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ESTUDOS DE CASO 

SOBRE TUTORIA

• Objetivo: Discutir sobre questões reais e/ou adaptadas que 
aconteceram no curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas na modalidade a distância.

• Metodologia: Cada grupo irá trabalhar com um estudo de 
caso (tempo: 20 min) e, posteriormente, apresentar o 
resultado das discussões para todos os participantes da 
capacitação (tempo: 3 min). 

• Descrição da Atividade: Leia a situação apresentada, em 
seguida descreva sua opinião sobre a prática aplicada e, por 
fim, defina qual a prática aconselhável. Sendo que:

• Estudos de caso - 01 a 10 – avaliar a prática do tutor a distância.

• Estudos de caso - 11 a 13 – avaliar a prática do tutor presencial.
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ESTUDOS DE CASO 

SOBRE TUTORIA

Estudos de Caso – Tutor a distância
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ESTUDO DE CASO 1

• PAULA TOMAZ - aluna [09:58]: Bom dia Cristina.. 
posso reenviar algumas atividades que não alcancei 
nota satisfatória?

• CRISTINA SOUZA – Tutora a Distância –
Comunicação Empresarial [10:44]: Paula,
Estamos justamente em reunião fechando as notas de 
vocês.
Agora já não dá mais tempo. Sinto muito. Se houver 
alguma possibilidade ao final da reunião eu te mando 
uma mensagem.
Abraços.

• Obs.: A tutora não retornou nada para a aluna após a 
reunião, talvez porque não houve possibilidade.
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ESTUDO DE CASO 1 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

O tutor não se preocupou em 

chamar atenção do aluno sobre os 

motivos da nota não satisfatória. 

Se mostrou atenciosa, mas, não 

preocupou-se com a aprendizagem 

da aluna.

Senão for fechamento de período 

(mesmo na EaD temos um 

calendário acadêmico), deve-se 

renegociar os prazos das atividades, 

não pelo aumento de notas e sim 

como favorecimento para a 

aprendizagem.

Busca da auto-estima do cursista, 

dando novas oportunidades.
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ESTUDO DE CASO 2

• CARLA DE SOUZA - aluna [19:19]: Carolina estou 
desesperada..........
eu ensinei a matéria para mais dois colegas e eles tiram 
notas até legais...........e eu tirei só 16 menos que a 
metade do aproveitamento... não posso acreditar........... 
vc pode me mandar a correção da prova por favor.......
eu preciso saber onde estou errando!!!!
atá eu sempre tento fazer os exercícios mais esses 
ultimos eu não estou conseguindo desenvolve-los.......
Abraços Carla

• CARLA DE SOUZA - aluna [19:22]: por favor me 
auxilie.........

• Obs.: A tutora a distância ignorou a mensagem e não 
respondeu.
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ESTUDO DE CASO 2 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

Omissão sobre a reclamação da 

aluna.

Comunicar-se com o tutor 

presencial em caso de dúvidas 

sobre a aluna.

Mostrar a importância de trabalhar 

em grupos.

Identificar os erros e tentar resgatá-

los.

Criar uma relação mais afetuosa 

com a aluna.
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ESTUDO DE CASO 3

• CARLA DE SOUZA - aluna [18:42]: Carolina eu fiz a 2ª avaliação 
presencial, e não tenho nota?

• CARLA DE SOUZA - aluna [18:42]: por que?

• CARLA DE SOUZA - aluna [18:43]: essa prova pra mim vai ser 
substitutiva ou final?
Fique c Deus,
Carla

• CARLA DE SOUZA - aluna [18:49]: ATÁ EU FIZ A FRASE DO DIA E NÃO 
GANHEI PONTO.........

• CARLA DE SOUZA - aluna [18:49]: FUI TÃO MAU ASSIM?

• CARLA DE SOUZA - aluna [18:49]: RSRSRSRSRSSR

• sábado, 17 maio 2008

• CARLA DE SOUZA - aluna [10:08]: Avaliação presencial - 2a prova
CAROL EU FIZ A PROVA KD A minha nota?
ou o que eu faço?

• CARLA DE SOUZA - aluna [10:09]: responda-me por favor!!!!

