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Prezado(a) monitor(a),
O objetivo deste manual é de contribuir para a sua compreensão sobre as
práticas e ações de trabalho de monitoria na modalidade a distância e promover
a organização das atividades que serão desenvolvidas, frente aos processos de
aprendizagem do aluno de EaD além de facilitar a organização e o
acompanhamento de suas atividades, como forma de medir se estas estarão
correspondendo às necessidades destes discentes e desta instituição de ensino.
A EaD é um ambiente diferenciado de aprendizagem e, nesse sentido, deve-se
levar em conta que as instituições devem sempre criar novas propostas, para
dar conta de ações educativas que contribuam para desenvolver e potencializar
as capacidades básicas dos acadêmicos, orientando, motivando, e promovendo
a autoavaliação para que obtenham crescimento intelectual e autonomia,
ajudando-os a tomar decisões em vista de seus desempenhos e participação
como acadêmicos.
A atividade de monitoria, portanto, diz respeito ao acompanhamento próximo e
a orientação sistemática do monitor ao aluno de EaD, promovendo a cooperação
entre os professores e alunos do Centro Universitário Internacional UNINTER.
Lembre-se que você também é um estudante desta modalidade de ensino. Com
o apoio deste manual, você se sentirá mais próximo das considerações que irão
se impor nos momentos de dúvidas de suas atividades e atendimento aos
alunos. Assim, você poderá utilizar este manual como um recurso de
aprendizagem, por meio da realização das atividades, levando em consideração
a forma como as ideias e atividades poderão ser aplicadas à sua situação de
monitor.
Faz-se importante a leitura atenta deste manual. Aproveite estes apontamentos
para desenvolver com mais segurança suas atividades, pois este processo de
leitura e reflexão estabelecerá uma relação que irá contribuir para organizar o
seu trabalho de monitoria frente à interação dos estudantes da disciplina.

1. QUAIS SÃO AS ATIVIDADES DA MONITORIA?
A primeira atividade a ser realizada individualmente é a leitura dos materiais e
assistir as videoaulas disponíveis em ROTEIRO DE ESTUDOS. As demais
atividades diárias de monitoria serão realizadas em duplas (4h para cada
monitor, totalizando 8h de atendimento diário aos alunos da disciplina). É
importante que os monitores organizem seus horários, de modo a não haver
sobreposição das atividades do dia. As principais atividades a serem realizadas
são elencadas a seguir:
 Verificar os acessos dos alunos da disciplina: eles acessam a disciplina com
regularidade? Se não, enviar avisos por meio do AVA e-mail ou telefonar para
colocar-se à disposição para auxiliá-los.
 Responder as dúvidas/perguntas do link TUTORIA da disciplina de monitoria.
Os monitores deverão responder dúvidas de CONTEÚDO das disciplinas.
Caso haja tutoria referente a outras questões de outras disciplinas dos cursos
e/ou administrativas, enviar resposta-padrão de orientação (ver em ANEXO
01 a lista de respostas-padrão);
 Mediar e estimular a participação no fórum do Estudo de Caso, quando
houver;
 Realizar dois chats por semana com os alunos matriculados nas disciplinas;
 Orientar os alunos na organização dos estudos na modalidade a distância. Na
página inicial do AVA Univirtus, ao lado esquerdo da tela, há um tutorial sobre
o tema. No ANEXO 02, existe uma sugestão de organização de estudos, caso
seja necessário informar aos alunos;
 Enviar avisos sobre as atividades da semana e avaliações de cada fase para
o professor responsável pela disciplina;
 Apresentar relatórios semanais das atividades em template a ser
disponibilizado no

AVA Univirtus. Esses relatórios deverão ser postados no

link TRABALHOS, também no AVA Univirtus;


Participar de encontro mensal presencial (será agendado previamente
com o professor) no PAP Treze de Maio. Nesses encontros, serão

avaliadas as atividades realizadas no mês e, se necessário, reavaliar
os direcionamentos dados anteriormente.

As atividades a serem realizadas pelas duplas de monitores serão distribuídas
da seguinte maneira, ao longo da semana, conforme pode ser observado no
Quadro 01:

QUADRO 01 – DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
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É importante ressaltar que as disciplinas ORIENTAÇÃO PARA EAD e LÍNGUA
PORTUGUESA são comuns a todos os cursos da Escola Superior de Educação.
Sendo assim, as salas dessas disciplinas são salas MASTER, ou seja, tudo o
que for postado, alterado e/ou deletado afetará TODOS os cursos da escola.
Assim, é TOTALMENTE VEDADO aos monitores alterarem e/ou inserirem
quaisquer conteúdos, sejam textos, imagens, vídeos ou áudios. A organização
das salas e a postagem dos conteúdos são de responsabilidade EXCLUSIVA
das professoras que coordenam a monitoria.

