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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo investigar o perfil do tutor presencial do Consórcio CEDERJ –
consórcio de instituições públicas de Ensino Superior – a partir dos olhares da instituição, e como esses
tutores descrevem a sua atuação e os desafios enfrentados. Trata-se de um estudo exploratório de natureza
qualitativa, com procedimentos metodológicos que envolvem uma pesquisa documental e a análise de
entrevistas semiestruturadas obtidas com os atores selecionados no curso de Licenciatura em Pedagogia em
um dos polos de apoio presencial do Consórcio. Os resultados levantados constatam a semelhança entre as
atribuições das funções de professor e tutor presencial e destacam que a ausência de vínculos institucionais
contribui para a precarização do trabalho desenvolvido por esse profissional.
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ABSTRACT

The present study aims to investigate the profile of the present tutor CEDERJ Consortium - a consortium of
public institutions of higher education - from the looks of the institution, and how these tutors describe their
performance and the challenges faced. This is an exploratory qualitative study with methodological
procedures involving desk research and analysis of semi-structured interviews with selected obtained in the
course of Pedagogy at one pole-face support of the Consortium actors. The results raised note the similarity
between the roles of teacher and classroom functions tutor and highlight the lack of institutional linkages
contribute to the precariousness of the work of these professionals.
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INTRODUÇÃO

Na atualidade, a Educação a Distância (EaD) ganha destaque no contexto educacional brasileiro,
apresentando-se como uma alternativa viável para democratizar e ampliar o ensino superior, principalmente
com a interiorização da oferta de educação em nosso país. Beneficiada por novos dispositivos legais, a EaD
adquiriu legitimidade e visibilidade. Como resultado, temos experiências isoladas em diversas instituições de
nível superior, incluindo algumas universidades organizadas em consórcios.
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No Estado do Rio de Janeiro, no ano 2000, foi criado o Centro de Educação Superior à Distância do Estado do
Rio de Janeiro (CEDERJ). Um Consórcio formado por sete universidades públicas: Universidade Estadual do
Norte Fluminense (UENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense
(UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ),
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e o Centro Federal de Educação Tecnológica
(CEFET); e que conta atualmente com cerca de 30 mil alunos matriculados em seus 13 cursos de graduação a
distância[1].

Diante da abrangência e disseminação da EaD no Estado do Rio de Janeiro, este estudo apresenta-se com o
objetivo de delinear o perfil do Tutor Presencial do Consórcio CEDERJ, a partir dos olhares da instituição, e
como esses tutores descrevem sua atuação e os desafios enfrentados.

A INVESTIGAÇÃO

Neste estudo, optou-se por uma pesquisa de natureza exploratória, as estratégias utilizadas para obtenção de
dados foram: revisão bibliográfica, análise documental e entrevista.

Na primeira etapa da pesquisa, foi realizado um levantamento da legislação vigente sobre a Educação a
Distância, e mais especificamente sobre tutoria. Foram pesquisados diversos documentos: leis, decretos,
artigos, referenciais, portarias e resoluções.

Dando sequência à investigação, esse estudo tomou por base documentos do Consórcio CEDERJ, que
descrevem a sua estrutura e funcionamento, disponibilizados no seu site oficial. Também foram apresentados
documentos específicos como: Manual de Tutoria, Guia do Curso de Pedagogia, Edital do processo seletivo
para tutores presenciais entre outros, visando a obter a visão da instituição sobre o objeto da pesquisa.

A pesquisa de campo se desenvolveu em um dos polos do Consórcio CEDERJ. Foram entrevistados 06 tutores
presenciais que atuam no Curso de Licenciatura em Pedagogia oferecido pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), na modalidade Educação a Distância, estes foram selecionados por possuir maior tempo de
experiência no sistema de tutoria da instituição. Sendo assim, acreditamos que as suas contribuições
favorecem o enriquecimento da análise qualitativa de dados já iniciada com a pesquisa bibliográfica e
levantamento documental.

