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RESUMO

Profundas mudanças estão ocorrendo no cenário mundial promovendo o surgimento de novas atividades, ao mesmo tempo em que outras funções surgem, desaparecem ou são

transformadas, ampliando a complexidade dos problemas a serem tratados, especialmente na área da educação. Neste contexto, um dos elementos que alavancam a

necessidade de atualização permanente dos professores é a globalização, sendo possível que formação inicial e continuada sejam implementadas por meio de programas de

educação a distância (EaD). Este estudo tem como principal objetivo analisar a prática pedagógica do tutor presencial do curso de Graduação em Pedagogia a distância, na

Universidade do Estado de Minas Gerais. O presente estudo é delineado por uma abordagem qualitativa, a amostra deste estudo foi composta por 4 tutores presenciais, nos

campus de Ubá, Frutal, Nanuque, Taiobeiras. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário após os tutores assinarem um Termo de Consentimento Livre

Esclarecido (TCLE), informando os objetivos, justificativa, importância da pesquisa; assegurando-lhes sigilo absoluto da identidade de cada participante. Verificou-se que o papel

e atribuições dos tutores é auxiliar aos discentes no uso das ferramentas tecnológicas, ajuda-los na compreensão dos conteúdos e em todas as atividades propostas nas

disciplinas que compõem a matriz curricular. Sua prática pedagógica consiste em ser o mediador e facilitador da aprendizagem, além de ser motivador é orientador da rotina

acadêmica. A atividade de tutoria, no âmbito da educação, diz respeito ao acompanhamento próximo e a orientação sistemática de grupos de alunos.  O tutor presencial tem um

papel relevante, pois, é por meio dele que se garante a  interrelação personalizada e contínua do estudante no sistema e se realiza a articulação necessária entre os elementos

do processo e à consecução dos objetivos educacionais.
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