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GUIA RÁPIDO PARA O(A) PROFESSOR(A) 
ORIENTADOR(A) DA UNA-SUS UFPE 

Apresentação

Este material apresenta uma síntese das atividades que deverão ser 
desenvolvidas pelos professores orientadores de Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC) na Especialização em Atenção Primária à Saúde. Mais informações 
podem ser vistas nos materiais disponíveis na Sala de Apoio aos Orientadores 
e na disciplina Pesquisa e Uso da Informação em Saúde. As dúvidas podem 
ser esclarecidas com nossa equipe de apoio pelo fórum na Sala de Apoio aos 
Orientadores.

Antes de iniciar as atividades com os(as) 
estudantes

O primeiro passo é conferir como está seu perfil no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), que a partir de agora chamaremos apenas de AVA:

 »  Sua foto está legível e atualizada?
 »  Sua descrição de perfil está adequada?
 »  O e-mail cadastrado no AVA é o mais atual e aquele que você acessa 

frequentemente?
 »  O município e o estado nos quais você reside estão corretos?

Verifique essas informações pela área de atualização do perfil. Caso seja 
necessário atualizar, você pode fazer. As únicas informações que você não 
consegue alterar são e-mail, município e estado. Neste caso, envie mensagem 
privada para a Supervisão Acadêmica da sua turma e solicite as correções.

Caso você tenha esquecido como faz a atualização do perfil, veja os slides 
disponíveis na Sala de Apoio aos Orientadores.

É fundamental termos seus contatos sempre atualizados para garantir o bom 
desempenho das suas atividades.
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O que acontece se seu e-mail estiver desatualizado?
Lembre-se que sempre será encaminhada uma cópia para o seu e-mail das 

mensagens privadas que você recebe pelo AVA e também das atualizações feitas 
pelo(s) seu(s) aluno(s) no Elabore –  Sistema de Gestão e Elaboração de Trabalhos 
Acadêmicos. Se não estivermos com seu e-mail atualizado ou se você não acessar 
o e-mail regularmente, perderá todas as notificações e isso poderá comprometer 
as suas atividades e as dos(as) estudantes sob sua responsabilidade. 

Atenção!
Os alertas que chegam por e-mail, como o nome já diz, são apenas alertas. 

Não os responda, pois a resposta não chegará para o e-mail de quem está 
interagindo com você. Para responder às mensagens privadas, acesse o AVA ou 
o Elabore. 

Não deixe de ler o material da disciplina Pesquisa e 
Uso da Informação em Saúde

Esta recomendação vale para todos(as) os(as) professores(as), mesmo 
aqueles(as) que já orientaram TCCs em outros cursos e outras turmas.

Ajustes sempre são feitos nos materiais. Logo, você precisa estar ciente para 
não orientar os(as) estudantes de forma equivocada. Lembre-se que os materiais 
didáticos estarão disponíveis na disciplina Pesquisa e Uso da Informação em 
Saúde, principalmente nas unidades 2 e 3.

Se quiser saber mais sobre o AVA
Se você quiser conhecer mais sobre nosso ambiente virtual de aprendizagem, 

recomendamos que veja o livro Introdução à Educação a Distância e ao Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, que está disponível na aba de Informações gerais da 
disciplina Pesquisa e Uso da Informação em Saúde.

Conheça as informações gerais sobre o curso e suas 
regas

Você pode conhecer a estrutura do curso e suas regras pela área Saiba mais 
sobre o curso, acessada pelo portal do SABER, área de cursos: https://ava2.ufpe.
br/saber/portal.
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Inclua as orientações de TCCs na sua rotina
É muito importante que você estabeleça um horário no seu dia a dia para se 

dedicar às orientações de TCCs. Certamente, não haverá demanda todos os dias, 
mas manter rotina de acesso à Sala de Apoio aos Orientadores e ao Elabore é 
essencial para o bom andamento das atividades e contato frequente com nossa 
equipe e com os(as) estudantes.