CONCEITUANDO TUTORIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

No espaço da educação, o termo recebeu uma nova conceituação para que possa ser compreendido de outra
maneira, ou seja, como o do profissional que atua no sistema de educação presencial ou a distância.

O tutor é concebido como um orientador acadêmico, um facilitador, ou ainda um motivador da aprendizagem.
A tutoria é marcada pelo trabalho de auxiliar na organização de estudo, orientar, estimular e provocar o
participante a construir o seu próprio saber, partindo do princípio de que não há resposta pronta. O tutor é
aquele que possui conhecimento do conteúdo teórico-prático, possui habilidade para estimular a busca de
resposta, motivando a atitude de autoaprendizagem, diante desse novo contexto educacional.

Neste estudo, vamos apresentar as concepções de alguns autores sobre as várias dimensões desse
personagem da EaD. Nesta direção, Schmid (2004, p. 278), por exemplo, cita que: “a definição de tutor
remete à pessoa designada pela instituição para estabelecer contato com o aluno e, através de uma relação
pessoal, facilitar a este o desenvolvimento de todo o seu potencial intelectual e comunicacional.”

Barros (2004, p. 4) apresenta uma definição de tutor numa visão acadêmica, considerando que ele é:

um professor/andragogo com competências para organizar pesquisas criativas,
situações provocativas do ato criador nesse universo de possibilidades que é a EAD
[...] um professor que mesmo a distância não estivesse distante de seus alunos. Um
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tutor presente no processo; relatando experiências, conferenciando, orientando
leituras, pesquisas, compartilhando com os alunos estratégias de ensino, escolhendo
com os alunos material de pesquisa, temas para debate no fórum, construindo
conhecimento.

Para Emerenciano (2001, p. 7) o significado do papel do tutor deve ser repensado. Nesse sentido, ele destaca
que:

É importante esclarecer que o termo “tutor” tem sido utilizado de forma
indiscriminada. Muitas vezes o termo é utilizado de forma natural sem uma
ressignificação. O movimento de ressignificação deve superar a ideia do tutor como
aquele que ampara, protege, defende, dirige ou que tutela alguém. Na nossa
ressignificação, trabalhar como tutor significa ser professor e educador. Ambos
expressando-se no sistema de tutoria a distância.

Corroborando com essa visão, Aretio (1994, p. 39) ressalta que o tutor, como parte integrante da equipe de
educadores, é aquele professor que possibilita a comunicação bidirecional utilizando os recursos técnicos à
disposição.

Outros autores destacam que o papel do tutor é decisivo na Educação a Distância. Ele é considerado como um
dos principais suportes para o sucesso de um curso oferecido nessa modalidade de ensino. Gatti (2003, p.
200) sinaliza que:

O tutor realmente é uma figura-chave no processo de criar laços sociocognitivos,
afetivos e motivacionais, entre o programa e a sua proposta e os
professores-cursistas. O tutor constituiu-se em um elo privilegiado entre os
professores-cursistas e o material didático, os projetos de trabalho e os
professores-formadores.

Meneghetti (2004, p. 92) destaca que o papel do tutor representa um diferencial na formação dos alunos.
Para a autora, é ele quem viabiliza o alcance dos “objetivos do programa, promove boa parte da avaliação do
ensino-aprendizagem, acompanha, apoia e orienta o desenvolvimento e o desempenho do aluno no curso”.

A definição de tutor dentro da modalidade de Ensino a Distância também ganhou destaque em alguns
documentos importantes. Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância destacam que:

O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da
prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente
devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de
aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico.
(BRASIL 2007, p. 21)

Na Resolução CD/FNDE n.º 26, de 5 de junho de 2009, artigo v, encontramos definições que remetem ao
trabalho desenvolvido pelo tutor:

Tutor: profissional selecionado pelas IES vinculadas ao Sistema UAB para o exercício
das atividades típicas de tutoria, sendo exigida formação de nível superior e
experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior, ou ter
formação pós-graduada, ou estar vinculado a programa de pós-graduação. (BRASIL,
2009).

