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Apresentação

Caro(a) tutor(a),

A proposta deste material é fornecer dicas que possam apoiar suas atividades 
como tutor(a) nos cursos de especialização promovidos pela Universidade 
Aberta do Sistema Único de Saúde na Universidade Federal de Pernambuco 
(UNA-SUS UFPE). Também são apresentadas respostas para as perguntas 
que surgem com mais frequência no universo da tutoria e sugestões de como 
agir em situações específicas que podem surgir com os trabalhadores e traba-
lhadoras-estudantes que estão sob sua responsabilidade.

Esperamos que o conteúdo seja útil e que, se você identificar situações ou 
informações que podem contribuir com aprimoramento deste material, você 
informe pela Sala de Apoio aos Tutores.

Boa leitura!

Voltar para o sumário

·6·



PORTAL DO SABER E 
AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM (AVA)
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Portal do SABER e Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA)

 ■ As informações gerais sobre o curso, regras de funcionamento, diretrizes, 
competências e habilidades que os estudantes serão convidados a desen-
volver, calendário acadêmico, formas de avaliação, critérios de avaliação e 
aproveitamento das disciplinas, entre outras, estão disponíveis no Portal 
do SABER. Acesse-o e leia com atenção as 
informações referentes ao curso e à turma na 
qual você está inserido(a);

 ■ Ao acessar o AVA, atualize seu perfil e se apre-
sente no fórum de apresentações da primeira 
disciplina, em seu grupo.

 ▶ Sua foto está atual? Ela está bem visível? 
Não há erros linguísticos na sua descrição 
de perfil?

 ■ Acesse a Sala de Apoio aos Tutores, conheça e 
estude os materiais que disponibilizamos para você. Ela também é o local 
por onde você poderá manter contato frequente com a coordenação e a 
supervisão acadêmica. Os estudantes não têm acesso a este espaço.

Voltar para o sumário ·8·



Inclua o acesso ao AVA 
na sua rotina diária

 ■ O acesso diário ao AVA é obrigatório nos dias úteis. É preciso fazer ajustes 
na sua rotina para encaixar a atividade de tutoria.

 ■ Procure ter um horário para se dedicar às atividades de tutoria, de preferência 
quando houver tranquilidade para interagir conosco e os(as) estudantes.

 ■ Encaixar a tutoria em horários vagos, aqueles que “vão aparecendo” fará 
com que sua interação não seja proveitosa.

 ■ Se você acessa o AVA todos os dias, vai ter poucas 
demandas para resolver e poucas atividades para corrigir. 

Porém, se acumula trabalho, a tutoria começa a ficar 
“pesada” e “desgastante”.

 ■ É essencial para o bom andamento das atividades 
o contato frequente com a nossa equipe e com os(as) 
estudantes.

Voltar para o sumário ·9·



Rotina diária

 ■ Imprima o arquivo de “Lembretes”, disponível na Sala 
de Apoio aos Tutores e use-o para guiar seu acesso 
diário ao AVA.

 ■ TODAS as disciplinas ativas devem ser visitadas regular-
mente, além da Sala de Apoio aos Tutores.

 ■ Verifique sempre se há necessidade de envio de mensagem privada com 
orientações ou lembretes para os(as) estudantes (exemplos: sobre o final 
do período regular da disciplina, lista das pendências, etc.).

 ■ Verifique se há solicitações da supervisão acadêmica ou da 
coordenação para o envio de informações específicas ou confir-
mação da realização de atividades.
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Com relação às disciplinas

 ■ Esteja ciente do calendário acadêmico (disponível na página 
do curso no Portal do SABER).

 ■ A cada nova disciplina, não esqueça de ler, cuidadosa-
mente, o guia de estudos. 

 ▶ É ele que vai orientar sobre o que precisa ser feito pelos estu-
dantes, os critérios de correção das atividades e os prazos.

 ■ A cada nova turma o material é atualizado. Se você já foi tutor(a) em turmas 
anteriores, é importante que você sempre leia todo o material das disci-
plinas para perceber as atualizações feitas e poder orientar melhor os(as) 
estudantes. 

 ■ Verifique as atividades da disciplina:

 ▶ Se tiver dúvidas sobre elas, poste-as na Sala de Apoio aos 
Tutores. Esteja atento(a) também porque alguma orien-
tação já pode ter sido postada pela equipe de supervisão 
ou coordenação na Sala de Apoio.
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Para um bom acompanhamento 
das disciplinas

 ■ É preciso estar ciente dos prazos dos períodos regular e de repo-
sição de cada disciplina (anote isso em algum lugar de fácil 
acesso).

 ▶ Envie lembretes por mensagem privada aos(às) estudantes 
pelo menos três dias antes de terminar cada um desses 
prazos.

 ▶ Antes de iniciar o período de reposição, deixe claro para os(as) 
estudantes quais atividades ainda não foram feitas (essa 
mensagem deve ser personalizada com nome do(a) estudante 
e indicação das pendências).

 ■ É preciso estar ciente das atividades que serão desenvolvidas em 
cada disciplina e como corrigi-las. 

