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Introdução  
 
O curso Princípios e estratégias de educação aberta para a inovação docente (PREA) é 

totalmente à distância por meio da plataforma “CourseSites”.  

 

O curso está na íntegra nesta plataforma. Como tutor/a do curso, você terá acesso a este 

espaço e terá privilégios de edição e administração.  

 

A modalidade de comunicação do PREA é praticamente assíncrona, com alguns momentos 

síncronos (por meio de seminários web) sob responsabilidade de experts nos temas tratados 

no curso.  

 

O curso foi concebido para promover a autonomia do estudante e uma intervenção reduzida do 

tutor/a.  

 

Este guia contêm informações e orientações necessárias para atuar como tutor/a no PREA 

organizadas da seguinte forma:  

 

1. O PREA em CourseSites   

2. Funções do/a tutor/a do PREA 

3. Diretrizes gerais de intervenção   

4. Diretrizes de acordo com momentos importantes  

5. Diretrizes para a aceitação e aprovação das provas 

6. Compartilhar o ensino  

 
 

 

1. O  PREA em CourseSites 

 

No  CourseSites do PREA é organizado   todo  o material necessário para  o desenvolvimento 

do curso.  

 

Basicamente consiste nos seguintes recursos, alguns deles compartilhados entre o professor e 

o tutor/a e outra pessoa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coursesites.com/
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A plataforma foi organizada em função dos seguintes ESPAÇOS:  

 

 

 

 
 

 

 

 Comprueba que tienes acceso a la plataforma y que 

puedes visualizar todos los recursos y espacios. 

 
 
 

 Guia geral do curso   
 Guia para elaboração das 

5 atividades propostas  

 Notas de avaliação  

Participante e 
tutor/a 

 Modelos para elaboração 
das atividades (atividades   
2 a 5) 

 

 

Participante 

 Guia geral para o tutor/a 
Guia general para o 
tutor/a ( o presente 
documento) 

 Guia do tutor por 
atividade   

 Recursos e instrumentos 
adicionais  (At.1) 

 
 

Tutor/a 
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2. Funções do tutor/a do PREA 

 
O planejamento do curso está centrado na atividade dos participantes mais que o 

protagonismo do tutor/a; ou seja, o seu desenho favorece a aprendizagem autônoma dos 

participantes.  

 

O papel do tutor/a visa orientar e facilitar o processo de aprendizagem, bem como motivar e 

acompanhar os participantes.  

 

Especificamente, os seus deveres como tutor/a são:  

 

 Coordenar e organizar o processo de aprendizagem 

 Simplificar o processo e motivar / acompanhar os participantes 

 Avaliar o processo de aprendizagem realizados por participantes a partir de evidências  

Tem à sua disposição um conjunto de recursos que o ajudarão a desenvolver estas funções:  

 

 
E você pode contar com o apoio dos outros tutores/as e do coordenador geral do PREA 

para compartilhar  qualquer dúvida ou pergunta que você possa ter durante a realização do 

curso. 
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3. Orientações gerais de intervenção 

 

Como tutor/a do curso PREA é importante que: 

 

 Leia em profundidade tanto o guia geral do curso como os guias das atividades. Cada 

atividade tem anexado um guia do estudante, que detalha os elementos necessários 

para desenvolver a atividade: 

o Objetivos  

o Fases para sua elaboração 

o Recursos  

o Perguntas para a reflexão individual  

o Calendário 

o Critérios de avaliação (notas). É especialmente importante que revise as notas 

de cada atividade dado que serão o ponto de partida para realizar seu 

feedback ou avaliação.  

 Leia em profundidade os guias para o tutor/a associadas a cada atividade com 

orientações específicas para o desenvolvimento da mesma. 

  Tenha clara as ações  que devem realizar os participantes, para finalizar asatividades 

com ótimas resoluções.  

 Identificar quais as áreas do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) são para ser 

ativados durante as atividades e informações que devem conter. 

 Determine quais as estratégias de motivação que você usará para incentivar a 

participação.   

