou 
pode deixar para o próprio aluno  identifique a  sua  contribuição/participação no  resultado da 
costura textual. No entanto, quando o  tutor opta por citar os nomes é  importante ter cuidado 
para  que  todos  os  que  participaram  sejam  contemplados,  pois  caso  um  aluno  não  seja 
contemplado pode se sentir desprestigiado ou que sua participação não foi relevante. Às vezes o 
destaque por nomes pode obrigar a fazer cortes de cada postagem e inviabiliza a generalização 
das respostas com base na proposta do fórum.  

(Síntese a partir das discussões do fórum: “Construindo o modelo de tutoria para a EaD/ 
STJ – Parte 2” – Curso TPDO/2014). 

A seguir, é apresentado um passo a passo de como utilizar a estratégia de “costura textual” proposta 
por Azevedo (2005) e pela Salmon (apud. Azevedo, 2005, p. 13), que valoriza a participação dos alunos e 
contribui, também, para que os alunos elaborem suas sínteses: 
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Proposta de Wilson de Azevedo para “costura” de discussão em sala de aula virtual: 

1º) Separe um tempo para  ler as mensagens distribuídas do dia anterior, realize primeiro uma 
leitura superficial e uma segunda leitura mais atenta ao que cada um diz. 

2º) De cada mensagem separe pelo menos um trecho ou parágrafo que a sintetize. Copie e cole 
o parágrafo ou trecho em um arquivo à parte, que pode ser denominado de “discussão da 
semana”. 

3º) Depois que ler a última mensagem e separar o seu trecho, retorne ao arquivo da “discussão 
da semana” e procure identificar linhas que associam os trechos, numa espécie de exercício 
de “ligue os pontos”: pode criar títulos que identifiquem essas linhas e colocar cada trecho 
embaixo  do  respectivo  título. No  fim,  tem‐se  um  conjunto  de  linhas  temáticas  contendo 
cada um trechos mais representativos das falas de cada um no dia anterior. 

4º) Isso permite  identificar nitidamente os pontos que  estão demandando maior  atenção da 
turma, a comentar questões que estão chamando mais a atenção, ou salientar pontos que 
considera também importantes e que não estejam sendo abordados pela comunidade. 

Proposta de Gilly Salmon, especialista em dinamização e acompanhamento de turmas online, sobre 
como “costurar” uma discussão: 

1º) Recolha  em  um  único  bloco  as  contribuições  dos  participantes,  copie‐as  e  cole‐as  num 
processador de texto; 

2º) Faça uma primeira leitura rápida, assinalando temas‐chave da discussão; 

3º) Crie uma estrutura desses temas, atribuindo‐lhes títulos; 

4º) Identifique temas unificadores da discussão; 

5º) Identifique pontos de discordância; 

6º) Sintetize  com uma  frase ou  com um ou dois  tópicos  cada  tema,  identificando pontos de 
concordância e de discordância, talvez com exemplos dados pelos remetentes; 

7º) Acrescente a isso seus metacomentários ou tópicos de ensino, se você desejar; 

8º) Se você deseja que a discussão desses temas prossiga, faça perguntas específicas, porém de 
resposta aberta. 

Teste essas orientações e observe os resultados que irão surgir nas suas turmas virtuais. 

Exemplos de mediações em fórum: 

1. Respostas em bloco 
As  respostas  em  bloco  contribuem  para  que  o  diálogo  no  fórum  não  fique  centralizado  no  tutor  e  com muitas mensagens 
semelhantes. Ex. 

Olá, Kátia, Jailton, Dirce e Mário, 

Sejam bem‐vindos! 

Que bom conhecê‐los! Vamos vivenciar uma experiência de aprendizagem, onde interagir, trocar uns com os outros é 
fundamental para a construção colaborativa do conhecimento. 

Contem comigo sempre que precisarem. 

Um abraço, 

Mario – tutor 
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2. Costura textual2 
 

Provocação no fórum pela tutora: 

“Bom dia, Tutores do STJ, 

Tatiana, Lucimar e Renato, obrigada por iniciarem a nossa construção com temas e desafios tão interessantes  ... 

Enquanto aguardamos as contribuições dos colegas  falem um pouco  sobre quais  são as competências essenciais 

para o  tutor no STJ. Penso que as competências do  tutor são “um divisor de águas” para o bom desempenho do 

aluno, pelo uso de estratégias que favorecem a construção do conhecimento de forma significativa, colaborativa e 

contextualizada. E você? 

Visitem também no Fórum: Interações, dúvidas e depoimentos e o espaço de Construção colaborativa do Glossário. 
Abraços Virtuais, Magali” 

A partir da provocação seguem as considerações de alguns participantes e a mediação da tutora: 
Considerações dos participantes  Mediação da tutora 

“Olá, Magali, 
Acredito que as competências essenciais para o tutor no STJ são: 
sua  capacitação no  tema, disponibilidade de  tempo, gostar de 
aprender e compartilhar experiências, se fazer presente durante 
o curso para que os participantes não percebam o “a distância” 
de maneira negativa. Fernanda” 

“Boa noite, Tutores do STJ,

Fernanda,  Marcelo  Reis  e  Lucimar.  Parabéns!  Identificam 
competências  importantes que também considero essenciais 
ao tutor no STJ, como: 

 Conseguir fazer que o aluno perceba a presença do 
tutor  no  curso online,  pelo  acompanhamento  e 
pelos  feedbacks de  evolução  e  de  aspectos  que 
podem ser melhorados no desempenho; 

 Dominar o conteúdo; 

 Ter abertura para aprender; 

 Propiciar espaço para que haja compartilhamento 
de experiências; 

 Motivar e animar a participação; 

 Fazer  uso  de  perguntas  para  fomentar  a 
participação; 

 Manter uma relação horizontal de igualdade; 

 Dominar  as  funcionalidades  do  AVA  (Ambiente 
Virtual  de  Aprendizagem)  explorando 
possibilidades de interação. 