 ▶ Leia o guia de estudos e preste atenção no que falamos nas 
reuniões de tutoria e na Sala de Apoio aos Tutores. 

 ■ Em caso de dúvida de correção ou de algum conteúdo, leia o material 
didático da disciplina e, se permanecer com dúvidas, use a Sala de Apoio 
aos Tutores:

 ▶ Sempre esclareça suas dúvidas antes de corrigir as atividades para 
evitar inconsistências.

 ■ Faça-se sempre presente nas disciplinas:

 ▶ Nenhuma postagem de estudante deve ficar sem resposta e nenhuma 
atividade deve ficar sem correção e com seu devido feedback.

 ▶ Comente as atividades dos(as) estudantes assim que o primeiro postar. 
Isso vale para qualquer tipo de atividade.

Presta
atenção!
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Chame seus alunos pelo nome

 ■ A maioria das pessoas gostam de ser reconhecidas e chamadas pelo 
nome.

 ▶ Na Educação a Distância (EAD), esta é uma forma de aproximar as 
pessoas.

 ■ Adicionalmente, é confuso, nos fóruns temáticos, por exemplo, quando 
o(a) tutor(a) faz um comentário ou recomendação e não há indicação a 
quem o(a) tutor(a) está se referindo.

 ▶ Como o(a) estudante vai saber que aquele feedback foi para ele(a)? 

 ▶ É preciso ser claro(a) e sempre referenciar o(a) estudante pelo nome.

 ▶ Se você tiver mais de um(a) estudante com o mesmo nome, use o 
primeiro e o último nome.

Olá, Maria Rosa!
José Silva, como posso ajudar?
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Cuidado com a sua escrita

 ■ Na EAD, nós somos conhecidos principalmente pelo 
que escrevemos. 

 ■ No AVA ficam registros de todas as nossas interações 
e elas podem ser visualizadas por terceiros. Assim, é 
fundamental que os(as) tutores(as) tenham uma escrita 
dentro das normas cultas da língua portuguesa. Tenha 

muita atenção para não cometer erros gramaticais e de 
ortografia. 

 ■ É proibido usar gírias, linguagem popular da 
internet e abreviaturas (ex.: vc, pq, etc) no AVA.

 ■ O cuidado com os textos em um ambiente acadê-
mico é uma obrigação. Os(As) estudantes e demais 

usuários(as) do AVA percebem, comentam e asso-
ciam à qualidade do curso.

 ■ Os(As) estudantes estrangeiros(as), 
algumas vezes, usam Google Tradutor para 

entender nossas mensagens. Se estiverem 
com erros linguísticos, gírias ou abreviaturas será 
impossível  usar o tradutor.

 ■ Uma orientação adicional para evitar os 
problemas aqui relatados, é utilizar um editor de 
textos, como o Word ou LibreOffice, com o corretor 

ortográfico ativo, para digitar os textos e só depois 
copiar e colar no AVA.
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Realização de atividades 
em grupo

 ■ Estudantes que moram na mesma casa e trabalham na mesma unidade 
de saúde podem realizar atividades do curso juntos(as), sejam práticas ou 
teóricas. 

 ■ Isso é possível, porém:

 ▶ Dependendo da atividade, cada um deve abordar uma temática (exemplo: 
se a proposta é realizar uma atividade educativa com a comunidade, 
cada estudante deve ter o seu próprio tema, mesmo que façam o evento 
no mesmo dia).

 ▶ A realização da atividade em conjunto deve ser indicada e justificada na 
resposta da atividade.

 ▶ É necessário ter fotos diferenciadas, quando for o caso.

 ■ E, mais importante, mesmo tendo 
realizado a atividade juntos(as), 
obrigatoriamente, a descrição da 
atividade tem que ser diferente 
e individual (ninguém escreve 
igual!). Isso tem que ficar claro 
para os(as) estudantes.

 ▶ Uma postagem única para 
todos(as) os(as) envolvi-
dos(as) não será admitida e 
será considerada plágio, sendo  
atribuída nota zero.
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Postagem de anexos em fóruns

 ■ O fórum do AVA permite anexar arquivos, mas é preciso deixar claro 
para os(as) estudantes que as respostas devem ser postadas dire-
tamente no campo de edição do fórum e não como anexos.

 ▶ Isso é importante para que haja 
realmente discussão, pois os(as) 
alunos(as)poderão ficar desestimu-
lados a abrir arquivos anexados para 
ler, prejudicando as discussões.

 ▶ Em algumas disciplinas será solici-
tado que os(as) estudantes comentem 
respostas de colegas. Se tivermos anexos, 
esse tipo de atividade será comprometida.

 ▶ Os(As) estudantes podem fazer as ativi-
dades em editor de texto (exemplos: Word 
ou LibreOffice), mas depois devem copiar e colar as 
respostas dentro do fórum. 

 ■ Enviem mensagem privada para os(as) estudantes que anexarem 
desnecessariamente arquivos, orientando que façam nova 
postagem da forma correta e deixando claro que nos próximos 
fóruns a postagem não será aceita desta forma.
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Notificações pelo 
Ministério da Saúde

 ■ O Ministério da Saúde costuma notificar os(as) trabalhadores(as)-estu-
dantes que estão com desempenho insatisfatório ou infrequentes. 