2. AS FERRAMENTAS NO AVA UNIVIRTUS
Os alunos terão acesso à diferentes ferramentas no AVA como alunos monitor
e/ou voluntário.
De posse desse perfil de acesso, é necessário que você atente aos
procedimentos para abertura de chats e do acompanhamento dos fóruns de
discussão, assim como o link Tutoria para esclarecimento de dúvidas.

2.1 Como abrir o chat
a. Acesse a página da disciplina. Na tela inicial, clicar no ícone CHAT ao
lado esquerdo da tela.

b. Na página seguinte, clique em +CHAT para adicionar uma nova sala de
conversa.

c. Insira os dados do chat: número da oferta, nome da disciplina, descrição
do tema a ser abordado, data, horário de início e fim do chat. Lembre-se
de deixar o chat ATIVO e salvar as informações.

d. Para acessar a sala, clique no ícone CHAT (o mesmo da página inicial da
disciplina) e, na sequência, em ENTRAR.

d. Digite as mensagens no box. Observe que, se a palavra TODOS estiver
selecionada, a resposta irá para todos os participantes do chat. Se você quiser
enviar para uma pessoa em específico, use a seta ao lado direito da palavra
TODOS e clique no nome dessa pessoa.

e. Ao final do chat, clique na seta ao lado do nome da disciplina. Um pop-up
irá abrir, para confirmar a saída.

2.2 Como mediar os fóruns de discussão

2.3 Como responder às perguntas do link Tutoria
a. Acesse a página da disciplina. O link Tutoria está à esquerda da tela.

b. A página seguinte irá apresentar as perguntas enviadas pelos alunos.
Clique

no

nome

do

aluno

para

responder

à

tutoria.

c. Há 3 ações possíveis no link Tutoria: RESPONDER, EDITAR e
MARCAR COMO PENDENTE. Responda à tutoria, clicando na
palavra RESPONDER. Ao postar uma resposta, o AVA Univirtus envia
para o e-mail do aluno um aviso de que a sua dúvida foi respondida
no AVA Univirtus. Use a ação EDITAR, caso você queira editar uma
resposta já enviada (entretanto, não temos como saber se o aluno já
leu ou não a primeira resposta. Portanto, TODO CUIDADO É POUCO
COM AQUILO QUE VOCÊ IRÁ ESCREVER). Use a ação MARCAR
COMO PENDENTE, caso você necessite de informações sobre
dúvidas que você não sabe como responder. É importante sempre
responder com informações VERDADEIRAS! Não invente, não use
termos como ‘acho’, ‘talvez’ ou qualquer outro termo que possa gerar
mais dúvida ou incerteza no aluno.

2.4 Como entrar em contato com um aluno específico via AVA Univirtus
(mandar e-mails e fazer contatos telefônicos)
Em alguns momentos, é necessário o contato com aluno em especial via
e-mail ou telefone. Se você observar, por exemplo, que o aluno não tem
acessado o ambiente virtual com frequência, é por esse canal que você
entrará em contato com ele. NUNCA USE O SEU E-MAIL PESSOAL, pois
o sistema registra os e-mails enviados. Assim, é possível recuperar o
histórico de contato com esse aluno. Caso o seu contato seja feito por
telefone, você deverá registrar, no campo específico para isso, o dia, hora
e o motivo pelo qual você telefonou para o aluno. Caso você não consiga
falar com o aluno, registre da mesma forma, indicando que o aluno não
atendeu a ligação ou que o número registrado no sistema não é o correto.
a. Na página inicial da disciplina, clicar no ícone ALUNOS, ao lado
esquerdo da tela.

b. Ao abrir a nova página, será apresentada a lista de alunos
matriculados na disciplina. É possível utilizar filtros de busca (no ícone

PESQUISA). Para entrar em contato com um aluno em específico,
clicar no ícone CONTATO, ao lado direito do nome do aluno.

c. Ao abrir a página do ícone CONTATO, você terá acesso às
informações que o aluno registrou no sistema (e-mail e telefone).
Qualquer que seja o contato feito com aluno, é importante registrar
nessa ferramenta a hora, o dia e o assunto tratado com o aluno.