 Pensar como vai monitorar o progresso do curso. 

 Tenha sempre em mente a importância da organização adequada de informação no 

AVA. 

Assim também destacam-se duas ações de intervenção fundamentais: 

 Garanta uma conexão regular que permita acompanhar a dinâmica do ambiente 

virtual de aprendizagem.  

 Participar do AVA com freqüência para a evidênciar o envolvimento docente. Isso não 

significa que você precise intervir ou contribuir com conteúdo todos os dias, mas pode 

registrar sua participação compartilhando informações, lembretes de tarefas e 

períodos, etc.  

 Avaliar a cada momento aonde intervir.  

 Incentivar o acompanhamento do calendário programado para a atividade 

programada. Isto irá extrair o máximo de proveito das dinâmicas de troca geradas na 

sala de aula.  

 O ambiente virtual já é projetado para desenvolver as atividades propostas, no entanto, 

está a seu critério avaliar se é necessário dispor de algum espaço ou ferramenta 

adicionais, em função das necessidades dos participantes.  

 

 

4. Ações baseadas nos principais momentos  

 

Além das ações que dão suporte constante aos participantes, identificam-se algumas 

vinculadas a momentos importantes no desenvolvimento do curso, no seu início, seu 

desenvolvimento e fim.  
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Ao iniciar o PREA  
 

 Enviar uma mensagem de boas vindas ao curso.  

 Apresentar o curso ( esta informação se complementa com um seminário web) 

 Apresentar o espaço do curso (AVA), suas funcionalidades e recursos 
(correspondentes a Atividade de  introdução ou 0). 

 Apresentar o espaço de dúvidas do curso ( sobre o curso e sobre a plataforma) e 
responder de forma rápida e clara.  

 Apresentar a atividade do diário pessoal, indicando que por padrão será privado. Se 
desejarem, podem solicitar torna-lo público. ( Como tutor/a terá que habilitar).  

 
 

Durante o PREA  
 

 Apresentar cada atividade de acordo com o calendário, refletindo, principalmente, a sua 
finalidade e utilidade. 

 Mostrar os dias disponíveis para o envio das evidências.  

 Informar aos participantes quando terão disponíveis a avaliação das atividades.  

 Estar atento a possíveis conflitos ou problemas e intervir quando julgar necessário. 

 Informar a entrega das  evidências dias antes, enfatizando a importância de revisar a 
nota e sinalizando onde entregar a evidência ( na plataforma para avaliação do tutor/a 
e no espaço do curso). 

 Para o acompanhamento dos participantes podem verificar as opções de 
acompanhamento oferecidos pela plataforma. 
 

 
 
Lembre-se que você tem a disposição as guias de tutor/a por atividade para consultar as 
possíveis ações específicas.  

 
Ao finalizar o PREA 

 
 Realizar o encerramento do curso.  
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5. Orientações para admissão e avaliação das evidências 

 
A avaliação é proposta como uma ferramenta para melhorar o processo de aprendizagem e 

o uso correto do curso a partir da avaliação das evidências. É por isso que esta ação vai além 

de uma classificação: é destinada a servir como uma ferramenta de aprendizagem, 

identificando as áreas específicas de melhoria.  

 

O curso oferece cinco atividades, embora apenas 4 (de 2 a 5 incluídas) têm associado o 

desenvolvimento de evidências. Você pode observar as evidências apresentadas pelos 

participantes atribuídos a você  no "Centro de avaliações". 

 

Para cada atividade é atribuída uma nota que vai orientar a sua avaliação. Ao mesmo tempo, 

torna-se um instrumento para guiar o participante durante o desenvolvimento da atividade.  

 

A escala de avaliação da evidência é "Insuficiente", "Aceitável" ou "Excelente". Existem três 

níveis diferentes de avaliação, dependendo do nível de detalhamento e elaboração das 

evidências apresentadas:  

 

 Uma evidência insuficiente corresponde a uma atividade pouco trabalhada e com 

omissões relevantes de pontos mencionados no modelo de atividade.  

