
 

 

 

 

 

 TUTORIA EM eLEARNING 

               Curso Homologado pelo IEFP 

        Regime Blended 

 

O acompanhamento e o apoio aos formandos é um factor crítico no ensino e formação a 

distância. É o sistema de tutoria que permite a individualização e diversificação do ensino. O 

tutor tem de ser capaz de caracterizar os seus formandos em relação ao processo de 

aprendizagem de forma a poder actuar no normal decorrer do curso, mas também antecipar e 

actuar perante as situações críticas que os formandos enfrentam, nomeadamente as derivadas 

das suas vidas profissionais e familiares ou das suas próprias dificuldades de aprendizagem. 

Para além disso, se a utilização da Internet e das suas possibilidades de comunicação síncrona 

e assíncrona abrem novas possibilidades, é também verdade que isso implica para o tutor a 

necessidade de competências nos campos técnico e de moderação do diálogo. 

 

Objectivos: 

1. Apresentar o Curso e os seus objectivos 

2. Caracterizar o curso quanto à sua metodologia e avaliação intermédia e final 

3. Caracterizar o perfil e funções do tutor 

4. Identificar as qualidades e competências do tutor 

5. Conhecer os meios e recursos disponíveis do tutor 

6. Planificar e estruturar uma sessão síncrona 

 

Caracterização do Público-Alvo: 

Formadores com experiência e /ou com interesse por novas modalidade de formação, de 

diferentes áreas profissionais, de forma a adquirirem e consolidarem competências e terem as 

mesmas certificadas. 
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Acção Horas Datas Horário Local Preço 

 1ªEdição 

 

45h 22/04/06 a 

13/05/06 

 

Sessões presenciais: 

9 às 13 horas (Sábados) 

110€  

 2ªEdição 45h 08/05/06 a 

19/06/06 

 

Sessões presenciais: 

17h30 às 22h30h(Segunda) 

110€  

3ªEdição 45h 08/07/06 a 

29/07/06 

 

Sessões presenciais: 

9 às 13 horas (Sábados) 

eForgest 

110€  

Permite a Renovação do CAP 

 

Programa modular: 

  TIPOLOGIA DOS CURSOS 

  REGIME BLENDED  

Módulo 0 Módulo de Integração 2horas 

Módulo 1 Contexto da Tutoria 5horas 

Módulo 2 Perfil e funções do tutor 6horas 

Módulo 3 Meios e recursos técnicos 8horas 

Módulo 4 Estratégias e instrumentos 8horas 

Módulo 5 Trabalho de Aplicação Pedagógica 16horas 

 TOTAL 45 horas 

 

 

Coordenação Pedagógica e Formadora: 

Filomena Marques - eForgest 

Com uma pós-graduação em Sociologia Económica e das Organizações pelo ISEG - UTL e Licenciada 

em Ciências da Educação pela FPCE-UL, tem estado ligada, nos últimos anos, a diferentes projectos e 

iniciativas desta instituição. Membro de diversas associações ligadas à promoção de actividades 

educativas e formativas de qualidade, formadora e consultora nas áreas comportamentais, com destaque 

para a formação a distância e eLearning, integrou de 2001 a 2005 a equipa da Formação a Distância e 

eLearning do IQF. Desde Agosto de 2005 é directora da Eforgest, empresa na área da educação, 

formação e gestão de recursos humanos, com uma aposta significativa no desenvolvimento de projectos 

na área da formação com recurso a metodologias de investigação e às tecnologias educativas. 

 


