
Formação Continuada em Educação a Distância: tutoria e mediação pedagógica

Roteiro de Estudos e Cronograma

Turma 2017.2A

Conteúdos e Atividades 
Previsão

Estudo do
Tópico

Carga Horária
Prevista

60h

Boas Vindas e  Orientações Iniciais

Nesta etapa inicial são apresentados os documentos para o entendimento da
metodologia do curso. Além disto, é o espaço para conhecer os colegas, vendo
quem são e quais as experiências com Educação a Distância.

 Participar do Fórum de Apresentação;
 Ler os documentos do Curso (Roteiro de estudos, Projeto Pedagógico, 

Plano de Ensino).

07/08/2017 2 horas

 WebConferência – Apresentação do Curso (às 14:00h) 15/08/2017 1 hora

Tópico 1 - Fundamentos da EaD 

Neste primeiro tópico de estudo temos o objetivo de apresentar a educação a
distância, dando ênfase nos seguintes pontos: definição de EaD, histórico da EaD
no  Brasil,  Legislação  da  EaD  e  apresentaremos  a  educação  a  distância  no
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

 Ler o Livro - Fundamentos da EaD;
 Ler as Leituras complementares disponíveis;

      Tarefa:
 Realizar a Avaliação 01 - Questionário: Fundamentos da EaD 

(até 21/08).

08/08/2017 
à

21/08/2017
12 horas

Tópico 2 - Referencias de qualidade e equipes na EaD

Neste  tópico  o  objetivo  está  focado  em  trabalharemos  os  referenciais  de
qualidade e as equipes que atuam na EaD, para isto serão abordados os temas:
Equipe multidisciplinar para a produção de materiais didáticos, O corpo técnico-
administrativo e pedagógico, Corpo docente e Tutores.

 Ler o Livro - Referencial de Qualidade e Equipes envolvidas;

 Acessar as Leituras complementares disponíveis;

 Participação na construção do Glossário – EaD; 
      Tarefa:

 Realizar a Avaliação 02 - Bloco de Anotação sobre os critérios de 
Qualidade EaD (até 04/09).

22/08/2017
à

04/09/2017
12 horas

http://moodle.ead.ifsc.edu.br/course/index.php?categoryid=219


Tópico 3 - Mediação e comunicação na EaD

Essa  temática  foi  organizada  com  o  objetivo  de  discutir  a  importância  da
comunicação dialógica na modalidade EaD, entre os assuntos abordados estão:
Mediação e Comunicação, Linguagem Dialógica, Dialogicidade em cursos EaD,
Influência das Tecnologias  Papéis  dos participantes,  Mediação Pedagógica na
EaD e as Práticas de Mediação e comunicação na EaD.

 Ler o Livro -  Mediação e comunicação na EaD;

 Acessar as Leituras complementares disponíveis;
      Tarefa:

 Participar do Fórum - Avaliação 03 - Fórum de discussão: Mediação e 
comunicação na EAD  (até 18/09).

05/09/2017
à

18/09/2017
15 horas

Tópico 4 – O papel do tutor e atuação no AVEA

Nessa etapa apresenta-se quem é esse agente denominado “Tutor”, para dar
conta desta abordagem são trabalhados os assuntos: conceitos e definições de
tutoria,  papéis  e  funções  do  tutor  presencial  e  do  tutor  a  distância,
competências essenciais para a tutoria  na EaD, ambiente virtual  de ensino e
aprendizagem, ferramentas e atuação do tutor dentro do ambiente virtual.

 Ler o Livro - O papel do tutor na EaD e atuação no Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem; 

 Acessar as Leituras complementares disponíveis.
      Tarefas:

 Realizar a Avaliação 04 – Prática de Mensagens da Tutoria  (até 25/09);

 Realizar a Avaliação 05 - Sala de Prática  Moodle  (até 05/10).

19/09/2017
à

05/10/2017
18 horas

Atividade – Recuperação de estudos

Esta atividade servirá como recuperação para os alunos que não alcançarem a 
média 6,0 ou superior, nas avaliações previstas no curso. 

A contabilização final neste caso, se dará com a média ponderada entre, a média
alcançada com as atividades do curso e a nota de recuperação. (até 12/10).

10/10/2017
à

12/10/2017
Zero horas
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