Quem registra mais competências que podemos considerar 

essenciais para o bom desempenho da tutoria no STJ? 

Vejam  (BERNARDINO, 2011, p.4), com base em  investigação 

exploratória  e  bibliográfica,  identifica  três  dimensões  na 

atividade  de  tutoria:  técnica,  gerencial  e  pedagógica. 

Na dimensão técnica, ... 

Convido‐os  a  conhecerem  também  no  facebook  a 

página Competência da EaD para o Judiciário.” 
Abraços Magali.” 

“Olá, Fernanda e colegas, 
Como  você  disse,  o  tutor  deve  estar  sempre  presente, 
acompanhando  a  evolução  da  turma  e  fazendo  com  que 
percebam esse constante acompanhamento. 
Também  deve  estar  sempre motivando a  participação  dos 
alunos, provocando com  perguntas  quando  percebe  que  está 
diminuindo a participação. Essa  função de “animador” é muito 
importante. 
Também  é  importante  que  o  tutor  faça‐os  perceber  que a 
transmissão do conhecimento é horizontal, ou seja, ele não está 
numa  posição  superior,  em  se  tratando  do  saber,  em  relação 
aos alunos. Precisa  ficar claro que cada um é  responsável pela 
construção do seu conhecimento e da partilha com os colegas, 
ou seja, uma construção coletiva do conhecimento. 
Abraços, Marcelo Reis”  

“Olá Magali e colegas, 
O  que  o  Marcelo  e  a  Fernanda  mencionaram  sobre  a 
presença do  tutor  e  a  construção  do  conhecimento de  forma 
horizontal  são  fundamentais.  Aliado  a isso, necessita  ter 
domínio do  conteúdo  e  da  ferramenta  AVA  no  sentido  de 
explorar ao máximo as possibilidades de interação para motivar 
os participantes. 
Abraço. Lucimar” 

                                                            
2 Situações retiradas do curso “Teoria e Prática da Docência Online” 



33 
 

 

3. Resposta simplista – Simulação para um fórum sobre Políticas Econômicas do Brasil3 

Proposição da tutora 

Olá, Pessoal, 
Vamos iniciar o nosso 2º Fórum de Discussão? 

Segue  a  afirmação  que  dará  início  a  nossa  discussão: Reduzir  taxa  de  juros  é  favorável  para  o  crescimento  econômico  do 
país. Importante justificar a resposta com argumentos. 

Participem! Considerando o material do curso, suas percepções e as contribuições dos colegas. 
A participação no fórum no período previsto, de 12 a 23 de maio, valerá 10 pontos, conforme critérios abaixo: 
�  6 pontos – pela pertinência da participação em relação ao tema proposto 

�  4 pontos – pela interação com outros alunos no fórum (comentar a postagem de, pelo menos, um outro colega do curso) 

Quem começa? 
Abraços virtu@is, 

Jacqueline – Tutora EaD 
Considerações dos participantes  Mediação da tutora 

Olá, Jacqueline! 
Certa.  Com  uma  menor  taxa  de  juros  as  pessoas  podem 
comprar mais e, assim, as indústrias terão que produzir mais. 

Abraços, João 

Olá, João, Larissa, Milton e demais participantes. 
Quantas análises interessantes! 

Vocês argumentam que a queda de juros pode ser favorável 
tanto para o consumidor como para as empresas: 

 Consumidor (aumento do poder de compra; troca 
de dívidas mais caras por mais baratas); 

 Empresas (geração de emprego e renda); e 

 Mercado  imobiliário  (redução  do  custo  mensal 
dos financiamentos). 

Quero ouvir também a opinião de vocês sobre as possíveis 
desvantagens com o aumento da queda de  juros? E quem 
pode ser afetado por essas desvantagens? 
João,  você  correlaciona  o  aumento  da  produção  das 
indústrias  com  a  queda  da  taxa  de  juros.  Descreva  os 
fatores que podem ser responsáveis por essa correlação? 

Aguardo vocês! 

Abraços, 

Jacqueline – Tutora 

Tutora Jacqueline, 
Gostei da abordagem do autor do  texto, principalmente sobre 
os aspectos favoráveis da queda dos juros para o consumidor e 
empresa. Nesse sentido,... 

  

Abraço, 

Milton 

Olá, Jacqueline e colegas, 
Nunca tinha parado para pensar sobre como a vida da empresa 
é afetada com a queda de juros, nos mais variados aspectos 
como, geração de emprego,... 

Abraço, 

Larissa 

Análise da  simulação:  João  foi assertivo, porém  sua  resposta  foi  simplista e a Tutora o  instigou a pesquisar, argumentar de 
forma mais aprofundada no conteúdo em estudo. 

                                                            
3 Simulações adequadas a partir de exemplos do texto: Orientação de tutores da Unisa Digital. 
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     4. Resposta de aluno que apenas concorda com os colegas 
Considerações dos participantes  Mediação da tutora 

Olá, Jonatas! 
Concordo com você. Vai ficar mais fácil comprar um carro, mas 
depois as prestações podem ficar mais caras. 

Cristina 

Olá, Pessoal 
Jonatas e Cristina, 

Interessantes reflexões! 