Primeiro contato com os(as) estudantes 

Fique atento(a) ao cronograma de escrita dos TCCs, disponível no AVA. Na 
data em que estiver marcado o início das interações aluno(a)-orientador(a), por 
favor, acesse o Elabore e apresente-se aos(às) estudantes. Eles(as) ficam muito 
ansiosos para conhecer, mesmo que virtualmente, o(a) orientador(a). É importante 
se apresentar o quanto antes.

Atenção!
Antes de fazer qualquer consideração ou crítica ao TCC do(a) aluno(a),  

acolha-o(a). Lembre-se que a primeira impressão é a que fica, mesmo no 
ambiente virtual.

Alguns professores têm o hábito de enviar considerações ao trabalho do(a) 
aluno(a) sem antes ter um momento de apresentação. Coloque-se no lugar 
do(a) aluno(a): seria confortável para você receber críticas sobre um trabalho 
que escreveu sem ao menos ter noção de quem está criticando? É estranho, não? 
Evite isso! Apresente-se aos(às) estudantes assim que seu acesso ao Elabore 
estiver liberado.

Principais dificuldades que poderão surgir e 
como resolver

Agora vamos descrever as principais dificuldades que poderão surgir durante a 
orientação de TCCs e as recomendações para resolver os problemas detectados. 
Se surgirem problemas que não estão listados aqui, não hesite em nos contatar 
pela Sala de Apoio aos Orientadores.
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DIFICULDADE COMO RESOLVER?

Meu aluno desapareceu

Não se surpreenda. Isso pode acontecer. Há estudantes que não 
acessam o AVA regularmente, mas a falta de interação há mais de 
10 dias merece atenção redobrada. Neste caso, poste mensagem 
no fórum dentro do Elabore, para o(a) aluno(a), falando da sua 
preocupação e alertando quanto aos prazos. Em seguida, informe à 
equipe de Supervisão Acadêmica, pelo fórum da Sala de Apoio aos 
Orientadores, o nome completo do(a) aluno(a) para que possamos 
auxiliar na tentativa de resgate do(a) mesmo(a).

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

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

1. Ele(a) pode simplesmente não estar entendendo o que deve 
ser feito. Experimente fazer a mesma orientação usando outras 
palavras. Isso costuma funcionar muito bem;

2. Ele(a) pode estar discordando de você. Neste caso, estabeleça 
diálogo com o(a) estudante. Em diversos casos, existem múltiplos 
pontos de vista para tratar a mesma situação. É necessário 
avaliar se o que você está solicitando realmente faz sentido 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 ignorando suas orientações: se 
você já descartou as hipóteses anteriores, tem certeza de que 
está certo(a) e acha que suas considerações são essenciais para o 
bom desenvolvimento do TCC, deixe isso claro para o(a) aluno(a). 
Esclareça, ainda, que se ele(a) não seguir suas recomendações, 
não será habilitado(a) para apresentação presencial do TCC, o 
que poderá significar reprovação na especialização.

Detectei caso de plágio

Isso não toleramos em hipótese alguma. Solicitamos muita 
atenção sua para rastrear e evitar qualquer caso de plágio. Uma 
vez identificado o plágio, peça para o(a) aluno(a) reescrever o 
conteúdo plagiado, fazer as devidas citações e referências. Ainda, 
deixe claro, pelo fórum dentro do Elabore, que se ele não fizer isso 
estará automaticamente reprovado(a) na especialização.  
Atenção! Antes de acusar o(a) aluno(a) de ter cometido plágio, você 
tem que ter provas disso. Os plágios mais comuns são: cópias de 
trechos ou trabalhos disponíveis na internet, cópias de trabalhos 
entre colegas. Localize o conteúdo plagiado e apresente-o para o(a) 
aluno(a). Se precisar de ajuda para rastrear suspeitas de plágio, 
acione a equipe de supervisão.