Analisando as definições dos autores e dos documentos, é possível observar que todas são recentes e
demonstram que a partir do ano 2000 houve uma preocupação em definir esse personagem que atua na
Educação a Distância. Delinear melhor o papel do tutor pode favorecer as instituições que promovem a EaD
na medida em que define as atribuições, os parâmetros do cargo, fornecendo subsídios para diversas práticas
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de recursos humanos, como seleção, treinamento, avaliação de desempenho, definição de salários, entre
outras. Com base na definição do cargo, a instituição poderá organizar as suas políticas e práticas para
administrá-lo (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003).

Nessa modalidade de ensino, o tutor assume um papel fundamental, garantindo a inter-relação personalizada
e contínua do aluno no sistema e viabilizando a articulação necessária entre os elementos do processo e
execução dos objetivos propostos. Cada instituição que desenvolve EaD busca construir seu modelo tutorial,
visando ao atendimento das especificidades locais e regionais, incorporando, como complemento, as TICs.
Nessa direção, Segenreich (2007, p. 6) destaca que “[...] são múltiplas as experiências de EaD no Brasil e
pouco se conhece sobre os meandros de seu funcionamento”.

Na atualidade, a Educação a Distância preconiza a existência de dois tipos de tutores diferentes: o tutor a
distância ou virtual e o tutor presencial. A fim de delimitação, neste estudo, serão aprofundadas as
especificidades do tutor presencial.

O TUTOR PRESENCIAL NO SISTEMA DE TUTORIA CEDERJ

O Consórcio CEDERJ fundamenta o seu sistema de tutoria no pressuposto de que a comunicação entre alunos
e professores é fundamental para que a aprendizagem ocorra. Dessa forma, a eficiência desse sistema vai
depender basicamente de uma infraestrutura que assegure essa interatividade. Nesse sentido, Teixeira (2009,
p. 80), em um estudo sobre tutoria presencial, sinaliza que:

A interatividade, explicitada no documento do CEDERJ, refere-se ao cuidado que o
Consórcio teve de organizar sua proposta pedagógica não somente via material
didático impresso, ou por DVD’s ou ainda via WEB; ele defende a necessidade de ter
alguém, uma pessoa por perto para humanizar este processo, para que o aluno se
sinta mais a vontade para internalizar o conhecimento e até mesmo para que lhe
seja apresentado a nova modalidade de ensino – a EAD.

Tendo em vista que grande parte dos alunos é oriunda do ensino presencial e não dispõe de uma sistemática
de estudo apropriada à modalidade de ensino a distância, torna-se necessário um eficiente acompanhamento
dos alunos através da tutoria.

Dessa forma, o sistema de tutoria foi organizado para oferecer entre as universidades e os polos regionais
uma infraestrutura de atendimento ao aluno que compreende duas modalidades de tutoria (CEDERJ, 2013, n.
p.):

A tutoria presencial é realizada presencialmente nos polos. Salienta o projeto que os
alunos contarão com um sistema de apoio dos tutores, em que se prevê um encontro
presencial semanal de duas horas para cada disciplina. Além desse encontro, os
estudantes contarão com o acompanhamento de um tutor coordenador que estará
no polo em regime de 15 horas semanais.

A tutoria a distância será realizada sob a responsabilidade de tutores
pós-graduandos ou pós-graduados, com estrutura de comunicação por meio de fax,
telefone e internet, através de um esquema de tarefas em que os alunos contarão
com um sistema de consulta capaz de esclarecer suas dúvidas.

Em relação à tutoria presencial, objeto deste estudo, o caderno de orientação de tutoria reitera a concepção
do consórcio sobre a presença desse profissional:

Espera-se, que ao cabo de três ou quatro semestres no sistema EaD, o estudante
desenvolva capacidade de estudo independente, com metodologia própria,
participando de grupos de estudo presenciais e tenha adquirido desenvoltura para
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participar das atividades de interação propostas na plataforma e utilizar-se da tutoria
a distância, dispensando assim a tutoria presencial semanal. (CEDERJ, 2011, p. 10)

O mesmo documento destaca que o objetivo da tutoria presencial é:

Ajudar o estudante proveniente da educação presencial em que, via de regra, tem
uma atitude passiva em relação a aprendizagem, a se adaptar a educação a
distância, buscando autonomia de aprendizagem.