Jonatas. Muito interessante a sua análise de como o fato das 
prestações estarem menores, pode interferir no aumento da 
demanda  e  na  necessidade  do  aumento  da  produção. 
Alertando  que  as  empresas  podem  não  estar  preparadas 
para suprir esses picos de demanda do mercado pela falta de 
capacidade produtiva para atender a demanda 

Cristina, você  apresenta  a  ideia  de  que  a  queda  de  juros 
pode  influenciar diretamente na  inflação. Descreva  como  a 
taxa de juros pode exercer controle sobre a inflação? 

Para  saber  mais  na  nossa  biblioteca  temos  um  texto 
interessante: “O que causa inflação?”. 

Abraços, 

Jacqueline – Tutora 

Bom dia, Jacqueline e colegas, 
Estudando o conteúdo entendi que existe uma relação direta do 
preço dos produtos com o aumento da demanda. Por exemplo, 
a  queda  no  preço  das  prestações  dos  carros  pode  elevar  a 
demanda, porque... 

Assim, as empresas precisam... 

Abraço, 

Jonatas 

Análise da simulação: A aluna Cristina apenas concordou com o colega, possivelmente sem ter lido o conteúdo. A tutora indicou 
material para leitura e lançou um questionamento para que aluna reelaborar e complementar a sua participação no fórum. 

2.2 Fechamento de fórum de discussão  

Tutor(a), encerrado o prazo de duração do fórum, elabore uma síntese da discussão para fechamento 
do fórum, reunindo em uma mensagem as contribuições dos alunos.  

Essa estratégia tem por objetivo organizar as ideias e convidar o aluno a participar do fórum do módulo 
seguinte e possibilita verificar o desempenho da turma na discussão e se os objetivos do fórum foram 
alcançados. 

Uma  forma  de  preparar  a mensagem  de  fechamento  do  fórum  sem  tomar  um  tempo  dispendioso 
devido à quantidade de participações é destacar tópicos pertinentes em um documento à parte de uso 
exclusivo do tutor, à medida que as mensagens são publicadas e ao finalizar o fórum basta que você faça 
um alinhavo final em sua síntese. Os textos das costuras textuais também são uteis para elaboração da 
síntese de encerramento do fórum (PRODEQUI, 2014).  

3. Outros fóruns 

3.1 Fóruns sociais  

É recomendada a oferta de fóruns sociais, pois segundo Gonçalves (2006, pg.10), os alunos produzem 
mais nos  fóruns  temáticos se esses  forem associados aos  fóruns sociais como “Café virtual,  Intervalo, 
Varanda e outros. Essa mescla não só se assemelha mais aos espaços sociais presenciais, como se presta 
para trocas de experiências, desabafos, conversas  informais e, assim, reserva para os fóruns temáticos 
espaço de produção do conhecimento de forma mais sistematizada e organizada”. 
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“O  fórum  social  é  um  espaço  onde  as  ideias  fluem  sem  muitas  amarras,  e  assim  pode 
contribuir para a construção de uma relação interpessoal proveitosa que favoreça a interação 
e a aprendizagem colaborativa. A partir deste conceito teve a sugestão de um participante do 
curso  TPDO  de  que  o  espaço  de  café  poderia  ser  denominado  de  “boteco  virtual”.  Cabe 
destacar a necessidade de sensibilidade para avaliar o uso desses espaços, pois haverá turmas 
que não se identificarão com esse espaço, enquanto outras terão participação mais intensa.”  

(Síntese das discussões do “Fórum: Construindo o modelo de tutoria para a EaD/ STJ – 
Conhecendo o perfil da turma e dos alunos” – Curso TPDO/2014). 

3.2 Quadro de avisos ou fórum de notícias 

Espaço destinado à publicação de avisos e notícias sobre o curso, como orientações sobre a proposta de 
trabalho para cada módulo, critérios de avaliação, cronogramas, entre outros. 
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IV – CHAT (“bate‐papo”) 

 

Tutor(a), chat, é uma conversa em tempo real por meio do computador. Você pode utilizar para discutir 

um determinado tema, porém é necessário o planejamento prévio para que você possa responder aos 

questionamentos  dos  alunos  e  também  lançar  novos  desafios,  mantendo  a  conversa  animada  e 

consequentemente  o  interesse  dos  alunos.  Ao  agendar  uma  sessão  de  chat,  é  recomendável  a 

proposição de dois horários diferentes, para que o aluno participe no que melhor  se encaixe em  sua 

disponibilidade. 

Algumas dicas: 

 Agende as sessões com antecedência na própria ferramenta chat; 

 Prepare,  previamente,  perguntas  a  serem  submetidas  ao  grupo  para  discussão,  bem  como, 

respostas a estas perguntas;  

 Deixe um aviso com destaque dos horários no ambiente do curso; 

 Esteja presente no horário agendado; 

 Cumprimente o aluno, assim que ele entra na sala de “bate‐papo”; 

 Faça um comentário sobre o tema a ser discutido e vá propondo questionamentos aos alunos; 

 Utilize frases curtas e termine com “...”, indicando que terá continuação; 

 Faltando 5 minutos comece a agradecer a participação de todos; 

 Procure  encerrar  na  hora  prevista,  despedindo‐se  de  todos,  agradecendo  a  participação  e 

pedindo licença para deixar a sala; 

 Saia da sala. 

Caso nenhum aluno compareça, permaneça na sala de “bate‐papo” durante toda a sessão, pois alguns 

alunos costumam chegar mais tarde. E ainda que nenhum apareça, seja criativo e aproveite para fazer 

uma explanação sobre o conteúdo a ser discutido. 
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Veja um exemplo de plano de atuação de tutoria para chat temático, retirado do texto “Aula 3 – Design 

de atividades e tarefas” Material didático do curso PIGEAD: 

1) Tutor(a):  

2) Data: xx/xx/xx 

3) Sugestão de texto da mensagem inicial do Chat: 

Caro aluno seja bem‐vindo a este “Bate‐papo” Virtual. Este espaço de  interação está  reservado 
para que possamos discutir o texto que foi disponibilizado para esta finalidade. 