• segunda, 19 maio 2008

• CARLA DE SOUZA - aluna [21:13]: olá Carol
A nota da minha prova?
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ESTUDO DE CASO 3 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

Omissão sobre a reclamação da 

aluna.

Responder os e-mails em, no 

máximo, 24h.

Comunicar-se com o tutor 

presencial em caso de dúvidas 

sobre a aluna.

Comprometer-se com o IFES.

Identificar os erros e tentar resgatá-

los.

Criar uma relação mais afetuosa 

com a aluna.
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ESTUDO DE CASO 4

• Discussão sobre dúvidas em um Fórum:

• entendimento do conteúdo por SARA - quinta, 8 
maio 2008, 19:33 Até agora não tenho nem uma 
duvida. estou consiguido resolver as atividades sem 
nem um problema! 

• Comentário do tutor no Fórum:
• Isso é muito bom SARA. Aliás, aproveite para fazer 

as revisões gramaticais. Há palavras escritas 
erradas.Desta forma, você não conseguirá ser uma 
boa profissional, de que adianta não ter dúvidas de 
conteúdos técnicos e escrever tão mal.”
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ESTUDO DE CASO 4 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

Exposição da aluna a todos os 

participantes do curso.

Utilizar e-mail diretamente para a 

aluna e não responder pelo Fórum.

É importante sinalizar os erros 

gramaticais cometidos pelos alunos.
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ESTUDO DE CASO 5

• ANA CAROLINA [18:22]: Sônia
estou precisando de sua ajuda, amanhã será a prova e 
eu preciso muito ir na faculdade em nanuque. Gostaria 
de pedir sua compreensao e ajuda se possivel, voce me 
aplicar esta prova a tarde no horario entre 13:00 até as 
15:00. Deste ja agradeço.
abraços
Ana

• Sônia – Tutora Presencial [23:46]: Ok, Ana Carolina.
Podemos aplicar a prova a você neste horário.
Sônia.

• Obs.: O tutor a distância, viu a mensagem e não informou 
a coordenação do curso.
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ESTUDO DE CASO 5 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

Não envolvimento com a 

metodologia do IFES.

Conivência com a atitude errada do 

tutor presencial.

Qualquer conduta que considerar 

incorreta, seja por parte dos alunos, 

tutores presenciais ou qualquer 

membro da equipe multidisciplinar 

deve ser informado a coordenação 

do curso.

É importante tentar um trabalho em 

parceria com os tutores presenciais.
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ESTUDO DE CASO 6

• A aluna Carla diz ao seu tutor a distância: 

• Me sinto envergonhada devido minhas dificuldades mais 
isto não quer dizer que irei desanimar, na primeira prova 
concluida achei que teria tirado um zero, pois há um 
tempinho que desconhecia a matemática depois de um 
bom tempo voltar atrás é complicado parece que ficou 
mais dificil ainda,em relação a segunda prova não 
estava dificil,mas não consegui concluir todas as 
questães pois estava a base de efeito de rémedio estou 
com problemas de saúde e isto me abalou muito pois 
estudei bastante e na hora me deu transtorno do pânico 
e não sabia a onde eu estava sai daquela sala tonta,mas 
tenho certeza que dias melhores viram. 

• Obs.: O tutor não respondeu.
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ESTUDO DE CASO 6 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

Omissão ao problema relatado pela 

aluna.

Assumir o papel de motivador.

Verificar novas possibilidades para a 

aluna.

Conversar com o tutor presencial 

sobre os problemas da aluna.
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ESTUDO DE CASO 7

• Mensagem do Aluno:

• Caro professor, me desabafei bastante ontem, chorei 
demais por ter me dado muito mal na prova. estou 
precisando de um socorro, vou me esforçar mais.
A disciplina é muito difícil para estudar a distancia e já 
tive informações de que isso é só o começo.
Obrigada pela oportunidade de desabafo. Abraços 

• Respostas do tutor: 

• Chore, chore bastante, desabafe. Depois levante a 
cabeça e diga para a si mesma: Eu sou uma pessoa 
capaz, eu vou conseguir, é meu ideal.

• Só você ainda não percebeu isso, todos nos já 
percebemos. Confie em você, nos confiamos. 
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ESTUDO DE CASO 7 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

O tutor assumiu o papel de 

motivador.

Acompanhar o aluno de forma 

individualizada.