As referências e citações 
não estão escritas no 
padrão ABNT

O curso exige este padrão e os(as) estudantes foram avisados(as) 
disso. Cobre que o(a) aluno(a) faça os ajustes necessários. No entanto, 
se o(a) aluno(a) fizer o TCC dentro dos padrões estabelecidos e 
simplesmente não seguir o padrão ABNT, não há motivo suficiente 
para reprovação. Você deverá aprovar o TCC do(a) aluno(a), mas 
deverá descontar nota e isso deve ficar claro para o(a) aluno(a) por 
meio do fórum dentro do Elabore.
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As citações não estão 
escritas no padrão 
(AUTOR, DATA)

O curso exige este padrão e os(as) estudantes foram avisados(as) 
disso. Cobre que o(a) aluno(a) faça os ajustes necessários. No entanto, 
se o(a) aluno(a) fizer o TCC dentro dos padrões estabelecidos e 
simplesmente não seguir o padrão ABNT, não há motivo suficiente 
para reprovação. Você deverá aprovar o TCC do(a) aluno(a), mas 
deverá descontar nota e isso deve ficar claro para o(a) aluno(a) por 
meio do fórum dentro do Elabore.

Principais erros cometidos pelos(as) 
orientadores(as) e como evitar

Caro(a) professor(a), nada mais crítico do que nós, da equipe de apoio, ou 
os professores, cometermos erros como os descritos a seguir. Por esta razão, 
solicitamos sua atenção para que não tenhamos situações como essas, pois 
podem causar transtornos desnecessários para nós e para você.

ERRO COMO EVITAR?

Orientador(a) tenta 
acessar a turma errada

Você só tem acesso aos conteúdos da turma na qual está inscrito(a). 
Logo, veja as orientações que você recebeu por e-mail, pois nelas 
descrevemos a turma a qual você está vinculado(a) neste momento.

Falta de acesso 
frequente à Sala de 
Apoio

Conforme explicamos, esta sala é nosso local de encontro. É por 
meio dela que postamos avisos, fazemos sugestões que podem 
auxiliar no seu trabalho e sabemos da situação dos(as) alunos(as) 
em relação à escrita do TCC. Portanto, acesse a sala com frequência 
para se manter informado(a).

Orientador(a) que 
comete muitos 
erros linguísticos na 
comunicação com os(as) 
estudantes

Isso é péssimo! Já explicamos que o AVA e o Elabore são nossas salas 
de aula virtual. Você tem que ter adequado padrão de escrita. Erros 
linguísticos comprometem a sua imagem e a da UFPE. Devemos 
manter linguagem formal nos ambientes acadêmicos.

Orientador(a) usa  
abreviações ou 
linguagem muito 
coloquial

Atenção! Não admitimos uso de abreviações, seja qual for, ou 
linguagem informal com os(as) alunos(as). Lembre-se de que estamos 
em um ambiente acadêmico. Além do mais, temos muitos alunos 
estrangeiros matriculados no curso e eles não entendem muitas 
abreviações e regionalismos (exemplos: MS | AbraSUS | Mulher, 
onde está você? (esta foi mensagem enviada por uma professora a uma 
aluna desaparecida) | msg | att. | abs | dentre outras).
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Orientador(a) que não 
responde aos nossos 
contatos por mensagem 
privada ou telefone

Professor(a), se estamos enviando mensagem ou ligando, significa 
que precisamos interagir com você. Se não pode responder no 
momento que estamos o(a) acionando, por favor, dê retorno mais 
tarde. Outro problema muito comum: alertamos um problema 
para o(a) professor(a), ele(a) corrige, mas não retorna para nós 
informando que resolveu. Se estivéssemos falando de 30 alunos, 
isso não seria um problema, mas em um universo de 100, 200, 1.000, 
imagina o quanto é trabalhoso a todo instante ter que checar se o(a) 
professor(a) orientador(a) resolveu ou não o problema do qual foi 
informado(a).

Orientador(a) que 
fornece informações 
equivocadas aos(às) 
alunos(as)

Isso só acontece quando o(a) professor(a) não lê os materiais que 
disponibilizamos ou não acessa a Sala de Apoio aos Orientadores 
com frequência.

Orientador(a) recebe 
questionamentos do(a) 
aluno(a) e não tem 
segurança da resposta, 
mas responde

Professor(a), não faça isso! As consequências podem ser sérias e 
desastrosas. Havendo qualquer dúvida ou insegurança, primeiro nos 
acione para depois responder ao(à) aluno(a).