2.5 Como verificar o acesso dos alunos à disciplina?
a. Na página da disciplina, selecionar o ícone ALUNOS.

b. Ao abrir a nova página, você verá a relação de todos os alunos
inscritos na disciplina. Existe uma coluna que indica o último acesso
de cada aluno.

c. Em função do grande número de alunos, é possível usar filtros de
pesquisa para verificar uma situação específica dos alunos. Por
exemplo, você quer ver quais alunos nunca acessaram o AVA
Univirtus. Clique em PESQUISAR, no topo da tela. Ao abrir as abas,
selecione aquela que você precisa no momento. Por exemplo, se você
quiser saber qual aluno nunca acessou o AVA Univirtus, selecione o
item NUNCA ACESSOU.
d.

e. Se, ao final, você quiser gerar uma planilha sobre os alunos que você
verificou a situação com relação às avaliações e/ou acessos ao
ambiente virtual clique no ícone

. Automaticamente, haverá um

download dessa planilha contendo as informações pesquisadas.

ANEXO 01 – RESPOSTAS-PADRÃO

a) Para tutorias de caráter administrativo
Caro estudante,
A equipe de tutoria é composta por professores especialistas na área de atuação do seu
curso. Sendo assim, o link Tutoria deve ser utilizado somente para dúvidas de conteúdo.
Para dúvidas administrativas, temos outros canais de atendimento.
Para os casos relacionados abaixo, acesse o atendimento on line na página inicial do
AVA Univirtus:
Estágio: lançamento de notas; validação de dispensa por tempo de experiência;
prorrogação de prazo por tratamento especial.
Disciplinas: lançamento de notas; liberação de prazos; tratamento especial; alteração
de status da disciplina para liberação de solicitação de RT; problemas com realização da
prova no polo.
TCC: lançamento de notas e prorrogação de prazo por tratamento especial.
AACC: Liberação de nova postagem de AACC; mudança de status AACC.
Termo de compromisso: deferimento; indeferimento; reabertura de link de postagem
(nos casos de tratamento especial).
Financeiros: emissão de boletos; negociação; descontos.
Para as situações relacionadas abaixo, faça a solicitação via AVA (Link serviços – página
inicial) e para as eventuais dúvidas acesse o atendimento on line na página inicial do
AVA Univirtus:
Secretaria acadêmica: Data de liberação de certificado de conclusão de curso/diploma;
tratamento especial; disciplinas da fase ainda não disponíveis; transferência de curso;
reanálise de dispensa de disciplinas.
Revisão de prova discursiva: solicitação via AVA.
Bons estudos!

b)

Para tutorias referentes às outras disciplinas dos cursos

Caro estudante,
Esta tutoria responde somente as dúvidas sobre os conteúdos da disciplina
ORIENTAÇÃO PARA EAD / LÍNGUA PORTUGUESA (incluir o nome da disciplina da qual
você faz a monitoria). Envie a sua pergunta para a tutoria da disciplina sobre a qual
você tem dúvidas.
Bons estudos!

c) Para tutorias referentes à reabertura de link de postagem do
portfólio
Olá!

Os links para a postagem do portfólio permaneceram abertos por 30 dias.
Infelizmente,
Solicitamos
Bons estudos!
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ANEXO 02 – PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ESTUDOS

Quanto tempo estudar por dia? Para as disciplinas da fase, são necessárias 3
a 4 horas por dia TODOS OS DIAS (segunda a sexta – sábado, revisão e
organizar o planejamento da próxima semana)
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COMO FAZER REVISÃO DE CONTEÚDOS?
A. Faça esquemas e diagramas com as ideias principais do que você
estudou. O uso de mapas mentais on line é indicado.
B. Antes de revisar, verifique se você realmente entendeu o conteúdo. Releia
os temas apresentados no livro-base e suas anotações ou assista às
videoaulas mais uma vez.
C. É importante que você organize um cronograma de estudos. Assim, você
conseguirá gerenciar de forma adequada a quantidade das revisões.
D. Sempre faça notas, que são mais concisas que as anotações.
E. Use as paredes para fixar papeis com os conteúdos mais complexos.
Faça uso de post-its ou, até mesmo, pequenos cartazes em tamanho A4.
Assim, seu cérebro conseguirá registrar e associar informações toda vez
que você olhar para esse material na sua parede.

F.

Geralmente, o professor conteudista disponibiliza ou indica

materiais extras de leitura. Reserve um tempo para ler esse material.
Articule as ideias presentes nesses textos com o que você estudou no
livro-base ou assistiu nas videoaulas. Isso auxilia – e muito – na ampliação
de seu conhecimento sobre o tema estudado.

