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Papel do tutor em um curso online

APRESENTAÇÃO

A sociedade do conhecimento fez surgir novos desafios educativos e comunicativos e se caracteriza, entre outras coisas, 
pela criação de espaços virtuais que facilitam a construção do conhecimento. O ciberespaço expõe de maneira explícita 
e implícita diferentes concepções de aprendizagem, diferentes modelos de comunicação e novas formas de alfabetização. 
Para aprofundar essa temática, o minicurso “Papel do tutor em um curso online” contempla uma reflexão sobre influência 
das teorias pedagógicas de aprendizagem no contexto online, estudo dos aspectos referidos ao contexto do destinatário, 
organização do tempo, comunicação eficiente e efetiva, motivação, feedback e avaliação. 
O E-Learning se apoia não só nos recursos didáticos tecnológicos, como também na tutoria online, conseguindo assim 
a integração de todos os agentes envolvidos com o objetivo de proporcionar a aprendizagem independente e flexível do 
participante.

OBJETIVO GERAL

Adquirir habilidades de tutoria online.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Conhecer os cenários virtuais para a educação e comunicação.
•Conhecer as principais teorias de aprendizagem as quais sustentam os ambientes virtuais de aprendizagem.
•Analisar a dinâmica de um fórum online e identificar a concepção de aprendizagem utilizada.
•Refletir sobre organização do tempo, feedback, motivação e avaliação.
•Fundamentar os princípios da comunicação educativa em espaços virtuais.
•Debater sobre a aprendizagem colaborativa como via para a construção social do conhecimento

PRÉ-REQUISITOS

Não há
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