Estimular a participação nas 

atividades propostas.

Propor parcerias com o tutor 

presencial de forma a ajudar o 

aluno.

Estimular o estudo em grupo com 

os colegas que apresentam mais 

facilidade.
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ESTUDO DE CASO 8

• Situação: Um aluno estava viajando e ao retornar acessa o 
curso pela primeira vez três semanas após o início das aulas. 

• Mensagem do aluno enviado ao tutor:

• Ele diz que trabalha à noite e que gostaria que as provas 
fossem nos fins de semana, alegando que não possui 
tempo hábil pra remarcar seus compromissos 
profissionais. Critica o curso afirmando que há muito 
conteúdo para pouco tempo. 

• Mensagem do tutor: 

• Ainda está no prazo para resoluções de seus exercícios. 
Com relação à prova presencial, ela é programada pelo 
Tutor presencial, é só conversar com ele.

• O conteúdo é elaborado segundo exigências e orientações 
do MEC e quem elabora é o nosso especialista. Você 
também poderá entrar em contato com ele. 
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ESTUDO DE CASO 8 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

Não comprometimento com a 

metodologia do IFES.

Apresentar a metodologia do IFES.

Estabelecer a comunicação de 

acordo com a metodologia do IFES, 

ou seja, aluno não se dirige ao 

professor especialista.

Comprometer-se em ajudá-lo na 

organização dos estudos.
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ESTUDO DE CASO 9

•Joãozinho (aluno):
“Olá!

Estou com muitas dúvidas sobre vetor. Como eu já havia dito, não está disponível nenhum material sobre dev 

c++ em nossa biblioteca, aliás a nossa biblioteca é muito fraca. Então isto tem me dificultado, e muito, para 

aprender esta matéria, agora que chegou em vetor então, nem se fala...rsrsrsrs

Gostaria, se possível que você disponibilizasse vídeos para que possamos aprender melhor, pois com este 

recurso e você explicando passo a passo, garanto que nossa compreensão será bem melhor. Sei que o seu 

tempo é escasso, mas peço por gentileza, uma vez que estamos aprendendo, praticamente na marra...rsrsrsrs

Outra coisa que eu gostaria, seria marcar um horário on-line contigo, pois nas terças para mim fica complicado.

Deixe uma mensagem para mim ou ligue-me (9931-4716), para que possamos marcar este horário e você 

possa sanar as minha dúvidas.

Aguardo uma resposta sua com uma certa urgência.

Grato,

Joãozinho

•Mariana (tutora a distância):
“Olá Joãozinho,

Você precisa me falar quais são as suas dúvidas sobre Vetor para eu ajudá-lo. Quanto a biblioteca você deve 

reclamar com o coordenador de Pólo. Os vídeos não podem ser disponibilizados pelo tutor a distância, pois 

temos que seguir os materiais enviados pelo professor especialista de sua disciplina. Quanto a marcar um 

horário, reúna um grupo de alunos interessados, para que eu atendê-los, pois fica difícil atender um a um.

Abraços,

Mariana
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ESTUDO DE CASO 9 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

Falta de comprometimento com a 

metodologia adotada pelo IFES.

Problemas nos pólos devem ser 

comunicados a coordenação do 

curso.

Conversar com o professor 

especialista na busca de novas 

formas para apresentação de 

conteúdo.

Propor o atendimento 

individualizado dentro da carga 

horária prevista para o exercício da 

tutoria.

Estimular o aluno para o 

detalhamento das dúvidas.
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ESTUDO DE CASO 10

• Situação: Alguns alunos reclamam com o tutor 
presencial e com o professor especialista que não 
estão conseguindo entender certa disciplina e que o 
tutor a distância não os está auxiliando.

• O professor especialista verifica no Moodle que 
realmente o tutor a distância não os está respondendo. 
O tutor a distância acaba sendo mal avaliado pelo 
professor por causa disso.

• O tutor a distância diz que responde sim aos alunos e 
no prazo, mas que tem feito isso utilizando email e não 
pelo Moodle. 
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ESTUDO DE CASO 10 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

O tutor a distância em questão costuma 

responder aos alunos através de email, 

fazendo com o que as conversas não 

fiquem registradas no Moodle.