4) Texto das Regras de Participação no Chat: 

Procure  ser  gentil  e  objetivo  em  suas  colocações,  zelando  sempre  pela  harmonia  visando  à 
aprendizagem coletiva. Evite gírias, palavras impróprias ao contexto ou ainda palavras abreviadas 
que dificultem a compreensão. 

5) Dinâmica da Tutoria no Chat 

Duração do Chat: aproximadamente 45 minutos, podendo se estender por mais 10 minutos e não 
mais que isso a fim de não tornar o debate cansativo. 

Na abertura do Chat, nos primeiros minutos, serão feitas as apresentações, primeiro o tutor, em 
seguida os alunos. 

6) Exemplo de texto de apresentação dos participantes 

Queridos  alunos  é  um  prazer  estar  online  com  vocês,  peço  que  acaso  a  conexão  caia,  não  se 
apavorem ou se desculpem do ocorrido, apenas entrem novamente na discussão, ok? 

Peço, ainda, que se acaso cair a minha conexão  (exemplo  falta de energia em minha casa) que 
vocês conduzam o Chat até às 20h45min h uma vez que o Chat não é meu é nosso! Combinado? 

Alguém tem dúvida em relação a utilização do Chat? 

Como primeira tarefa cada um de nós deverá se apresentar, vamos começar por mim: 

Sou especialista em sistemas de informação e atualmente sou professora de Informática e tutora 
em curso a distância de Informática. Agora cada um de vocês pode se apresentar. 

7) Após as apresentações 

Lemos  muitos  textos  ressaltando  os  traços  positivos  da  EaD.  Entretanto,  a  EaD  não  é  uma 
unanimidade, o texto “Uma Nação em Risco” apresenta uma outra visão sobre o assunto. Neste 
chat nós vamos discuti‐lo. Portanto, serão feitas três perguntas provocativas para estimular nosso 
debate. Postarei uma a cada vez e em seguida, cada um deve colocar sua contribuição, ok? 

1ª Pergunta: 

Em sua opinião “para atender uma demanda cada vez maior  (de alunos, de conhecimento, etc) 
basta apenas ampliar a oferta” (página 1)? 

2ª Pergunta: 

A partir da vivência de vocês na EaD, vocês concordam com a visão do texto? 

3ª Pergunta: 

Vocês concordam que com a EaD “estaremos produzindo um enorme contingente de profissionais 
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universitários analfabetos diplomados” (página 8 nas conclusões)?

8) Finalizando a discussão 

Bom, acredito que o objetivo desta atividade tenha sido alcançado. Despeço‐me com a certeza de 
ter  deixado  a  semente  da  aprendizagem  de mais  uma  atividade  online  e  vocês  pelo  exemplo 
poderão conduzi‐la em suas atividades pedagógicas. 

Xxxxx xxxxx ‐ Tutora a distância 

V – OUTRAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 

A Plataforma Moodle de Educação a Distância utilizada pelo STJ oferece uma infinidade de instrumentos 

de avaliação, entre os quais: 

Testes de múltipla escolha 

Da  perspectiva  da  aprendizagem  favorecem  apenas  a 
recordação  de  fatos  e,  do  ponto  de  vista  do  design 
instrucional,  requerem  tempo  e  habilidade  especifica 
para a construção. 

Teste de verdadeiro/ falso e 
sim/ não 

Adequados para avaliar habilidades  cognitivas de ordem 
superior, eles são mais complicados, pois, é difícil redigir 
declarações completamente verdadeiras ou falsas. 

Testes de associação ou 
correspondência 

São  pouco  adequados  para  aprendizagem  não 
memorística – além de ser difícil selecionar um conjunto 
comum de condições e respostas.   

Teste de preenchimento de 
lacunas 

Restringe a mera recordação e é difícil de ser construído e 
corrigido, podendo  levar a mais de uma resposta correta 
–  o  que  dificulta  sua  aplicação  e  sua  correção 
automatizada. 

Testes de arrastar‐e‐soltar 
Restringem‐se a mera recordação ou adivinhação. Fáceis 
de construir e corrigir eletronicamente. 

Puzzies (Jogo da memória, forca, 
palavras cruzadas e caça 

palavras) 

Baseiam‐se exclusivamente em estratégias de recordação 
ou  memorização.  Implicam  uma  produção  menos 
complexa,  conta  com  gabaritos  simples  acessíveis  a 
qualquer  usuário  com  conhecimentos  básicos  de 
informática. 

Questões dissertativas 

Consistem em perguntas abertas que têm como objetivo 
avaliar  competências  de  aplicação,  análise,  síntese  e 
avaliação.  Podem  restringir‐se  a  alguns  parágrafos, 
exigindo  respostas  altamente  focadas,  ou  dar 
oportunidade  ao  aluno  de  expressar  ponto  de  vista  em 
dissertações  mais  longas.  São  relativamente  fáceis  de 
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construir, requerem muito tempo e cuidado na correção. 
Cuidado para evitar julgamentos subjetivos e de estilo de 
escrita em vez da aprendizagem do tema em questão. 

Questões de resolução de 
problemas 

Avaliam  competências  de  aplicação,  análise,  síntese  e 
avaliação,  fáceis  de  construir,  mas,  requerem  cuidado 
extra na correção, pois geralmente há múltiplas respostas 
para solucionar um mesmo problema. 