 ▶ Porém, não sabemos exatamente quando as notificações são feitas/
enviadas.

 ■ Como é de se esperar, muitos(as) estudantes ficam bastante angustia-
dos(as) quando são notificados(as).

 ■ É importante atentar que, nos casos de estudantes que questionem sobre 
a notificação do Ministério, APENAS a supervisão acadêmica deve prestar 
esclarecimentos. 

 ▶ Os(as) tutores(as) NÃO estão autorizados(as) a prestar esclarecimentos 
aos(às) estudantes quando o contato tiver relação com notificação  
pelo Ministério da Saúde. Vocês devem apenas nos avisar para que nós 

façamos os esclarecimentos necessários.

 ■ Para que possamos ter tranquilidade nas 
respostas, é preciso que TODOS façam a sua 
parte. 

 ▶ Por isso é tão importante que os feedbacks 
sejam dados nas atividades, que se tenha 
certeza que todas as atividades foram corri-
gidas e que as mensagens privadas obrigató-
rias foram enviadas para os(as) estudantes 
no tempo certo.
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CORREÇÃO DE 
ATIVIDADES E 
FEEDBACKS
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Atenção à leitura dos 
enunciados

 ■ Para poder fazer a correção das atividades, é preciso ter 
certeza que você não tem dúvidas sobre o que está sendo 
solicitado e sobre as possíveis respostas. 

 ▶ Em caso de dúvidas, deve-se usar a Sala de Apoio aos Tutores 
para esclarecer.

 ■ Atente que TUDO que estiver sendo solicitado no enunciado 
PRECISA ser atendido e o critério de notas especificado DEVE 
ser seguido. 

 ■ O que está descrito no enunciado é obrigação e não opção.

 ▶ Logo, a atribuição da nota deve ser proporcional ao que 
foi respondido pelo(a) estudante.

 ■ Quando os(as) tutores(as) não consideram os enunciados das 
atividades, o guia de estudos e o material didático da disciplina como 
pontos de partida para as correções, identificamos disparidades entre os 
grupos. Isso é gravíssimo e inaceitável! Fiquem atentos(as)!
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Dúvidas sobre atividades

 ■ Qualquer dúvida sobre atividades ou conteúdos deve ser 
postada no fórum adequado da Sala de Apoio aos Tutores.

 ■ Não enviem por mensagem privada, pois você estará impe-
dindo que outros(as) tutores(as) possam aprender com sua 
dúvida.

 ■ A supervisão procura responder. Quando é algo muito 
específico, os professores das disciplinas são acionados.

 ■ Para sanar dúvidas específicas do processo de trabalho da 
área médica, acionem o(a) supervisor(a) médico(a):

 ▶ Existe um fórum específico para tratar de assuntos da área 
médica. Aproveitem!
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Sobre as correções das 
atividades

Durante as correções:

 ■ Leiam com atenção e tenham certeza que entenderam o que os(as) estu-
dantes escreveram.

 ■ Utilizem os mesmos critérios de correção para TODOS(AS) os(as) 
estudantes.

 ■ Não se irritem com os erros cometidos pelos(as) estudantes de forma a 
refletir sua impaciência na escrita do seu feedback.

 ▶ Você pode estar escrevendo a mesma coisa para vários(as) estu-
dantes, mas para cada um(a) deles(as) será a primeira vez que  
receberão o feedback. Cada aluno(a) tem direito de receber o seu 
feedback adequado e respeitoso.
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Correção de questionários

Cuidado quando a atividade é um questionário e existem questões objetivas 
e subjetivas:

1. Questão subjetiva tem de ser corrigida pelos(as) tutores(as).

2. Vocês não podem escolher aleatoriamente apenas uma das tentativas 
do(a) estudante e fazer a correção:

 ▶ É obrigação dos(as) tutores(as) ler e corrigir as três tentativas;

 ▶ O sistema guardará a maior nota das três tentativas.

3. Vocês precisam corrigir a primeira tentativa assim que o(a) estudante 
posta, dar feedback de qualidade rapidamente, para que o(a) aluno(a) tenha 
tempo de ver sua correção e, se for o caso, usar as outras duas tentativas 
para melhorar a nota.

ATENÇÃO!
Quando não é dado feedback apropriado ou a atividade não é corrigida no 
tempo oportuno ou as três tentativas do(a) aluno(a) não são avaliadas, o(a) 
aluno(a) pode acabar com desempenho insatisfatório nas disciplinas por 
falha do(a) tutor(a).
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Inclua o acesso ao AVA  
na sua rotina diáriaATENÇÃO!

Antes de fazer a correção de questionários, é preciso ordenar as repostas 
pelo nome do(a) aluno(a). 

 ▶ Só assim todas as tentativas feitas pelos(as) alunos(as) ficarão 
agrupadas.
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 ■ Não esqueça que o aluno(a) pode fazer nova postagem após a sua correção, 
então é preciso ficar atento(a), porque nova postagem exige nova correção. 