O tutor a distância deve utilizar o Moodle 

como meio de comunicação com os 

alunos.

Para o caso daqueles momentos de 

dúvidas em que o tutor ficará online, 

pode ser feito uso de recursos como 

Skype e Msn. Nos demais casos, usar 

sempre o Moodle.

O registro no Moodle é importante 

inclusive para as avaliações feitas pelo 

professor especialista e coordenador de 

tutoria.
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ESTUDOS DE CASO 

SOBRE TUTORIA

Estudos de Caso – Tutor Presencial
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ESTUDO DE CASO 11

• Situação: Um grupo de alunos estava com 

bastante dificuldade nos conteúdos da próxima 

prova de certa disciplina e solicitou ajuda ao tutor 

presencial.

• Como o tutor presencial já havia recebido a prova 

do professor especialista, ele verificou quais 

conteúdos seriam cobrados e assim pode dar 

uma aula de revisão aos alunos. 
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ESTUDO DE CASO 11 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

O tutor presencial pode ter induzido 

os alunos aos assuntos da prova, 

que não cobrem toda a matéria que 

deveria ter sido estudada.

O tutor presencial deu uma aula de 

revisão aos alunos.

O tutor presencial em hipótese 

alguma pode dar qualquer tipo de 

indicação do que vai ser cobrado em 

uma avaliação presencial aos 

alunos.

O tutor presencial não deve dar 

aulas. Porém, pode promover 

atividades para auxiliar aos alunos, 

que devem ser planejadas com o 

professor especialista.

Estimular os alunos a procurar o 

tutor a distância, uma vez que ele é 

o principal responsável em tirar as 

dúvidas da disciplina. 
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ESTUDO DE CASO 12

• Situação: Em certo polo, no dia da prova de uma 
disciplina, cai um temporal e falta energia. Assim, os 
alunos não podem realizar a prova.

• O tutor presencial dispensa os alunos e remarca a prova 
para a noite seguinte, porém não comunica ao professor 
especialista.

• Observação: No dia seguinte ao que deveria ter ocorrido 
a prova, pela manhã, o professor especialista liberou o 
gabarito da prova na sala no Moodle. Todos os outros 

polos haviam feito a prova normalmente.
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ESTUDO DE CASO 12 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

O tutor presencial alterou a data da 

prova.

O tutor presencial não comunicou ao 

professor especialista.

O tutor presencial não pode alterar a 

data das avaliações, nem mesmo 

em situações como esta. 

Ele deve informar imediatamente ao 

professor especialista e ao 

coordenador de curso para 

agendamento de nova data, uma 

vez que o professor terá que 

preparar nova prova.
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ESTUDO DE CASO 13

• Situação: Um aluno chega ao polo se queixando com o 
tutor presencial que a matéria está mais difícil que no 
ensino presencial. Ele se queixa também que há muitas 
atividades para realizar e que desse jeito o curso não 
está sendo flexível, pois ele está gastando tanto tempo 
como se estivesse fazendo um curso presencial, o que 
ele não acha certo. 

• O tutor presencial concorda com o aluno e fala que vai 
conversar com o professor especialista para que ele 
passe a cobrar menos e passe menos atividades, uma 
vez que se trata de um curso a distância. 
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ESTUDO DE CASO 13 –

cont.

Prática Utilizada Prática Aconselhada

O tutor presencial simplesmente 

concordou com o aluno no fato de que 

um curso a distância deve ser mais fácil 

e cobrar menos.

Com essa atitude, além de desvalorizar 

essa modalidade de ensino e o próprio 

curso, o tutor pode fazer com que outros 

alunos sejam incentivados a pensar da 

mesma forma.

O tutor presencial, assim como qualquer 

pessoa envolvida na EAD, deve ter 

consciência de que essa modalidade de 

ensino não é mais fácil nem deve cobrar 

menos conteúdos que no presencial.

O tutor presencial deve estimular o 

aluno a se organizar e seguir uma 

agenda, comprometendo no mínimo 20h 

semanais aos estudos.

Caso o tutor julgue que a quantidade ou 

dificuldade das atividades esteja 

realmente exagerada, pode comunicar 

ao professor especialista, mas 

lembrando que essa comparação deve 

ser com a disciplina e não com o fato da 

modalidade ser a distância.