 Uma evidência aceitável é aquela que responde de modo suficiente os objetivos da 

atividade, é um grau único de elaboração.  

 Uma evidência excelente mostra um nível de desenvolvimento de atividade alta, 

atingindo amplamente os objetivos propostos.  

Uma evidência poderá ser aceita para avaliação se cumprir os seguintes requisitos:  

 

 Avaliado como Aceitável ou Excelente no Alinhamento com a Agenda Regional e/ou 

Roteiro Institucional. 

 Avaliação Aceitável ou Excelente em 3 dos 4 itens restantes
1
.  

 

Caso contrario, será rejeitada.  
 

Será necessário obter, no mínimo, avaliação “Aceitável” em pelo menos três evidências 

(independente da atividade) para obter o certificado de aproveitamento do curso.  

 

A superação satisfatória de uma evidência corresponderá a 2 pontos. O máximo de pontos que 

os participantes poderão obter no PREA é 8 (2x4 evidências) ; e mínimo 6. Não poderá obter 

pontuação 1 em uma evidência.  

 

Não é possível reelaborar as evidências para sua aceitação nem realizar um exame de prova 

final. 

 

 

Como proceder  

 

Em seguida, explicita-se o processo de acesso, recebimento, avaliação e emissão de feedback 

que como tutor você deverá realizar nas Atividades
2
 2, 3 e 4.   

                                                           
1
  Ou 2 dos 3 itens restantes no caso da Atv.5. 

2
 A atividade 1 não possui avaliação, enquanto a 5 só possui nota de avaliação e não possui modelo de 

resolução. 
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Mas antes de entrar neste processo é de vital importância dizer que os alunos nas atividades 

anteriores deverão apresentar cada uma de suas respostas duas vezes. Ou seja, enviarão o 

modelo devidamente preenchido, e farão o upload do trabalho no Repositório de trabalhos do 

curso. 

 

A Atividade 1 é uma exceção, já que, neste caso, será o tutor quem incluirá a atividade no wiki 

(como explicado anteriormente neste texto). A Atividade 5 não possui modelo de resolução, 

mas também deve ser enviado a partir da Atividade 5 e também no Repositório de trabalho. 

 

Em primeiro lugar, para verificar o status dos envios das atividades de seu grupo de alunos 

deve visitar o Centro de avaliações. A partir daqui, você tem três opções para acessar as 

atividades que ainda não foram avaliadas. 

 

1. Link Necessita de avaliação: onde você pode ver as atividades apresentadas pelos 

alunos que precisam ser avaliadas. Inicialmente, nenhum filtro é definido, por isso você 

visualizará todos os alunos. Para aplicar um filtro de pesquisa selecione as opções nas 

caixas do menu superior e pressione .  

 

 
 

Ao clicar no título da atividade duas opções de menu serão exibidos. Desde Ver todos 

os usuários que você tenha acesso até a tela de edição das avaliações.   

2. Link Centro de qualificações completo: espaço onde mostram todos os alunos do 

curso, assim como as atividades a serem avaliadas ( cujo o título aparece na primeira 

linha das colunas e do quadro de avaliações. 

 



Princípios e estratégias de educação aberta para a inovação docente          

 

Orientações para os tutores do curso PREA 

 

 

 

12 
 

3. Link Visão do grupo (nome do grupo: subgrupo):  busque o grupo que você está 

designado como tutor navegando pelos diferentes links na coluna da esquerda, 

dependentes do Centro de avaliação. Uma vez identificado o grupo, clique sobre o 

título. Na parte central da tela irá aparecer a lista com os 20 alunos que o compõem.  

 

Neste exemplo é acessado a Visão do grupo C:  Subgrupos C1, C2, C3 e C4. Na parte central 

da sua tela aparece uma tabela onde os alunos do grupo são localizados nas linhas e a 

avaliação das atividades nas colunas.   
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Uma vez submetida uma atividade por um aluno o espaço entre a atividade e o aluno ficará 

marcado da seguinte manera . 