 ▶ Isso é IMPORTANTE, pois implica em mudança da nota do(a) aluno(a) 
e pode fazer com que ele(a) passe de situação de nota insatisfatória 
para nota igual ou maior que 7,0, que é o que almejamos sempre.

 ■ A nota que fica no relatório de notas é a maior entre todas as tentativas 
corrigidas.

ATENÇÃO!
O sistema não permite envio de respostas de questionários depois da data 
de encerramento. Se aparecer envio após o prazo, não foi o(a) aluno(a), 
mas sim o sistema que enviou automaticamente tentativas não enviadas 
pelos(as) alunos(as). Neste caso, a atividade deve ser corrigida.
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Sobre envio de fotos

Sempre que a atividade solicitar algum tipo de foto, na correção, lembre-se 
que:

 ■ A foto precisa estar nítida.

 ■ A foto deve estar condizente com o que foi escrito pelo(a) estudante e com 
o enunciado da atividade.

 ■ O(A) aluno(a) precisa aparecer nitidamente na foto.

 ▶ Se não o(a) reconheceu, questione quem é ele(a). Tem muita gente com 
visual diferente da foto do perfil (exemplo: pintura de cabelo).

 ▶ Se o(a) aluno(a) não está aparecendo na foto, questione ainda mais 
como a atividade foi feita.

 ■ Verifique se há fotos semelhantes no fórum.

 ■ Não esqueça de checar se a foto está anexada à mensagem, antes de 
achar que não há foto.

 ▶ Porém, se esse for o caso, lembre-se de recomendar que 
o(a) aluno(a) não deve anexar. Ele deve adicionar a foto na 
postagem nas próximas atividades.
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Sobre feedback em atividades

 ■ É muito importante para os(as) estudantes o feedback do(a) tutor(a). 

 ■ O feedback pode ser:

 ▶ O relato da experiência do(a) tutor(a) sobre os temas em questão; 

 ▶ Uma reflexão a partir dos materiais didáticos do curso; 

 ▶ Questionamentos para que os(as) estudantes sejam estimulados(as)  
a complementar suas respostas; 

 ▶ Indicação dos pontos de melhoria 
necessários nas postagens feitas.

 ■ Lembrem sempre que, no AVA,  
trabalhamos com avaliação formativa!

 ▶ Nosso foco é no aprendizado, em 
como o(a) aluno(a) pode melhorar, 
e não apenas em uma 
pontuação/penalização.
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O que escrever nos feedbacks? 

 ■ Reflexões que levem o(a) aluno(a) a pensar no que faltou incluir na 
resposta:

 ▶ Exemplo: E sobre o contexto familiar do Sr. Mariano, você tem algo a 
dizer? Será que ele tem influência em seu estado de saúde?

 ■ Indicações de leitura:

 ▶ Exemplo: Recomendo que, para aprimorar sua resposta, você faça a 
leitura do material XXX, página XXX, uma vez que a definição fornecida 
está incorreta/incompleta.

 ■ Indicação clara do que o(a) aluno(a) pode fazer para melhorar a sua nota:

 ▶ Exemplo: Muito bem! Sua resposta está correta! Porém, você esqueceu 
de postar as duas fotos solicitadas na questão para que possa obter a 
nota máxima. Fico no aguardo, ok?

 ■ Destacar a parte boa da resposta e ques-
tionar o que ficou faltando:

 ▶ Exemplo: Muito boas as suas suges-
tões de ações educativas. Agora, 
o que você sugeriria de tratamento 
farmacológico?
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 ■ Nos casos de fóruns temáticos, fora o que foi indicado anteriormente, 
você pode:

 ▶ Postar motivações e comentários sobre as respostas dadas;

 ▶ Instigar os(as) alunos(as) a lerem as boas respostas de outros(as) 
alunos(as) e opinar sobre elas;

 ▶ Dar exemplos;

 ▶ Falar sobre sua própria experiência;

 ▶ Entre outros.

Lembre-se!

Mesmo quando tu
do vai indo 

bem (exemplo: 

todos os(as)
 alunos(as) 

estão tirand
o nota 

10,0, o que
 é pouco pr

ovável), o(a
) tutor(a) 

tem obrigação d
e se fazer p

resente e m
otivar 

os(as) aluno
s(as), parab

enizar e inst
igar a 

discussão.
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 ■ Lembramos que, a cada melhoria que o(a) estudante 
fizer, de acordo com o feedback dado pelo(a) tutor(a), 
a nota deve ser reavaliada e melhorada, se for o caso. 

 ■ Assim, os(as) tutores(as) devem estar muito atentos 
aos(às) estudantes que voltam para responder o que 
é solicitado.

 ▶ Não há obrigação de melhorar a nota caso o(a) 
aluno(a) não atenda aos requisitos do enunciado 
ou às melhorias indicadas no feedback. Porém, 
se o(a) aluno(a) não atendeu ao que você soli-
citou, é preciso que isso fique claro em um novo 
feedback!

 ▶ Senão ele(a) pode ficar desmotivado(a) a 
voltar e responder, pois pode achar que 
fez o que deveria e o(a) tutor(a) nem 
sequer olhou, uma vez que você não lhe 
disse mais nada.