Autoavaliação 
Consiste  em  propor  aos  alunos,  individualmente  ou  em 
grupos,  testes objetivos e/ou questões dissertativas que 
devem ser analisadas pelos próprios alunos. 

VI – MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

Tutor,  você  poderá,  no  planejamento  ou  no  decorrer  do  curso,  de  acordo  com  necessidades 
identificadas, disponibilizar materiais complementares que aprofundem e favoreçam a compreensão e a 
contextualização do conteúdo com o trabalho no STJ.  

Poderão ser incluídos na plataforma do curso ou indicados links para os alunos para: 

 áudios de entrevistas 
 exercícios 
 filmes 
 fotos 
 imagens 
 livros 
 sites 
 textos (artigos, teses, dissertações, etc) 
 vídeos 
 dentre outros 

Atenção:  Este material,  contudo,  não  deverá  ser  cobrado  do  aluno  nas  atividades  avaliativas  e  nem 
computar na carga horária do curso. 
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VII – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E FEEDBACK 

 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nos cursos de EaD do STJ ocorre de três formas: diagnóstica, 
formativa  e  somativa,  conforme  descrito  no modelo  pedagógico  e  síntese  no  quadro  a  seguir.  Será 
aprovado no curso o aluno que alcançar, no mínimo, 70% do total de pontos das atividades avaliativas. 

Avaliação diagnóstica  Avaliação formativa  Avaliação somativa 

Oportuniza  identificar  os 
conhecimentos  prévios  dos 
alunos, pontos fortes da turma e 
os  que  precisam  de  uma 
atenção  maior  do  tutor. 
Possibilita  realizar  ajustes  nos 
conteúdos,  estratégias  e 
atividades.    Instrumentos  que 
contribuem  para  a  avaliação 
diagnóstica:  fórum  de 
apresentação;  explanação  das 
habilidades  necessárias  para 
participar  adequadamente  do 
curso;  pré‐teste;  avaliação  de 
estilos  de  aprendizagem  por 
meio de questionário, ajudando 
também o aluno a aperfeiçoar o 
seu planejamento de estudo. 

Ocorre  durante  todo  o  curso  e 
deve ser planejada previamente 
atentando  para  a  frequência  e 
os  tipos  de  avaliação  a  serem 
utilizados  em  cada  curso.  É 
importante,  priorizar  atividades 
significativas  e  contextualizadas 
com o ambiente de  trabalho no 
STJ  e  aconselha‐se  a  privilegiar 
também  trabalhos  em  grupo, 
consultas  na  área  de  trabalho, 
uma vez que os cursos ofertados 
têm  por  objetivo  ampliar  as 
competências  utilizadas  na 
atuação  profissional.  Diversas 
atividades  podem  ser  utilizados 
para avaliar os alunos: 

 Fóruns de discussão; 

 Exercícios  variados  como 
questões  dissertativas, 
verdadeiro/  falso,  múltipla 
escolha,  correspondência, 
ordenação,  preenchimento 
de  espaços  em  branco, 
lições,  estudo  de  caso, 
projetos, tarefas,... 

Importante  ter  claro  o  objetivo 
que se pretende alcançar com a 
atividade  e  conversar,  avaliar 
junto  com  o  aluno  produções 
para  que  gerem  oportunidade 
crescimento  tanto para o  aluno 

Realizada  na  conclusão  de 
unidades  ou  do  curso  para 
mensurar  o  aprendizado  do 
aluno  com  fins  de  classificação 
em  notas.  Cabe  destacar  a 
relevância  de  utilização  de 
rubricas  para  avaliação  com 
critérios detalhados. Rubrica é a 
sistematização  que  o  tutor  faz 
dos  critérios  e  indicadores  de 
avaliação,  buscando  reduzir  a 
subjetividade  do  processo,  por 
exemplo, para a participação em 
fóruns,  a  nota  pode  estar 
dividida  em  número  de 
postagens,  qualidade  da 
informação  (coerência  teórica, 
pertinência,  clareza  e 
cumprimento  de  prazo,  com  a 
discriminação  do  que  o  aluno 
precisa  fazer para  tirar  a  nota), 
exemplo: 

 Participação no debate com 
ideias,  sugestões  e  relatos 
de  experiência  com 
coerência  e  foco  no 
conteúdo – 50 pontos. 

 Interação  por  meio  de 
argumentos  apresentados 
nas postagens dos colegas – 
25 pontos 

 Participação  dentro  do 
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como para o tutor. 

 

prazo previsto – 25 pontos  

Pala Filatro  (2008) é  importante que o aluno receba  feedback, retorno qualificado sobre as atividades 
desenvolvidas no curso. Recomenda‐se para atividades mais complexas a emissão de feedbacks também 
durante a realização, orientando as etapas, causas de erros e possíveis correções.  Deve ficar claro para 
o aluno que as suas mensagens e atividades foram lidas e principalmente porque errou ou perdeu nota. 
O aluno não pode  receber nota máxima  sem merecimento, e  também não  se  recomenda nota única 
para todos, a menos que tenha uma justificativa. 

O  feedback  deve  iniciar  com  o  nome  do  aluno  com  uma  linguagem  afetiva,  despedindo‐se  com  um 
abraço e assinando. Veja exemplos: 

Caro José, 

Você  se  posicionou  sobre  o  tema,  no  entanto  faltou  profundidade  para  que  ficasse  claro  o 
conceito  de  Gestão  por  competências.  Procure  pensar  na  diferenciação  das  competências 
individuais e organizacionais. 

Sua interatividade com os colegas foi muito boa! 

