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Realidade institucional do 

ead/Uniara 

 10 anos de experiência; 

 

 3,5 anos de existência; 

 

 Oferece cursos de especialização; 

 

 3152 alunos atualmente; 

 

 

 



A pesquisa realizada 

 Analisa-se: 
A importância da interação e o papel do tutor como 

facilitador nos processos pedagógicos que ocorrem 
em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem 
(Moodle) nos cursos de Pós-Graduação lato sensu 
do Centro Universitário de Araraquara (Uniara).  

 

 Universo pesquisado: 
O questionário foi aplicado no início do ano de 

2012, e foi respondido por 701 alunos, o que 
representa 57,6% de todos os alunos na época.  



 Destaca-se três questões objetivas feitas aos 
alunos: 

  1. Qual atividade proposta pelo tutor você considera 
que mais contribuiu para a sua aprendizagem?  

 

 2. Como você avalia a atuação do seu tutor no curso?  

 

 3. A interação com os tutores virtuais permite sanar as 
suas dúvidas?  

 

 Obs: Para cada uma dessas questões os alunos poderiam indicar 
apenas uma resposta.  

 



1. Qual atividade proposta pelo tutor você considera que 

mais contribuiu para a sua aprendizagem?  

 Segundo as respostas  
 O texto de apoio disponibilizado aos alunos (58%) é o material que 

mais contribuiu para a aprendizagem, sendo seguido pelo fórum 
(21%) e pelo vídeo (18%).   

 

 O chat é indicado por apenas 18 alunos (3%), o que também se 
explica pelo fato desta não ser uma ferramenta priorizada nos 
cursos, cujo modelo é assíncrono. Além disso, não há 
obrigatoriedade de participação nos chats.  

 

 É interessante notar que o fórum é indicado por 149 estudantes, e 
destaca-se na medida em que permite a interação entre os alunos 
e o tutor e entre os alunos, que com base nos textos e nos vídeos 
debatem temas diversos de sua área de interesse, expõem ideias, 
analisam diferentes pontos de vista, podendo pela interação do 
tutor ampliar sua compreensão, inclusive retomar os textos e os 
vídeos para rever conceitos trabalhados.  



2. Como você avalia a atuação do seu tutor no 

curso? 

 Segundo as respostas  

 

Do total de alunos que responderam a 

pesquisa, 347 (50%) consideram a atuação do 

tutor como boa, e 284 (41%) como ótima.  

 

 Levando em conta esses números, tem-se 

que mais de 91% dos alunos estão satisfeitos 

com o trabalho da tutoria.  



3. A interação com os tutores virtuais permite sanar as 

suas dúvidas?  
 

 Segundo as respostas  

 

 A maioria dos alunos (420 – 60%) considera 

que o tutor responde suas questões, sanando 

integralmente suas dúvidas;  

 E 262 alunos (37%) apontam ser parcialmente 

sanadas as dúvidas.  

 Apenas 19 (3%) alunos não se mostram 

satisfeitos com as respostas dadas pelo tutor 

às suas questões.  



Considerações finais 

 Este artigo, considerando a experiência da tutoria nos cursos de Pós-

Graduação latosensu a Distância da Uniara, vem contribuir para as 

discussões sobre a tutoria, as especificidades desse profissional, e a 

sua importância na mediação dos processos pedagógicos nos AVA.  

 Os resultados da pesquisa realizada com os alunos desses cursos 

revelam a importância dos fóruns interativos mediados pelo 

professor tutor como uma das propostas de atividades que mais 

contribuem para a sua aprendizagem.  



 Além disso, a pesquisa traz uma avaliação bastante 
positiva dos alunos quanto à atuação dos 
professores tutores, tanto de um modo geral quanto 
na resolução e atendimento às suas dúvidas, 
revelando um alto grau de satisfação dos estudantes.  

 Esse feedback dos alunos sobre o trabalho dos 
tutores vem colaborar no aperfeiçoamento 
permanente da estrutura e do funcionamento dos 
cursos oferecidos em EAD e do próprio Nead.  

 Contribui também para se pensar estratégias de 
formação desses profissionais, buscando uma 
atuação cada vez mais eficiente do ponto de vista da 
qualidade do ensino oferecido. 
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