Melhorias feitas nas atividades 
pelos(as) alunos(as)
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Será que você não esqueceu de 
corrigir alguma atividade?

 ■ Isso pode acontecer. Somos humanos, erramos!

 ■ Mas os impactos podem ser desastrosos e 
ocasionar, inclusive, a reprovação indevida dos(as) 
estudantes e, por consequência, o desligamento do 
Programa Mais Médicos.

 ■ Então, faça a revisão geral de todas as 
atividades ao encerrar a disciplina para ter 
a certeza de que todas foram corrigidas.

 ■ A melhor forma de começar é pelo relatório 
de notas de cada disciplina:

 ▶ Identifique quem está sem nota;

 ▶ Vá até as atividades e confira se o(a) 
aluno(a) realmente não fez a atividade 
ou se foi você que esqueceu de atribuir 
a nota.
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Postagens após o final 
da disciplina

 ■ Há estudantes que postam respostas de atividades (nos fóruns) após o 
encerramento da disciplina;

 ▶ Às vezes, depois de receberem uma notificação ou  
visualizarem o relatório de notas;

 ▶ Algumas vezes, os(as) alunos(as) insistem em dizer 
que fizeram a atividade e estão sem nota. Para 
evitar isso, observem a data de postagem.

 ■ Nenhuma atividade enviada após o encerramento do 
período de reposição será corrigida.

 ▶ O sistema não permite que notas sejam atribuídas 
em postagens no fórum após o prazo. 

 ■ Assim, é importante:

 ▶ Sempre que uma disci-
plina encerrar, postar uma 
mensagem no fórum dizendo 
que postagens a partir daquela 
data não serão mais corrigidas, 
visto que a disciplina encerrou.

Presta
atenção!
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Visualização das médias 
finais das disciplinas

 ■ Durante a execução das 
disciplinas, as notas das 
atividades e provas do eixo 
são visualizadas no relatório 
de Notas.

 ■ Após a realização da prova 
de recuperação, as médias 
finais das disciplinas são 
disponibilizadas em um outro 
relatório, chamado Médias 
Finais.

Médias Finais

RELATÓRIOS
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SOBRE PLÁGIO

·33·



O que é? O que fazer quando 
identificar?

 ■ O plágio pode significar que: 

 ▶ Um(a) aluno(a) copiou dados (textos, imagens, etc.) de uma publicação 
sem indicar a fonte; 

 ▶ Um(a) aluno(a) copiou o trabalho de outro(a) aluno(a). 

 ■ Nesses casos, o(a) tutor(a) deverá reunir e considerar, cuidadosamente, 
as provas do plágio, como, por exemplo:

 ▶ Recuperar a fonte original do documento copiado e mostrar que está 
igual ou muito similar ao entregue pelo(a) aluno(a); 

 ▶ Separar as atividades respondidas de forma idêntica entre estudantes. 

 ■ No caso da cópia idêntica ou muito similar de atividades entre 
estudantes (em trabalhos individuais ou em grupo), deverá ser 
atribuída nota zero a todos os envolvidos no p l á g i o 
e ser dado feedback aos(às) estudantes, 
informando o ocorrido, dando oportuni-
dade de uma explicação, mesmo que isso 
não altere a nota atribuída. 

 ■ Os(As) estudantes poderão refazer a 
atividade, desde que a disciplina ainda 
esteja no período regular ou de repo-
sição. Se a disciplina tiver encerrado, 
será atribuída nota zero.
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O que fazer?

No caso de não referência às fontes que foram consultadas será considerado 
o seguinte: 

 ■ Se o trabalho não está exatamente idêntico ao original, mas apenas faltam 
as fontes, o(a) tutor(a) pode aconselhar o(a) aluno(a) sobre o 
procedimento, indicar leituras para esclarecer como as cita-
ções e referências podem ser feitas e, APENAS se for uma 
primeira ocorrência, baixar a nota, mas não atribuir nota 
zero.

 ■ No caso de novas ocorrências da situação anteriormente 
descrita, será atribuída nota zero.

 ■ Quando houver cópias COMPLETAS de trabalhos de 
outros autores (por exemplo: a cópia deliberada de um 
livro, artigo, relatório, tese, dissertação ou site com a 
intenção de passar por trabalho feito pelo(a) estudante), 
o procedimento padrão adotado será atribuir nota zero à 
atividade realizada pelo(a) estudante, mesmo que seja a 
primeira ocorrência.
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 ■ Plágio só deve ser tratado 
por mensagem privada. 
Se fizer pelo fórum estará 
expondo os(as) estu-
dantes e poderá ter sérios 
problemas, inclusive de ordem 
jurídica. Cuidado!

 ■ Apenas sinalize no fórum o envio de mensagem 
privada, para que não apareçam postagens 
sem nenhum feedback.

 ■ Deixe tudo muito bem documentado para 
que você tenha argumentos para subsidiar 
possíveis questionamentos futuros.
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Reforçando
 ■ É IMPORTANTE que vocês fiquem atentos(as) e não deixem passar 

nenhuma situação suspeita.