Abraços, 

Tutor(a), xxxx 

 

Olá, João, 

Excepcionalmente  você  não  participou  do  nosso  fórum.  Não  deixe  de  fazer  a  atividade 
complementar. 

Abraços, 

Tutora, xxxx 
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VIII – PLANO DE AÇÃO DE TUTORIA 

 

Tutor, a ação de tutoria deve ser intencionalmente planejada a fim de que você esteja aparelhado para 
coordenar, motivar  e  orientar  as  atividades  na  sala  virtual.  Portanto,  a  elaboração  de  um  plano  de 
tutoria  (modelo Anexo  I)  com  a  descrição  detalhada  das  atividades  e  o  cronograma  de  execução  é 
fundamental. Veja algumas dicas:  

 Na preparação da sala virtual, é importante que você: 

 Cheque se o conteúdo está disponibilizado de  forma correta e organizada, se os  links, 
vídeos e áudios funcionam adequadamente.  

 Analise se as atividades são adequadas e contextualizadas com a realidade do Tribunal;  

 Elabore  o  comando  (consigna)  para  a  abertura  do  fórum  de  apresentação  e  para  os 
demais fóruns;  

 Programe as datas de liberação dos conteúdos de cada unidade, de abertura dos fóruns 
e de disponibilização das atividades avaliativas. 

 

 Prepare  o  texto  com  as  informações  que  serão  disponibilizadas  aos  alunos,  como  por 
exemplo: 

 Mensagem de boas‐vindas ao curso e convite para participar do fórum de apresentação; 

 As  informações  sobre as atividades que deverão  ser  realizadas em cada módulo, bem 
como sobre a forma de avaliação de cada módulo. 

 

 Registre,  no  plano  de  tutoria,  as  estratégias  de  acompanhamento  dos  alunos  junto  com  o 
cronograma, prática que facilita o trabalho e otimiza o tempo. Entre essas se destacam:  

  Acompanhamento  diário  dos  fóruns  de  discussão  fazendo  “costuras  textuais”, 
identificando  as  linhas  temáticas  que  estão  sendo  discutidas  e  os  pontos  que 
demandam maior atenção dos participantes,  comente as questões de destaque. Caso 
espere que a discussão desses temas continue, instigue os participantes com perguntas 
específicas, mas de resposta aberta. 

 Monitoramento pelo relatório do Moodle dos alunos que NUNCA acessaram o curso (No 
final da primeira semana envie uma mensagem individual, motivando‐os a participação 
e oferecendo ajuda – interagir com a coordenação do curso);  
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 Monitoramento pelo  relatório do Moodle dos  alunos que  constam  com mais de uma 
semana  sem  acesso o  curso ou que não  têm  acessado o  conteúdo  (envie mensagem 
individual motivando  a  participação  e  colocando‐se  a  disposição  para  auxiliá‐lo,  caso 
haja necessidade); 

 Elaboração de cronograma pessoal com as atividades diversas como: encerramento de 
fóruns,  correção  das  atividades,  lançamento  de  notas  e  emissão  feedbacks  sobre  o 
desenvolvimento dos alunos na aprendizagem; 

 Registro das datas de encerramento de cada um dos fóruns de discussão de conteúdo. 
Nessa  ocasião  é  importante  elaborar  uma  síntese  das  principais  discussões  e  uma 
mensagem convidando o aluno a participar da próxima atividade; 

 Controle da participação dos alunos nos  fóruns e demais atividades, podendo o  tutor 
fazer  registros em  tabela ou outra  forma de anotação pessoal  (encaminhe mensagens 
aos alunos que não realizaram tarefas, oferecendo apoio e alertando sobre as datas de 
encerramento);  

 Definição com a coordenação se serão aceitas tarefas fora do prazo. Caso sejam, defina 
critérios  (haverá decréscimo de nota?  Será  a mesma  atividade que os demais  alunos 
realizaram  no  prazo  estabelecido?...).  Cabe  destacar  que  não  faz  sentido  o  aluno 
participar  em  fóruns  de  discussão  após  o  seu  encerramento,  pois  não  haverá mais 
interação  nem  a  construção  compartilhada  de  conhecimentos,  objetivo  principal  do 
fórum; 

 Definição  se  haverá  atividades  complementares  para  aprovação,  caso  o  aluno  não 
obtenha 70% da nota para aprovação. 

 
 Relatório de conclusão de curso 

 Preveja  em  seu  plano  de  trabalho  a  elaboração  do  relatório  de  avaliação  do  curso, 
fazendo proposições de melhoria, pois sua percepção é um contributo importante para 
melhorar a qualidade dos cursos ofertados pela SEADI STJ (Anexo II – Considerações do 
tutor).  
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IX – COORDENAÇÃO DE CURSO  

 

Para cada curso realizado, a SEADI designa um membro da sua equipe para atuar como coordenador(a), 
realizando as atividades administrativas, apoiando aos alunos em questões de metodologia, sistema de 
avaliação e manejo das funcionalidades da plataforma. 

