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RESUMO

A expansão do conhecimento, a demanda por educação superior, do desenvolvimento pessoal e profissional em diferentes setores da esfera do saber e da cultura, vêm exigindo

uma reavaliação dos métodos de ensino e dos paradigmas educacionais. Desta forma o sistema de ensino presencial passa a ser alertado de suas limitações de tempo e espaço

fazendo surgir uma valorização da tecnologia aplicada à educação o que leva a um rápido crescimento da Educação a Distância (EaD) em todo o mundo. Nesse cenário, a

Universidade do Estado de Minas Gerais, em parceria com o Ministério da Educação se articulam para a realização de um curso de Graduação em Pedagogia voltado para a

formação inicial de professores, a ser realizado por meio da educação a distância. O presente estudo é delineado por uma abordagem qualitativa, com amostra composta por 4

tutores presenciais na Universidade do Estado de Minas Gerais, dos campus de Ubá, Frutal, Nanuque, Taiobeiras. Através de entrevista semiestruturada, analisou-se a prática

pedagógica dos tutores presenciais do curso de Graduação em Pedagogia a distância, na Universidade do Estado de Minas Gerais, nos polos citados. Dentro de um sistema de

educação a distância, verificou-se que o tutor presencial, através de seu atendimento nos pólos, é a figura que estabelece o vínculo mais próximo com o aluno. Entendemos que

na formação de pedagogos, cuja proposta está baseada numa perspectiva crítico-transformadora, cabe ao tutor a tarefa de promover o trabalho colaborativo e cooperativo entre

os discentes.  Ressalta-se que os tutores presenciais possuem relação direta com o processo de ensino-aprendizagem; tendo papel relevante no desenvolvimento de projetos e

acompanhamento diário dos discentes. Constatou-se que o papel e atribuições dos tutores é auxiliar aos alunos no uso das ferramentas tecnológicas, ajuda-los na compreensão

dos conteúdos e em todas as atividades propostas nas disciplinas que compõem a matriz curricular.
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