 

 
 

Clique para ver mais opções dentro do quadro (canto superior direito), onde serão exibidas três 

opções de menu. 
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– Ver detalhes de avaliação: na parte superior aparece a informação de usuário 

(estudante) no qual está qualificado, assim como a atividade que requer avaliação. 

Pode usar as setas  para se movimentar entre os alunos ou atividades. No 

quadro Avaliação atual há as informações básicas sobre a atividade. 

 

 
Todos os participantes do curso devem entregar a atividade, ou seja, nenhum deles 

está isento de enviá-la. Para acessar a resolução da atividade do aluno clique 

. 

A tela onde você pode fazer a avaliação se divide em seis seções. 
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– Seção 1: na parte esquerda se apresentam a mensagem enviada pelo aluno no 

momento do envio da atividade (Livro Texto) ou a atividade modelo resolvida. 

De acordo com a escolha que você fizer a partir da seção de Envio (localizado 

na coluna da direita). 

– Seção 2: na coluna da direita aparecem os Detalhes da atividade (como: nome, 

instruções da atividade, arquivos da atividade e estatísticas da aula).. 

– Seção 3: também na coluna da direita aparece o quadro para Qualificar 

. A partir daqui entre e salve a qualificação da 

atividade em avaliação. 

– Seção 4: para realizar a avaliação dos critérios da atividade deve acessar o título ( 

seção Intento), depois deve marcar os ítens oportunos e adicionar comentários, se 

considerar necessário, para esclarecer suas avaliações. Quando finalizar a qualificação 

clique em Guardar.  
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Não só tem que avaliar os ítens da nota, mas também deve dar uma pontuação 

numérica. Neste curso, foi estabelecido que cada atividade (da 2 à 5, ambas 

incluídas) tem um valor de 2 pontos ou de 0, depois você deverá ir à seção 

 e registrar a pontuação correspondente. 

Uma vez qualificada a atividade, ou pode Salvar como rascunho ou enviá-la 

para o aluno. 

– Seção 5: neste espaço você encontrará de um lado, a mensagem que o estudante 

encaminhou ao anexar a atividade, exibido no lado esquerdo da sua tela. E do 

outro, o arquivo com a resposta da Atividade. 

– Seção 6: você tem a possibilidade de adicionar Comentários a sua avaliação 

editando o quadro correspondente. Por sua vez, se quiser, você também pode 

anexar um arquivo com as anotações apropriadas para serem enviadas para o 

aluno junto com sua avaliação. Nesta seção encontrará os botões  que 

permitem, primero, exibir o editor de texto, e segundo, anexar o arquivo, 

comentado anteriormente. 

 

Se você quiser realizar anotações no documento de resposta anexado pelo estudante, pode 

fazê-las usando o serviço Crocodoc integrado diretamente ao CourseSites, quando você abrir o 

arquivo de resposta, salvo pelo aluno dentro do formato doc ou docx . 
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Se por qualquer circunstância você quiser deixar a avaliação da atividade sem terminar pode 

Salvar como Rascunho. Uma vez que tenha terminado seu processo de avaliação só será 

preciso clicar em Enviar para envia-lo ao aluno automaticamente.  

 

É importante lembrar que cada tutor dispõe de uma semana para realizar a avaliação de seu 

grupo de alunos e que a pontuação da atividade deve ser registrada manualmente.  

 

  

 

6. Compartilhar o ensino 
 

Durante o desenvolvimento do PREA é possível contar com o apoio de outros tutores/as e 

do coordenador geral do PREA.  

 

Especificamente, você tem à sua disposição um espaço de trabalho T – Grupo de tutores.  
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Este espaço apresenta: um serviço de e-mail para os tutores do grupo, uma ferramenta para o 

compartilhamento de arquivos, um fórum de discussão onde você pode ir adicionando 

seqüências de comentários, funcionalidade para atribuir aos integrantes do grupo tarefas com o 

objetivo de organizar melhor o trabalho diário e um espaço de edição colaborativa (wiki).  

 

 
 

 


