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 O presente manual foi adotado pela Universidade Corporativa da Justiça 

Federal da Primeira Região como um instrumento destinado a racionalizar e 

padronizar as ações desenvolvidas pela coordenação e pelos tutores nos cursos on 

line, visando gerar um sistema integrado e eficaz.  

 
Atividade do tutor  

 
Antes do curso 

Ação Recurso 
 
1. Tomar conhecimento do plano do curso e da lista de 

responsáveis pela coordenação do curso. 

 

Plano do curso 

 
2. Navegar no curso e averiguar se existem erros de links, 

atividades, avaliações. Caso encontre, reportar o erro à 

coordenação do curso.  

 

Plano do curso 

 
3. Verificar os fóruns de tutores, notícias, apresentação da 

turma, temáticos e dúvidas e produzir a mensagem inicial em 

cada um desses de acordo com o plano do curso da tutoria. 

 

Fóruns cadastrados 

Durante o curso 

Ação Recurso 
 
1. Acompanhar o acesso dos aprendizes no ambiente do 

curso verificando as atividades realizadas por eles. 

 

Relatórios das 

atividades 

 
2. Monitorar alunos para identificar os que estão há mais de  

3 (três) dias úteis  consecutivos  sem acessar o curso. 

Enviar mensagem (e-mail pessoal ou institucional) a esses 

alunos. 

 

Emissão de 

relatórios de acesso  

 

no moodle 

E-mails 

 
3. Acessar diariamente os fóruns de tutores, notícias, 

apresentação da turma, temáticos e dúvidas de modo a 

responder questionamentos no prazo de até 24 horas . 

 



 
4. Acessar diariamente o ambiente para acompanhar a 

realização das atividades dos alunos, incentivar a 

participação nos fóruns, apresentar e solicitar feedbacks. 

 

 
 
 
 

 

 
5. Fazer o agendamento das atividades síncronas (chat e 

outras quando for o caso) e auxiliar os alunos na 

organização dos grupos quando houver. 

 

 

 
6. Fazer avaliação das participações nos fóruns (quando for 

um fórum a ser avaliado) atentando para os critérios de 

avaliação. A avaliação deve ser feita no prazo de até 48h  

após o término do fórum. 

 

 
 

Critérios de 

avaliação dos fóruns 

 
7. Divulgar comunicados, avisos e alertas no fórum de 

notícias aos alunos durante o curso.  

 

Fórum de notícias 

 
8. Alertar os alunos, com 1 (uma) semana de antecedência , 

sobre a proximidade do término do curso e realização das 

atividades finais e avaliação final de aprendizagem quando 

houver.  

Fórum de notícias e 

envio de mensagens 

para os e-mails 

pessoais 

 
9. Durante a última semana do curso, estimular os alunos a 

realizarem a avaliação de reação que é pré-requisito para 

emissão do certificado.  

Fórum de notícias e 

envio de mensagens 

para os e-mails 

pessoais 

 
10. Atuar em parceria com a coordenação do curso para 
sanar situações não previstas nas atividades elencadas. 
 

Fórum dos tutores e 

e-mails pessoais 

Após o curso  

Ação Recurso 
 
1. Postar mensagem no fórum temático (“Mensagem de 

despedida”) parabenizando os aprendizes pela conclusão do 

curso.  

Fórum temático 

“Mensagem de 

despedida” 



 
2. Agendar e informar no fórum de notícias a data de 

publicação das notas finais aos alunos e a data prevista para 

abertura do link de emissão do certificado (acordar as datas 

com a coordenação). 

 

Fórum de notícias 

 
3. Fazer download do relatório de notas disponíveis no 

moodle, identificar eventuais erros, quando for o caso, 

atualizar as notas e enviar possíveis observações para o e-

mail do suporte administrativo (direh.unicorp@trf1.jus.br) no 

prazo de até 3 (três) dias úteis  após o encerramento do 

curso. 