 ▶ Casos suspeitos devem ser investigados. Para isso, pode-se solicitar a 
ajuda da supervisão.

 ▶ Todos nós, supervisores(as) e tutores(as), somos responsáveis pelo que 
acontece dentro do AVA, logo devemos estar sempre muito atentos(as).

 ■ Conforme o tempo for passando, vocês conhecerão melhor o padrão de 
escrita dos(as) estudantes, logo, se o(a) aluno(a) em uma atividade usa 
palavras que não aparentam ser dele(a), é preciso investigar!

 ▶ Sempre que notarem textos que fogem muito do padrão que o(a) 
aluno(a) costuma submeter, investiguem, peçam ajuda ao “Google” que 
ele nos dá importantes pistas.

 ▶ Exemplo: Aluno(a) estrangeiro(a) que sempre escreve com português 
incorreto, repentinamente posta um texto com português perfeito. Claro 
que estamos diante de um caso suspeito!

 ■ Jamais, em hipótese alguma, relate identificação de plágio pelos fóruns.
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DISCIPLINA PESQUISA 
E USO DA INFORMAÇÃO 

EM SAÚDE

·38·



Disciplina Pesquisa e Uso da 
Informação em Saúde

 ■ Solicitamos muita atenção com a disciplina 
Pesquisa e Uso da Informação em Saúde. Ela 
tem diversas particularidades.

 ■ O principal objetivo dessa disciplina é contribuir 
para a realização do trabalho de conclusão de 
curso.

 ■ Muitos(as) estudantes reprovam nessa disci-
plina porque acham que ela tem menos peso 
que as específicas da área da saúde. 

 ▶ Vocês precisam ficar atentos(as) e reforçar a 
importância de fazer as atividades e a prova 
com cuidado.

Presta
atenção!
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 ■ Essa disciplina é a base para a construção 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 
vocês são corresponsáveis nesse processo. 

 ■ Adicionalmente, é preciso que vocês tenham 
muito cuidado na correção das atividades, pois 
exercícios e correções mal feitos nessa disciplina 
certamente influenciarão nos TCCs.

 ▶ Se vocês tiverem dúvidas sobre algum conteúdo abordado 
na disciplina, devem usar a Sala de Apoio aos Tutores para 
esclarecer. 

 ▶ Nunca corrija uma atividade se estiver com dúvidas!

Disciplina Pesquisa e Uso da 
Informação em Saúde
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Questionamentos e problemas mais comuns:

 ■ Até quando devo fazer meu TCC?

 ▶ O calendário de desenvolvimento do TCC estará na área de informa-
ções gerais da disciplina de Pesquisa e Uso da Informação em Saúde.

 ■ Onde faço o meu TCC? É um documento Word?

 ▶ O TCC será todo desenvolvido no Elabore 
- Sistema de Gestão e Elaboração de 
Trabalhos Acadêmicos. 

 ▶ Oriente que os(as) alunos(as) leiam as 
informações disponíveis na disciplina 
Pesquisa e Uso da Informação em Saúde 
e que o acesso à plataforma será feito 
através do link disponível nessa mesma 
unidade.

Disciplina Pesquisa e Uso da 
Informação em Saúde
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 ■ Tenho mesmo que enviar o banner para o(a) orientador(a) avaliar?

 ▶ Sim. A defesa só será autorizada se o TCC e o banner tiverem sido apro-
vados pelos(as) orientadores(as).

 ■ Problemas de acesso ao Elabore ou no uso dele:

 ▶ Pergunte detalhes do problema que 
ocorre: Aparece alguma mensagem de 
erro? Exatamente o que acontece? 

 ▶ E nos informe o mais brevemente possível, 
para que possamos verificar/tratar.

 ■ Como entro em contato com meu(minha) 
orientador(a)?

 ▶ Exclusivamente através do fórum que 
existe DENTRO do Elabore.

Disciplina Pesquisa e Uso da 
Informação em Saúde

Voltar para o sumário ·42·



 ■ Escrevi para o(a) orientador(a) e ele(a) ainda não 
me respondeu.

 ▶ Os(As) orientadores(as) não acessam ao 
AVA diariamente. Logo, procure acalmar a ansie-
dade do(a) aluno(a). Porém, se o período de falta de 
resposta ultrapassar 5 dias, e o(a) aluno(a) alegar 
que a dúvida interfere na continuidade do trabalho, 
por favor, entre em contato conosco. Não deixe de 
informar o nome completo do(a) aluno(a).

 ▶ Se o(a) aluno(a) está apenas ansioso pela correção 
do trabalho e ainda há tempo hábil para isso ser feito (não 

está no limite final do calendário), relembre ao(à) aluno(a) 
o prazo que o(a) orientador(a) tem para fazer as correções.

Disciplina Pesquisa e Uso da 
Informação em Saúde
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 ■ Quando será a defesa dos TCCs?

 ▶ No calendário acadêmico 
já se encontram, desde o 
primeiro dia de curso, todas 
as datas relevantes, inclu-
sive dos encontros presen-
ciais ou online. Recomende 
que o(a) aluno(a) acesse o 
calendário que se encontra 
na página do curso, no link 
Saiba mais sobre o curso.

