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AUTOAVALIAÇÃO DO TUTOR 
 

Para as questões de 1 a 29 é aplicada a escala lickert abaixo: 

Concordo Totalmente – Concordo – Discordo Totalmente – Discordo – Não Avalio 

 

1. Minha forma de ensinar estimula o interesse dos alunos pelo conteúdo da disciplina em que atuo 

como tutor. 

2. Estimulo à formação do espírito crítico e colaborativo dos alunos. 

3. Respeito os alunos e suas dificuldades. 

4. Incentivo às atividades acadêmicas fora do processo de tutoria. 

5. Tenho disponibilidade para atender aos alunos. 

6. Me empenho na preparação e acompanhamento das atividades de tutoria. 

7. Sou pontual e assíduo. 

8. Estou sempre buscando atualização dos conteúdos, científica e/ou tecnológica. 

9. Faço articulação da integração das disciplinas onde sou tutor com as demais do curso, 

favorecendo a compreensão do caráter interdisciplinar. 

10. A forma com que desenvolvo e acompanho os conteúdos das disciplinas onde sou tutor 

favorece a aprendizagem e ao diálogo com os alunos. 

11. Faço adequação da carga-horária dos conteúdos a serem desenvolvidos em relação às 

disciplinas e a tutoria. 

12. Apresento aos alunos os conteúdos necessários à compreensão das disciplinas. 

13. Procuro adaptar os conteúdos programáticos das disciplinas ministradas às especificidades do 

curso e a superação das dificuldades dos alunos. 

14. Os conteúdos desenvolvidos possibilitam o alcance dos objetivos estabelecidos visando 

contribuir para a compreensão global do campo do conhecimento. 

15. Utilizo de recursos diversificados nas atividades de tutoria. 

16. Os trabalhos e as listas de exercícios que proponho contribuem para o aprendizado dos 

conteúdos pelos alunos. 

17. Explico os instrumentos diversificados usados para a avaliação. 

18. As diferentes estratégias de avaliação servem para que os resultados das mesmas reflitam o real 

aprendizado dos alunos. 

19. A bibliografia indicada facilita a compreensão dos conteúdos das disciplinas. 

20. Procuro me informar se a bibliografia indicada da disciplina que ministro existe na biblioteca. 

21. Como tutor, demonstro domínio da tecnologia de ensino a distância. 

22. Como tutor presencial e a distância, apresento domínio do conteúdo das disciplinas pelas quais 

sou responsável. 

23. Como tutor, demonstro capacidade de adaptação diante das mudanças de conteúdo.  

24. Como tutor, busco relacionar os conhecimentos adquiridos pelos alunos com a prática 

profissional.  

25. Como tutor, distribuo o tempo presencial e a distância para cada atividade de acordo com as 

necessidades dos alunos. 

26. Como tutor, respondo prontamente e de forma clara as dúvidas dos alunos.  

27. Como tutor, incentivo a participação dos alunos e estimulam que façam perguntas. 

28. Como tutor, envio periodicamente mensagens de orientação e estímulo aos alunos.  

29. Como tutor, incentivo o trabalho em equipe e a interação entre os próprios alunos. 
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30.Minhas considerações  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

 