Ao longo dos anos, entretanto, a tutoria presencial foi mantida em todos os períodos dos cursos oferecidos
pelo Consórcio CEDERJ.

Os cursos oferecidos são considerados semipresenciais, obedecendo ao modelo estabelecido pelo MEC na
Regulamentação da EaD aprovada em dezembro de 2005. Nela está prevista tutoria presencial e, em algumas
disciplinas, atividades obrigatórias a serem desenvolvidas presencialmente nos polos. Cabe ressaltar que, fora
estas disciplinas de presença obrigatória, geralmente de atividades práticas em laboratórios ou seminários, os
alunos estão livres para frequentar ou não as tutorias.

Os tutores são selecionados através de concurso público a partir de critérios definidos em edital. Até o
segundo semestre de 2011, esse concurso possuía 3 etapas: prova de conteúdo, prova de títulos e entrevista.

A partir de 2012, a Diretoria de Tutoria do CEDERJ alterou as normas do processo seletivo que passou a ser
constituído de análise de currículo e carta de autoapresentação. (CEDERJ, 2013, n. p.).

Nesse processo de seleção, é possível observar que a análise do currículo é de extrema importância, pois é
através dela que se tem alguma ideia da formação e atuação do candidato a tutor, inclusive se este possui os
requisitos necessários para a atuação que pretende.

Em relação à formação mínima exigida para o preenchimento do cargo de tutor presencial, o processo seletivo
é por disciplina e para cada uma delas são especificados os cursos de graduação que se enquadram na área
pretendida.

RESULTADOS

A partir dessa análise das entrevistas realizadas foi possível construir um perfil destes atores, conforme
podemos observar no quadro a seguir.

Quadro 1 &8210; Perfil do grupo de tutores entrevistados

Categorias/ Tutores A B C D E F

Formação Acadêmica Espec. Espec. Mestre Espec. Espec. Espec.
Experiência anterior
com EaD Não Não Não Não Sim Não

Atuação na Educação

Básica Não Não
Sim

(9 anos)

Sim

(15 anos)
Não

Sim

(10 anos)
Ingresso no CEDERJ

2010 2009 2010 2007 2010 2010
Nº de disciplinas em que
é tutor 01 03 03 02 03 04

Pedag./
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Curso(s) em que atua Pedag. Pedag. Pedag.
Comput.

Pedag. Pedag.

Fonte: Entrevista da Pesquisa.

Analisando o quadro, observamos que, em relação à formação acadêmica, todos os tutores entrevistados
possuem o curso de especialização, e um deles é Mestre em Educação. Cabe destacar o bom nível de
formação dos tutores desse Polo, indo além do que é exigido no edital de seleção do CEDERJ.

Em relação à experiência em EaD, o quadro registra que apenas um tutor possui experiência anterior a sua
atuação no Consórcio CEDERJ. Verificamos ainda que os tutores que declararam não terem experiência
anterior, após ingressarem no CEDERJ, buscaram cursos de especialização ou extensão oferecidos na
modalidade de ensino.

Esta familiaridade com a EaD favorece a atuação destes profissionais. Ao estabelecerem contato com um
curso oferecido nessa modalidade, eles podem compreender as principais dificuldades operacionais
enfrentadas pelos alunos. Nessa perspectiva, os Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância (2007, p.
20) enfatizam que: “[...] três categorias profissionais, que devem estar em constante qualificação, são
essenciais para uma oferta de qualidade: docentes, tutores e pessoal técnico administrativo”.

Mill, Ribeiro e Oliveira (2010, p. 23) destacam outro aspecto importante:

A experiência na EaD proporciona a muitos professores uma oportunidade de
desenvolvimento profissional, visto que para exercerem a docência virtual precisam
de outros saberes docentes, além dos que já vinham utilizando no ensino presencial.