 ■ Onde será a defesa do TCC? Quais os locais?

 ▶ Exatamente para onde o(a) aluno(a) deverá se dirigir (local 
exato) será divulgado até a semana que antecede os encontros 
presenciais.

 ▶ Nos casos de defesas presenciais, os(as) estudantes sempre são 
alocados para defesa no local mais próximo possível do município onde 
ele(a) trabalha.

Disciplina Pesquisa e Uso da 
Informação em Saúde
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PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE 
PODERÃO SURGIR DURANTE A 

TUTORIA E ORIENTAÇÕES PARA 
RESOLVER OS PROBLEMAS 

DETECTADOS

Se surgirem problemas que não estão listados aqui, 

não hesite em nos contatar!

·45·



Tenho um(a) estudante que não 
segue minhas sugestões de melhoria 

apresentadas nos feedbacks

 ■ Nesse caso, você tem que ponderar com muito cuidado. São vários os 
motivos que podem levar o(a) aluno(a) a não lhe atender:

1. Ele pode simplesmente não estar entendendo o que deve ser feito. Você 
deixou mesmo claro em seu feedback o que deve ser melhorado? O que 
falta na resposta do(a) aluno(a)? Experimente fazer a mesma orien-
tação usando outras palavras, talvez ajude.

2. O(A) aluno(a) pode estar discordando de você. Neste caso, esta-
beleça diálogo com o(a) aluno(a). Muitas vezes, existem múlti-
plos pontos de vista para tratar a mesma situação. É necessário 
avaliar se o que você está solicitando realmente faz sentido 
e tem a ver com o que está sendo solicitado 
no enunciado da questão, ou se a visão do(a) 
aluno(a) sobre o assunto está correta, apesar 
de ser diferente da sua.

3. O(A) aluno(a) realmente está desconside-
rando suas orientações. Neste caso, se você 
já descartou as hipóteses anteriores, tem 
certeza de que está certo(a) e acha 
que as considerações que fez no 
feedback são essenciais para a 
completa e correta resposta da ativi-
dade, de maneira educada, deixe isso 
claro para o(a) aluno(a), esclareça, inclu-
sive, que a nota dele só será revista se ele(a) 
atender ao que foi solicitado.
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Sobre o web portfólio

 ■ Esse é um dos sistemas que os(a) alunos(a) podem utilizar para ativi-
dades que não têm relação com a especialização, mas tem relação com o 
Programa Mais Médicos.

 ■ Esse sistema e as atividades que são solicitadas para serem postadas nele 
NADA tem a ver com o nosso curso.

 ■ Nós não temos acesso ao web portfólio, portanto não adianta encaminhar 
dúvidas para nós porque não temos como ajudar.

 ■ Dúvidas sobre relatórios e uso do web portfólio devem ser sanadas com os 
supervisores presenciais ou a Coordenação Nacional do Programa Mais 
Médicos.

Voltar para o sumário ·47·



Não gere expectativas nos(as) 
estudantes que não podem ser 

atendidas!

 ■ Desde o nosso primeiro contato alertamos a vocês que a Universidade 
Federal de Pernambuco não prevê, em suas normas para cursos de espe-
cialização, trancamento, seja qual for o motivo.

 ■ Significa dizer que o curso tem fluxo contínuo e o calendário acadêmico 
deve ser seguido por 100% dos(as) estudantes. 

 ■ Quem define as normas não é a UNA-SUS UFPE, é a UFPE, que tem auto-
nomia, prevista na Constituição de 1988, para fazê-lo.

 ▶ Portanto, as regras não são diferentes porque nossos(as) estu-
dantes estão vinculados ao Programa Mais Médicos.

 ▶ Não adianta orientar os(as) estudantes a nos procurar para fazer 
um “calendário diferenciado” porque esta possibilidade não existe.

A Resolução Nº 02/2006, da UFPE, diz que “não será admitido o 
trancamento do curso”, ou seja, o curso tem fluxo contínuo e os(as) 
alunos(as) que se ausentarem das atividades acadêmicas estarão 
sujeitos(as) a reprovação. 

Presta
atenção!
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Desligamentos

 ■ É essencial que vocês nos informem sempre que um(a) estudante comu-
nicar desligamento do curso ou do Programa Mais Médicos. 

 ▶ Porém, vocês devem dizer ao(à) estudante que é preciso formalizar com 
a secretaria acadêmica, enviando mensagem pelo canal de contatos 
(central de atendimento) do portal do SABER.

 ■ IMPORTANTE! O(A) aluno(a) pode se desligar do Programa e continuar 
no curso, se desejar, mas ele(a) precisa informar à nossa secretaria 
acadêmica.

 ▶ Portanto, se o(a) estudante informar que se desligou do Programa não 
significa, necessariamente, que ele(a) não é mais um(a) aluno(a) do 
curso.
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As respostas a essas perguntas estão nas Respostas às perguntas frequentes 
e na página Saiba mais sobre o curso, ambas acessadas pela página do curso 
no portal do SABER.