Mas,  a  atividade  mais  importante  do  coordenador(a)  está  no  exercício  da  gestão  pedagógica 
empreendendo  ações  e  estratégias  no  sentido  de  oferecer  aos  tutores  apoio  no  planejamento  e 
execução  de  suas  atividades  para  o  curso,  orientando,  dando  suporte,  respondendo  de  imediato  as 
dúvidas e tomando providências eficazes as solicitações, bem como assessorando o tutor no manejo da 
plataforma e em questões pedagógicas. 
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X – ASPECTOS LEGAIS DA AÇÃO DE TUTORIA NO STJ 
 

 

 

A ação de tutoria no STJ é regulamentada pelas legislações: 

1. Lei  nº  11.416/2006,  regulamentada  pela  Portaria  Conjunta  nº  03/2007,  que  dispõe  sobre  a 
instituição de Programa Permanente de Capacitação dos órgãos do Poder Judiciário; 

2. Portaria  Nº  504/2008,  que  dispõe  sobre  o  Programa  Permanente  de  Capacitação  e 
Desenvolvimento dos servidores do STJ; 

3. Resolução Nº 11/2009, que dispõe sobre a concessão da Gratificação por Encargo de Curso ou 
Concurso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça; 

4. Instrução Normativa STJ/GDG nº 7 /2015, que dispõe sobre a participação de servidores do STJ 
em ações de educação corporativa e dá outras providências. 

 

Seleção de tutores 

Considerando a  importância de conhecer, valorizar os conhecimentos e as experiências dos servidores 
do STJ, foi desenvolvido, em 2014, o “Banco de Profissionais em EaD”. Essa  iniciativa tem por objetivo 
ofertar  cursos  ainda  mais  contextualizados  e  significativos  tanto  para  os  servidores  como  para  a 
organização. 
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ANEXO I – Exemplo Plano de Tutoria 

PLANO DE AÇÃO DE TUTORIA DO CURSO GESTÃO PÚBLICA – Turma A Março/2014 

Tutor – Marcelo Reis  

Coordenação – Magali Chules 

1. Objetivo do curso 

Apresentar noções sobre a formação e desenvolvimento dos gestores públicos e servidores que almejam atuar em 
atividades de natureza gerencial, para a compreensão do seu papel na organização, seu aprimoramento pessoal e 
interpessoal e o aprimoramento dos processos de trabalho.  

2. Conteúdo  

Aula 1:Evolução Histórica da Gestão Pública; 

Aula 2: O Processo de Modernização da Gestão Pública; 

Aula 3: Governabilidade, Governança e Accontability; 

Aula 4: Ética e Moral na Gestão Pública; 

Aula 5: Competência do Gestor; e 

Aula 6: Atitudes Pró‐Ativas no Ato de Gerir. 

3. Público Alvo 

Servidores do Superior Tribunal de Justiça. 

4.  Sistema de avaliação 

4.1. Avaliação da aprendizagem  

A verificação da aprendizagem será realizada pelas atividades: 

Atividade  Pontuação 

Fórum avaliativo I – de 31 de março a 11 de abril 15 
Atividade avaliativa I – de 7 de abril a 24 de abril 20 
Fórum avaliativo II – de 14 de abril a 2 de maio 15 
Fórum avaliativo III – de 5 de maio a 15 de maio 20 
Atividade avaliativa II (Questionário) – de 7 de maio a 15 de maio 30 

Total  100 pontos 

5. Fóruns 

Critérios de avaliação dos fóruns de discussão: coerência teórica, interação com os colegas, clareza, boa redação e 

pontualidade. 
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Critérios  Pontuação 

Participação no debate com  ideias, sugestões e relatos de 
experiência coerentes com o conteúdo. 

3 pt no fórum de 10 pontos 
5 pt no fórum de 15 pontos 

Interação  por  meio  de  argumentos  apresentados  nas 
postagens dos colegas expandindo as discussões. 

2 pt no fórum de 10 pontos 
3 pt no fórum de 15 pontos 

Foco no assunto tratado.  3 pt no fórum de 10 pontos 
4 pt no fórum de 15 pontos 

Participação efetiva dentro do prazo previsto  2 pt no fórum de 10 pontos 
3 pt no fórum de 15 pontos 

6. Avaliação de reação 

Ao final do curso, os alunos e tutor preencherão um questionário de reação abrangendo aspectos gerais do curso, 

bem como seu desempenho individual. 

7. Cronograma das atividades de tutoria curso 

DATAS  ATIVIDADES PREVISTAS 

Preparação do ambiente 

Até 31/3/2014 

 

1. Liberação do acesso do aluno ao ambiente virtual do curso – ambientação.   

2. Abertura dos Fóruns de Notícia e Apresentação; 

3. Envio de mensagem de Boas‐vindas. 

4. Disponibilização  das  informações  iniciais:  “cronograma  do  curso”, 
“combinados iniciais”. 

Módulo I 

De 31/3 a 4/4/2014 

31/3/2014 

 

 

1. Disponibilização do conteúdo e atividades do Módulo I para os alunos; 

2. Publicação  no  “Fórum  de  notícias”  mensagem  para  os  alunos  com 
orientações sobre o conteúdo, atividades do módulo I; 

3. Publicação no “Fórum de noticias” do cronograma do curso e  informações 
sobre os critérios de avaliação para a certificação; 

3/4/2014 

 
Monitoramento  dos  participantes  que  NUNCA  acessaram  o  curso  e  envio  de 
mensagem individual pelo mensageiro motivando a participação. 

4/4/2014 

 

Acompanhamento no Moodle dos relatórios de participação dos cursistas e envio 
de  mensagens  individuais,  convidando  a  participação  os  que  ainda  não  se 
manifestaram no fórum. 

Módulo II 

De 7/4 a 11/4/2014 
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7/4/2014 

 

 

1. Disponibilização do conteúdo e atividades do Módulo II para os alunos; 

2. Publicação no “Fórum de Notícias” mensagem sobre o  Início do Módulo  II, 
com orientações para leitura do conteúdo e sobre a atividade avaliativa I. 

9/4/2014 
3. Mensagem aos alunos ressaltando a importância da participação nos fóruns 

e informando que o fórum encerra‐se dia 11/4, conforme acompanhamento 
pelo relatório do Moodle; 

10/4/2014 
4. Mensagem personalizada aos alunos que ainda não participaram do fórum, 

alertando que o prazo encerra‐se dia 11/4, conforme acompanhamento pelo 
relatório do Moodle. 