No que concerne à atuação na Educação Básica, algo que também chama a atenção é o fato de a metade dos
tutores presenciais entrevistados não possuírem experiência docente. Já os tutores que declararam ter
experiência, atuam há bastante tempo em redes municipais de ensino.

Observa-se que a maior incidência nas experiências profissionais dos tutores é oriunda de conteúdos e
práticas do Ensino Fundamental, o que consideramos oportuno e significativo para o trabalho que
desenvolvem no curso de Pedagogia.

Em relação ao tempo de atuação no CEDERJ, é interessante verificar que, mesmo sem vínculos empregatícios,
os tutores presenciais permanecem, por um longo período, vinculados ao Consórcio como bolsistas. No polo
pesquisado, o Curso de Pedagogia teve início no segundo semestre de 2009 e gradativamente houve a
necessidade de ampliação do quadro de tutores. Dentre os entrevistados, apenas 2 tutores permanecem
atuando no mesmo polo desde a implantação do Curso, os demais ingressaram no ano seguinte (2010).

No que tange às funções exercidas, foi possível observar que, no CEDERJ, o tutor presencial atua como
mediador no processo ensino-aprendizagem, esclarecendo dúvidas relacionadas ao conteúdo programático
das disciplinas e, principalmente, favorecendo a adaptação do aluno à modalidade Educação a Distância.
Dessa forma, procura, nas sessões de tutoria, orientar esse aluno para que se torne autônomo e construa o
seu próprio conhecimento.

Nesse contexto, o tutor presencial realiza diversas funções típicas da docência (aplicação e correção de
avaliações, desenvolvimento de atividades individuais ou em grupos, orientação de alunos) que exigem
preparo pedagógico específico e domínio dos conteúdos da disciplina. Assim sendo, acaba desempenhando
um trabalho de grande complexidade, pois assume tais funções sem ter participado da construção dos
conteúdos e métodos pelos quais o curso se desenvolve.

Os documentos analisados demonstram que essa instituição não concebe o tutor como professor. Na sua
visão, a tutoria é parte integrante de uma entidade coletiva que desenvolve um trabalho articulado entre
professor, tutor presencial e tutor a distância, para acompanhar o aluno durante o curso, ancorado na
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concepção de professor coletivo delineado conceitualmente por Belloni (2001). Nesse cenário, o tutor
presencial assume atribuições específicas, normalmente relacionadas à orientação e motivação dos alunos.

As declarações dos tutores sobre a sua atuação demonstram que ainda que o consórcio descreva e delimite as
suas atribuições, eles acabam desempenhando também as atribuições de um docente. Assim, observamos
que o tutor presencial não é meramente um executor de tarefas expressas em um manual de orientações,
mas assume um papel relevante e determinante no Curso de Pedagogia oferecido na modalidade Educação a
Distância.

Com base nesse fato, os tutores presenciais não ficam restritos durante as sessões de tutoria ao processo de
esclarecimento de dúvidas. Eles aproveitam esse precioso momento de interação com os estudantes para lhes
oferecer novas pistas de aprofundamentos do assunto estudado e de (re)construção do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, ficou evidenciado que existe uma linha tênue que separa as funções de professor e tutor
presencial. De maneira geral, os conhecimentos necessários ao tutor não são diferentes dos que precisa ter
um bom docente. É fundamental o domínio do conteúdo e procedimentos metodológicos que contribuam no
processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, observamos que a principal e maior diferença entre eles é a
desvalorização do tutor. Devido ao fato de esse profissional não existir para as leis trabalhistas, não há o
reconhecimento de seus direitos.

Mesmo diante dessa realidade, os tutores presenciais demonstram satisfação em desempenhar a função,
principalmente por estabelecerem um contato direto com os alunos e prepará-los nesse “rito de passagem” da
modalidade presencial para a Educação a Distância. Eles se reconhecem como professores que atuam em
outra modalidade de ensino e sabem que o domínio da sua profissão vai além dos conhecimentos específicos
da área, sendo necessária a apropriação de novos conhecimentos e saberes.

