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CHECKLIST PARA OS(AS) TUTORES(AS)  
DA UNA-SUS UFPE

Apresentação

Caro(a) tutor(a), este material trata-se de um checklist que tem o objetivo de 
lhe auxiliar na organização e execução das atividades de tutoria. Recomendamos 
que tenha-o sempre em mãos e, caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não 
hesite em nos contatar pela Sala de Apoio aos Tutores, disponível no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem.

Atividades

□ Acessar o AVA diariamente. Esta regra não é válida apenas em finais de semana e 
feriados, quando o acesso deverá ser feito no primeiro dia útil subsequente.

Cada vez que acessar o AVA:

□ Verifique se há algo novo na Sala de Apoio aos Tutores. Se houver, leia as informações 
com atenção. Elas são relevantes para a sua boa atuação como tutor(a) e para evitar que 
você cometa equívocos;

□ Verifique se há mensagens com recomendações ou informações da supervisão 
acadêmica ou coordenação que requerem a execução de ações ou a confirmação de 
leitura. Sempre confirme a leitura e, depois, confirme se as ações foram executadas 
como recomendado;

□ Verifique se você recebeu mensagens privadas. Caso tenha recebido, responda 
imediatamente;

□ Verifique e responda às mensagens do fórum de assuntos gerais da(s) disciplina(s):

○ Lembre-se: este fórum é monitorado por você, tutor(a) em todas as disciplinas;

□ Verifique se há mensagens postadas em fóruns temáticos (quando existirem) e procure 
iniciar a interação com os(as) alunos(as) que já postaram o mais brevemente possível;

□ Se houver questionários com questões abertas, faça a correção para dar tempo de 
os(as) aluno(as) usarem outras tentativas para melhorar a nota inicial.
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A cada nova disciplina:

□ Leia atentamente o guia de estudos para ficar ciente dos materiais didáticos que deverão 
ser estudados, atividades que serão desenvolvidas pelos(as) estudantes, prazos e critérios 
para correção de cada atividade;

□ Envie mensagem privada aos(às) alunos(as) sempre que uma nova disciplina tiver início, 
alertando sobre o prazo para realização das atividades e se colocando à disposição para 
sanar dúvidas; 

□ Leia o material didático e, caso tenha alguma dúvida, acione a supervisão acadêmica por 
meio da Sala de Apoio aos Tutores. Use o fórum para tratar de dúvidas sobre conteúdos, 
pois sua dúvida também poderá ser de outros(as) tutores(as), logo o compartilhamento no 
fórum auxiliará mais pessoas;

□ Envie mensagem aos(às) alunos(as) quando o período regular da disciplina estiver  
perto de terminar, reforçando a importância de estarem com as atividades em dia 
e avisando que o período regular está terminando. Na mensagem, deixe claro quais 
atividades ainda estão pendentes;

□ Sinalize pelos fóruns o início do período de reposição e o encerramento da disciplina;

□ Envie mensagem aos(às) alunos(as) novamente quando período de reposição estiver 
terminando, alertando que atividades postadas após o encerramento da disciplina não 
serão corrigidas.

Sempre que uma disciplina encerrar:

□ Revise as atividades que não foram corrigidas e atribua 100% das notas. Você tem 
7 dias a partir do dia subsequente à data de encerramento da disciplina para atribuir as 
notas. Porém, interaja com os(as) estudantes à medida que as atividades são postadas, 
para evitar acúmulo de trabalho e não os(as) desestimular;

□ Revise todas as atividades corrigidas para garantir que não esqueceu de nenhuma 
correção, pois disciplina encerrada dá origem ao relatório de monitoramento para o 
Ministério da Saúde.

Quando estiver corrigindo atividades:

□ Caso a disciplina vigente tenha algum fórum temático ou questionário com questões 
abertas, cheque as respostas postadas e interaja com os(as) estudantes. A interação 
tutor(a)-aluno(a) deve começar assim que o(a) primeiro(a) aluno(a) postar. Nessa interação, 
verifique se alguma melhoria na resposta é necessária e dê pistas ao(à) estudante do 
que deve ser feito. O(A) aluno(a) poderá refazer ou complementar as respostas até a data 
de encerramento da disciplina (ou seja, mesmo no período de reposição). No caso dos 
questionários, o(a) aluno(a) poderá tentar responder por três vezes;

□ Sempre corrija todas as tentativas feitas pelos(as) alunos(as) nos questionários. O AVA 
salvará a maior nota;
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□ Esteja atento(a) aos casos de plágio e haja conforme as recomendações dadas pela 
supervisão para esses casos;

□ Sempre dê feedback nas atividades nas quais os(as) alunos(as) tirem nota abaixo de 10 
(dez), deixando claro o que precisa ser melhorado (cuidado para não fornecer respostas).

Quando faltarem três dias para o encerramento da disciplina:

□ Entre em contato por mensagem privada com os(as) estudantes que não fizeram a(s) 
atividade(s) e lembre a eles(as) qual é a data-limite e quais atividades estão pendentes. 
Deixe-os(as) cientes de que a reprovação em uma disciplina poderá impedir a integralização 
do curso;

□ Só interaja com os(as) alunos para envio de lembretes, alertas, recomendações por meio 
de mensagens privadas ou do fórum de dúvidas e assuntos gerais. Não estabeleça 
canais de comunicação fora do AVA;

□ Caso você não saiba responder a algum questionamento feito pelos(as) estudantes, 
siga os passos a seguir: 

○ Entre em contato com a supervisão acadêmica ou de conteúdo e informe sua dúvida;

○ Aguarde a resposta;

○ Você responderá ao(à) estudante quando a sua dúvida for esclarecida;  

□ Suas dúvidas deverão ser esclarecidas sempre pela Sala de Apoio aos Tutores, 
preferencialmente pelos fóruns. Só use mensagem privada para casos muito específicos ou 
para questões confidenciais;

□ Muito cuidado! Ao corrigir as atividades, separe discordância de ponto de vista de erro. 
Nem toda discordância é erro e o(a) aluno(a) não pode ser penalizado por isso. Para 
dizer que o(a) aluno(a) está errado(a) ou que uma resposta está incompleta, você deve ter 
argumentos suficientes para isso;

□ Não aceitaremos nota abaixo de 10 (dez) sem feedback. Mais importante que a nota é 
o comentário que você faz para o(a) aluno(a) antes de atribuir a nota. Também não 
aceitaremos nota 10 (dez) em atividades que não forem cumpridas (para ter 10 o(a) aluno(a) 
tem que ter atendido a 100% do que é solicitado no enunciado e as respostas devem ser 
condizentes com um(a) aluno(a) que cursa especialização);

□ Seja cordial em suas interações com a coordenação, supervisão, os(a) demais tutores(as) e 
estudantes. Cordialidade gera cordialidade.

Bom trabalho!