Orientador(a) não 
cumpre prazos

Os prazos estão estabelecidos e não podem ser alterados. Não 
é possível alterar ou atrasar qualquer etapa do curso, inclusive a 
orientação dos TCCs e a publicação das notas.

Orientador(a) 
desaparece e não 
responde aos contatos 
dos(as) alunos(as) dentro 
do Elabore

Isso não pode acontecer. Gera muita angústia nos(as) alunos(as) 
e também em nós, da supervisão. Toda vez que o(a) orientador(a) 
deixa de interagir com o(a) aluno(a), ele(a) costuma nos acionar. 
Em um universo de centenas de estudantes desenvolvendo TCCs 
ao mesmo tempo, imagine quantas mensagens e telefonemas 
receberemos...Solicitamos seu apoio para não ficar longo tempo sem 
acessar o Elabore e interagir com os(as) alunos(as). Se você estiver 
corrigindo o TCC pela versão PDF, e por isso não está interagindo 
pelo Elabore, deixe isso claro para o(a) aluno(a).

Orientador(a) envia 
considerações / 
solicitações de ajustes 
no TCC faltando poucos 
minutos para encerrar o 
prazo

Professor(a), lembre-se de que nossos(as) alunos(as) também 
são trabalhadores(as) e que muitos não têm acesso frequente à 
internet. Sendo assim, eles(as) precisam receber suas considerações 
com prazo suficiente para resolvê-las. 

Orientador(a) não segue 
nossas orientações 
quanto aos critérios de 
avaliação dos TCCs

No momento oportuno, disponibilizaremos o instrumento com os 
critérios de avaliação que deverão ser adotados por todos os(as) 
orientadores(as). Você não pode atribuir notas aleatoriamente, 
apenas considerando suas percepções. Lembre-se de que temos 
muitos(as) alunos(as), estamos inseridos em um programa maior, o 
Mais Médicos. Manter o padrão estabelecido pela Coordenação é 
fundamental.
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Orientador(a) solicita 
ajustes no TCC e não 
reabre os tópicos para 
edição

Fique atento(a) ao status de cada tópico dentro do Elabore. Tópicos 
em avaliação ou finalizados não podem ser editados pelos(as) 
alunos(as), a não ser que o(a) orientador(a) reabra para edição.

Orientador(a) aprova 
tópicos e deixa 
observações ao longo do 
texto

Ao finalizar um tópico é fundamental que o(a) orientador(a) confira 
se não deixou comentários ao longo do texto. Já tivemos situações 
desagradáveis de professores que aprovaram TCCs sem que os 
tópicos estivessem realmente prontos ou mantendo comentários 
ao longo do texto. Tópicos finalizados não podem conter 
comentários/solicitações de ajustes ao longo do texto.

Orientador(a) estabelece 
contato com os(as) 
alunos(as) fora da 
Plataforma de TCC

Isso é proibido. O único canal de contato com os(as) alunos(as) 
deve ser o Elabore. Precisamos documentar todas as etapas do 
curso e isso só é garantido se todos usarem os mesmos canais de 
comunicação. Não forneça telefone, ou interaja com os alunos por 
WhatsApp, Facebook, e-mail ou qualquer outra ferramenta.

Contratação e pagamentos

Estas atividades estão sob responsabilidade da Assessoria de Recursos 
Humanos do Grupo SABER (RH SABER). Vocês serão contatados sempre que 
precisarmos de informações ou documentos ou quando tivermos previsão sobre 
a liberação de pagamentos.

Lembre-se que o trâmite para liberação dos pagamentos dura, em média, 6 
meses. Logo, é desnecessário enviar e-mails ou ligar fazendo cobranças porque 
temos que seguir este trâmite e sempre estaremos atentos a ele. Sempre que 
tivermos qualquer atualização, os professores serão avisados.

Agradecemos pela compreensão e colocamo-nos a disposição para maiores 
esclarecimentos.

Bom trabalho!