Concluindo esta análise, sem a pretensão de esgotar o assunto, destacamos que em todos os documentos
pesquisados, e principalmente nas falas dos entrevistados, ficou evidente que o tutor presencial é um
elemento fundamental na implementação e execução da proposta pedagógica do curso pesquisado, e que a
sua atuação no Consórcio CEDERJ contribui significativamente no processo de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARETIO, L.G. Educación a distancia hoy. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1994.

BARROS, B.A. A importância do tutor no processo de aprendizagem a distância. Revista Iberoamericana de
educación, 2004.

BELLONI, M.L. Educação a distância. Campinas, SP: Autores Associados, 2001.

BOHLANDER, G.; SNELL, S.; SHERMAN, A. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2003.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura - MEC. Secretaria de Educação a Distância. Referenciais de
qualidade para cursos a distância. Ministério da Educação. 2007.
Disponível em:
<http://
portal.mec.gov.br
/iodex.php
?
optioo=com_cooteot&view=article&id=12777%3

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_a_distancia_reflexoes_sobre_o_perfil_e_a_atuacao_do_tuto.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Arefereociais-de-qualidade-paraead =865>. Acesso em 20 mai.2013

_______. Ministério da Educação. Resolução CD/FNDE nº 26, de 5 de junho de 2009. Estabelece orientações
e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes da preparação e execução
dos cursos dos programas de formação superior, inicial e continuada no âmbito do Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB). Brasília, 2009.
Disponível em:
<http://
www.
uab.capes.gov.br
/images/downloads/legislacao/resolucao_fnde_n26.pdf
>. Acesso em 11 ago. 2013.

CEDERJ. Caderno de Orientação da Tutoria. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2011.

_______. Site do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro.
Disponível em:
<www.
cederj.edu.br
>.
Acesso em: 12 ago. 2013.

EMERENCIANO, M.S.J.; SOUSA, C.A.L.; FREITAS, L.G. Ser Presença como Educador, Professor e Tutor.
Colabor@ - Revista Digital da CVA – RICESU ISSN 1519-8529. V.1, n.1-p.4-11, Ago. 2001.

GATTI, B.A. Formação continuada de professores: a questão psicossocial. Caderno de Pesquisa, n. 119. São
Paulo. 2003.

MENEGHETTI. A.F. Professor Pesquisador / Reflexivo: O olhar de tutores da Educação a Distância. UFSC.
2004.

MILL. R. S.; RIBEIRO, L. R. C.; OLIVEIRA, M. R. G. de (Org). Polidocência na educação a distância: múltiplos
enfoques. São Carlos: EDUFSCar, 2010. 200 p.

SEGENREICH, S.C.D. A Inclusão da Tutoria no Processo de Avaliação dos Cursos de EAD. Trabalho
apresentado no XIV Seminário Nacional Universitas/BR, Belém, 30 de outubro a 1º de novembro de 2007, In:
Anais. CD ROM, ISBN: 978-85-247- 0393-5, 2007.

SCHMID, A.M. Tutorías: los rostros de la educación a distancia. Educação e Contemporaneidade. Revista da
FAEEBA. Salvador, v. 13, n.22, jul./dez.2004, p. 275-285.

TEIXEIRA, M. C. Um estudo sobre tutoria no Consórcio CEDERJ. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação),
UCP, Petrópolis, 2009.

[1] Dados retirados do portal <http://
www.
cederj.edu.br
>.
Acesso em: 02 maio 2013.

[i] Mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis (UCP-RJ). Especialista em Planejamento,
Implementação e Gestão da Educação a Distância pela Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ). E-mail:
profjadercampos@gmail.com

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_a_distancia_reflexoes_sobre_o_perfil_e_a_atuacao_do_tuto.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



[ii] Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social, pela Fundação Visconde de Cairu.
Especialista em Novas Tecnologias PUC/Rio e em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Professora
Multiplicadora do NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional no Estado da Bahia). E-mail: nalvabt@hotmail.com

Recebido em: 27/04/2014
Aprovado em: 29/04/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_a_distancia_reflexoes_sobre_o_perfil_e_a_atuacao_do_tuto.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