Dúvidas mais frequentes 
dos(as) alunos(as)

Sobre notas
 ■ Peso das notas na disciplina;

 ■ Divulgação das notas;

 ■ Valor das atividades no período de reposição;

 ■ Como recuperar notas baixas.

Sobre encontro presencial
 ■ Quando será?

 ■ Como será?

 ■ Onde será?

Sobre as provas 
 ■ Como serão? (presencialmente ou pelo AVA).

 ■ Qual o assunto?
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Composição da média 
da disciplina

Na especialização em Atenção Primária à Saúde, 40% da média corresponde 
à nota das atividades realizadas no AVA (atividade formativa) e 60% pela 
prova (atividade somativa):

Há estudantes que ficam confusos(as) porque as notas das ativi-
dades também são calculadas por média ponderada.

O valor de cada atividade está especificado no guia de estudos de 
cada disciplina. Assim, é preciso calcular essa nota das atividades, 
antes de aplicar na fórmula acima:

Média Final =
(40 X nota das atividades) + (60 X nota prova)

100

Média das
atividade =

(peso1 X nota atividade1) + (peso2 X nota atividade2)

100
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Como melhorar a nota?

 ■ Enquanto a disciplina está em andamento 
(inclusive no período de reposição), o(a) 
estudante pode participar da disciplina 
e tentar melhorar sua nota refazendo 
as atividades formativas (fazendo nova 
tentativa no questionário ou postando 
melhorias nas suas respostas no fórum, 
por exemplo), a partir do feedback do(a) 
tutor(a):

 ▶ Por isso, o feedback do(a) tutor(a) 
conforme os(as) estudantes vão 
fazendo as atividades é essencial.

 ■ Se o período de reposição já encerrou e o(a) estudante tem nota baixa, 
ele(a) deverá esperar para fazer a recuperação. 

 ■ As datas da recuperação se encontram no calendário do curso.
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ATENÇÃO!
Reposição: Logo após o período regular das disciplinas, para fazer ou 
complementar atividades que eventualmente ficaram pendentes.

Recuperação: Realizada após as provas, somente para estudantes que 
ficaram com média abaixo de 7,0 nas disciplinas.

Reposição ou 
Recuperação?
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Situação final

 ■ Especificamente para estudantes vinculados(as) ao Programa Mais 
Médicos: estudantes que reprovarem em até duas disciplinas durante todo 
o curso e forem aprovados(as) no TCC poderão cursá-las novamente na 
condição de estudantes especiais, caso haja nova oferta da especialização 
ou oferta similar na UFPE, num prazo de dois anos após o encerramento 
da turma e, com isso, concluir o curso. 

 ■ Estudantes reprovados(as) em mais que duas disciplinas ou no TCC não 
terão o certificado, ou seja, estarão definitivamente reprovados(as).

 ■ Quanto à situação do(a) aluno(a) no Programa Mais Médicos, caberá ao 
Ministério da Saúde a decisão, mas a UFPE notificará ao Ministério da 
Saúde assim que houver confirmação da reprovação.
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Critérios para certificação

 ■ Considera-se aprovado(a) no curso e será concedido o título de Especia-
lista em Atenção Primária à Saúde ao(à) estudante que:

 ■ Participou de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das ativi-
dades acadêmicas propostas em cada disciplina no ambiente virtual de 
aprendizagem;

 ■ Tiver, no mínimo, média 7 (sete) na 
nota final de CADA DISCIPLINA desen-
volvida (não é média global!);

 ■ Tiver participado dos dois encontros 
presenciais ou online;

 ■ Tiver apresentado e sido aprovado(a) 
com média não inferior a 7 (sete) no 
Trabalho de Conclusão de Curso.
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O certificado...

 ■ Leva tempo para ser emitido.

 ■ Quem precisar, poderá solicitar a declaração de conclusão de 
curso, porém, apenas  APÓS  todas as notas tiverem sido publi-

cadas (mais ou menos um mês após a realização 
da jornada de TCCs):

 ▶ Os(As) alunos(as) serão avisados por 
mensagem privada quando 100% das notas 
finais estiverem publicadas no AVA.

 ■ Avisaremos aos(às) alunos(as) quando os 
certificados estiverem prontos.
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Considerações finais

Este material não teve a pretensão de apresentar todas as orientações que 
envolvem a tutoria em um curso a distância, mas sim elementos que conside-
ramos essenciais e devem ser apreendidos pelos(as) tutores(as) vinculados 
aos cursos de especialização promovidos pela UNA-SUS UFPE.

Na UNA-SUS UFPE, os(as) tutores(as) vivenciam uma rotina de educação 
permanente, trabalhada ao longo dos doze meses em que a especialização 
ocorre, e que não engloba apenas aspectos técnicos da atividade de tutoria, 
mas também aspectos emocionais e comportamentais, o que possibilita o 
desenvolvimento profissional e pessoal de quem atua na tutoria. 

Deixamos aqui nossos mais sinceros agradecimentos aos vinte e sete tutores 
e tutoras que fazem parte do curso de especialização em Atenção Primária à 
Saúde. Vocês são fundamentais para o sucesso deste projeto!
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