Regulamenta o Programa de Capacitação e Formação
Continuada para o Corpo de Tutores a Distância
Capítulo I – Dos Objetivos
Art. 1.º O programa de formação e capacitação continuada para o corpo de tutores a
distância do Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel tem por objetivo formar o
profissional para o exercício da tutoria a distância, visando preparar profissionais para:
I – suprir a crescente demanda de cursos à distância oferecidos pelo Inatel;
II – o atendimento às necessidades dos cursos de extensão, graduação e pós-graduação
do Inatel.
Capítulo II – Da Coordenação
Art. 2.º A coordenação do programa será exercida pelo Núcleo de Educação a Distância
– NEaD que, dentre outras atribuições, deverá:
I – discutir com todas as coordenações de cursos e gerências relacionadas aos cursos do
Inatel, nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão curricular, as necessidades
imediatas e futuras de formação de novos tutores a distância;
II – definir, junto com as coordenações e gerências envolvidas, as atividades voltadas à
formação e capacitação dos novos tutores, tais como: cursos de capacitação e formação,
cursos de graduação e pós-graduação, mentoring, capacitação hands on, dentre outras;
III – coordenar a execução e o desenvolvimento de todas as atividades de formação e
capacitação dos novos tutores.
Capítulo III – Das Atividades voltadas à Capacitação e Formação
Art. 3.º A coordenação do NEaD contará com tutores do Inatel e profissionais externos,
quando necessário, com experiência em tutoria e na docência em cursos à distância, para o
desenvolvimento de todas as atividades voltadas à capacitação e formação dos tutores.
Art. 4.º A participação no “Curso de Capacitação e Formação de Tutores a Distância”,
conforme Anexo 1, é considerada a formação mínima obrigatória para o exercício das
atividades de tutoria no Inatel.
§ 1.º Os participantes deste curso deverão ter concluído previamente, como participante,
um curso a distância com duração mínima de 30h (trinta horas), em um curso reconhecido
pelo Inatel, visando favorecer o processo de análise e autoanálise dos futuros tutores à luz da
metodologia de EaD aplicada, da qualidade do material didático, do papel do tutor, da
apropriação dos recursos e potencialidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem, dentre
outros.
§ 2.º A aprovação e certificação dos tutores estará condicionada ao aproveitamento
mínimo igual a 70 (setenta) pontos (em 100) na avaliação geral do curso referido no caput.
Art. 5.º Outras atividades de capacitação e formação, como a participação em eventos
científicos, congressos de educação, cursos de desenvolvimento pessoal e profissional, serão
oferecidas de forma a complementar a formação dos tutores.
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Art. 6.º A qualificação acadêmica dos tutores, das carreiras docentes ou técnicoadministrativo, nos níveis de graduação e pós-graduação, são devidamente regulamentadas
através de instrumentos próprios.
Capítulo IV – Do Público Alvo
Art. 7.º Este programa se destina a todos os colaboradores docentes e técnico
administrativos atuantes nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Inatel, bem
como a outros profissionais para os quais a instituição possa ter o interesse de migração futura
para atuação na área de educação a distância.
Capítulo V – Do Número de Vagas
Art. 8.º O número de vagas será estabelecido, a cada ano, em função da disponibilidade
de recursos existentes.
Aprovado pelo Conselho Diretor do Inatel, em 26 de Fevereiro 2018.
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Anexo 1

Nome do curso: “Curso de Capacitação e Formação de Tutores a Distância”
Objetivo geral: Capacitar e qualificar o futuro docente/tutor para a implantação e o
desenvolvimento de atividades em cursos de Educação a Distância, através de uma
metodologia voltada para a qualidade do processo de aprendizagem baseada sobre os
princípios, a natureza e os saberes necessários para atuação em Cursos ofertados na
modalidade à distância do Inatel.
Objetivos específicos:
 Dominar o funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na prática da
tutoria em disciplinas ou cursos a distância;
 Refletir sobre os limites e possibilidades da tutoria e suas formas de mediação
pedagógica;
 Discutir sobre a influência do tutor no processo de aprendizagem do aluno de EaD;
 Formular estratégias para o redimensionamento de problemas inerentes à tutoria;
 Discutir sobre modelos de gestão e aprendizagem com o uso das TICs, especialmente na
tutoria.
 Prover conhecimento para a escolha das mídias e recursos mais apropriados ao público–
alvo e aos objetivos do curso a ser desenvolvido na modalidade a distância.
Ementa:
1. Módulo 1:





Evolução Histórica e Características da EaD;
Modelo de EaD do Inatel;
Avaliação dos cursos pelos discentes;
Planejamento de uma aula de EaD.

2. Módulo 2: A Tutoria Ativa e Técnicas de Atuação
3. Módulo 3: Avaliação da Aprendizagem
4. Módulo 4: Autoria para EaD
5. Módulo 5: Produção de videoaulas para EaD
6. Módulo 6: Criação de aulas no Moodle
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Metodologia:
O curso será desenvolvido na modalidade à distância e com a utilização de recursos
tecnológicos que viabilizem a participação, a integração e, fundamentalmente, a capacitação
dos participantes, por meio do AVA do Inatel, com a mediação de tutores. Terá atividades
síncronas e assíncronas, utilizando os recursos e interfaces de comunicação do AVA. O
material didático vai constar de: guia didático para leitura, vídeos e livro digital.
Espera-se que o cursista dedique pelo menos 10h (dez horas) semanais para o
acompanhamento do curso e desenvolvimento das atividades propostas. O conteúdo,
atividades e leituras complementares serão disponibilizados semanalmente no AVA e, a fim
de permitir maior flexibilidade, poderão ser acessados de qualquer lugar a qualquer hora.
Duração: 40 horas
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