14/4/2014  5. Fechamento do fórum; 

17/4/2014 

 
6. Enviar mensagens aos alunos que ainda não realizaram a atividade avaliativa 

I, oferecendo apoio, conforme acompanhamento pelo relatório do Moodle. 

Até 20/4/2014  7. Lançamento das notas e feedback aos alunos referentes ao fórum avaliativo 
I. 

22/4/2014 
8. Enviar mensagens aos alunos que ainda não enviaram a atividade avaliativa 

lembrando  que  o  prazo  encerra‐se  24/4,  preferencialmente  nominal, 
conforme acompanhamento pelo relatório do Moodle. 

Até 30/4/2014  9. Lançamento  das  notas  e  feedback  aos  alunos  referentes  a  atividade 
avaliativa I. 

Módulo III e IV 

De 14/4 a 2/5/2014 

14/4/2014 

 

 

 

1. Disponibilização do conteúdo do modulo III e IV e do fórum avaliativo II para 
os alunos; 

2. Publicação no  “Fórum de Noticias” mensagem  sobre  a disponibilização do 
conteúdo do Módulo III e IV, convidando para participar do fórum avaliativo 
II. 

 

 

Acompanhar o relatório de participação e enviar mensagens no meio da primeira 
semana convidando os ausentes para participarem do  fórum e no  final próximo 
ao prazo de encerramento, um novo alerta aos ausentes. 

Até 5/5/2014  3. Fechamento do fórum; 

Até 8/5/2014  4. Lançamento das notas e feedback aos alunos referentes ao módulo III. 

Módulo V e VI 

De 5/5 a 15/5/2014 

5/5/2014 

 

1. Disponibilização do conteúdo dos módulos V e VI e do fórum avaliativo III. 

2. Publicação no “Fórum de Noticias” da mensagem sobre a disponibilização do 
conteúdo do Módulo V e VI, e convite para participação no fórum avaliativo 
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III; 

 
Acompanhar  o  relatório  de  participação  enviando mensagens  no meio  da 
primeira  semana  convidando a participação e no  final próximo ao  final do 
prazo para os ausentes. 

16/5/2014 
3. Fechamento do fórum; 

Lançamento das notas e feedback aos alunos referentes ao módulo III. 

Atividades de encerramento 

De 12/5 a 16/5/2014 

 

8. Informações  sobre  a  avaliação  de  aprendizagem,  prazo  para  recursos  e 
publicação de resultados; 

9. Acompanhamento dos relatórios de participação dos cursistas; 

10. Envio  de mensagens  individuais  nominais  de  incentivo  aos  que  possuem 
alguma atividade pendente; 

11. Observações  sobre o progresso ou  a participação, bem  como  informações 
sobre a atividade final; 

12. Enviar mensagem estimulando o preenchimento da avaliação de reação. 

13. Motivar os alunos a preencherem a avaliação de reação. 

Até 19/05/2014  Enviar  à  SEADI  a  avaliação  do  curso  feita  pelo  tutor,  com  sugestões  de 
aprimoramentos. 

Tutor, no plano de ação podem constar modelos de mensagem elaborados previamente para:  

 Quadro de avisos ou notícias (Boas vindas; orientações para o início de cada módulo); 
 Comando (consigna) para a abertura do fórum de apresentação e para os demais fóruns 
 Alunos que “nunca” acessaram o curso; 
 Alunos que estão sem acessar o curso a vários dias; 
 Alunos que ainda não participaram do fórum motivando‐os a participar. 
 Alerta sobre o prazo de encerramento das atividades. 
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ANEXO II – Avaliação do curso pelo tutor 

 

CONSIDERAÇÕES DO TUTOR 

 
 

CURSO:  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:  

TUTOR:  

 

 
1) Planejamento do Curso (reuniões com tutores, público‐alvo do curso, carga horária, distribuição do 

conteúdo programático, etc). 

2) Atuação da coordenação EaD no suporte ao tutor e a turma (apoio pedagógico ao tutor, auxílio aos 
alunos / tutor no manejo da plataforma de EaD, esclarecimento dos elementos constantes na ficha 
técnica, etc.). 

3) Participação dos alunos (interesse demonstrado em relação à temática do curso, nível de interação 
nos fóruns, tempestividade na entrega das atividades, domínio da plataforma de EaD, conflitos entre 
alunos / tutor, etc.) 

4) Plataforma de EaD (A plataforma foi uma ferramenta eficaz para a realização do curso a distância? 
Há necessidade de maior aprendizado do  tutor em  relação aos  recursos da plataforma? Quais as 
dificuldades / limites encontrados na plataforma de EaD?). 

5) Qualidade do material do curso (conteúdo, layout, atividades avaliativas ou de interação, etc.). 

6) Na sua opinião, qual a importância do curso no contexto do STJ? 

7) Faça uma auto avaliação da atuação enquanto tutor. 

8) Espaço aberto para críticas, elogios e sugestões. 



52 
 

 

ANEXO III – Orientações sobre as principais funcionalidades do 
Moodle utilizadas na atividade de tutoria 

A ser desenvolvido pela SEADI:  

 

1. Configuração de fóruns 

2. Atribuição de notas e feedbacks aos alunos 

3. Inclusão de arquivos, de links, vídeos, etc 

4. Acompanhamento de relatórios de participação dos alunos nas atividades do curso 

5. Envio de mensagens para toda turma e individuais 

6. Verificação do relatório de notas da turma 
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