 

Relatório de notas 

emitido pelo moodle 

 
4. Preencher o relatório de acompanhamento dos alunos 

(baseado na participação geral no curso e resultados da 

avaliação formativa e/ou somativa) e enviar para o e-mail do 

suporte administrativo (direh.unicorp@trf1.jus.br) no prazo 

de até 3 (três) dias úteis  após o encerramento do curso. 

 

Modelo de relatório 

de acompanhamento 

dos alunos (em 

anexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atividade da coordenação  

 
Antes do curso 

Tutor coordenador 
Ação Recurso 

 
1. Enviar aos tutores o plano do curso com a lista de 

responsáveis. 

 

Plano do curso 

elaborado 

Suporte administrativo 
Ação Recurso 

 
1. Publicar o curso na plataforma moodle e disponibilizar 

acesso aos tutores.  

 

 
Acesso ao moodle 

como editor 

 
2. Enviar para os tutores modelo de relatório de 
acompanhamento dos alunos. 
 

Modelo de relatório 

de acompanhamento 

dos alunos  

 (em anexo) 

 
3. Ser responsável pela divulgação do curso e administração 

das pré-inscrições, assim como confirmar a participação dos 

selecionados e auxiliá-los no acesso ao ambiente virtual. 

 
Portal do TRF, envio 

de e-mail e moodle 

 
4. Organizar a plataforma de modo que estejam disponíveis 

todos os recursos e atividades relativos ao curso.  

 

 

Durante o curso 
Tutor coordenador 

Ação Recurso 
 
1. Acompanhar diariamente o acesso dos tutores ao 

ambiente e enviar mensagens àqueles que não estejam 

cumprindo os prazos previamente acordados. 

Acesso ao moodle 

como editor 

Envio de mensagem 

pela plataforma e e-

mails pessoais 

 
2. Verificar diariamente o fórum de tutores para dirimir 

dúvidas e prestar esclarecimentos aos tutores.  

 

Fórum de tutores 



 
3. Verificar a quantidade e a qualidade das mensagens 

postadas pelos tutores em relação proporcional às 

demandas dos alunos e atividades do curso. Quando for o 

caso, prestar orientações para ajustar as mensagens ao 

padrão estabelecido para o curso.  

 

Critérios de 

avaliação de 

mensagens da 

tutoria 

Suporte administrativo 
Ação Recurso 

 
1. Acompanhar diariamente o curso para resolver questões 

relativas à plataforma moodle.  

 

 

 
2. Receber solicitações de desligamento e desligar os 
alunos. 
 

 

 
3. Verificar diariamente o fórum de tutores para dirimir 

dúvidas e prestar esclarecimentos aos tutores.  

 

Fórum de tutores 

 
4. Checar o funcionamento das ferramentas de comunicação 

síncrona, a fim de garantir que estejam disponíveis no 

momento de sua utilização.  

 

 

 
5. Prestar auxílio a alunos que, porventura, relatem 

problemas relacionados à utilização das ferramentas.  

 

 

Após o curso 
Tutor coordenador 

Ação Recurso 
 
1. Postar mensagem de agradecimento no fórum de tutores. 

 

Fórum de tutores 

Suporte administrativo  
Ação Recurso  

1. Postar mensagem de agradecimento no fórum de tutores. Fórum de tutores 



 
2. Monitorar a realização do relatório de acompanhamento 

dos alunos feito pelos tutores e emitir relatório de conclusão 

do curso até 5 (cinco) dias úteis  após o término do prazo de 

entrega do relatório pelo tutor (3 dias úteis após o 

encerramento do curso). 

 

Modelo de relatório 

de conclusão de 

curso (em anexo) 

 
4. Gerar tabulação das avaliações de reação. Emitir relatório 

de avaliação geral do evento (conforme modelo anexo) e 

enviar para DIREH e Seccionais até 5 (cinco) dias úteis  

após o término do prazo de entrega do relatório pelo tutor (3 

dias úteis após o encerramento do curso). 

 

Modelo de relatório 

de avaliação geral do 

evento (em anexo) 

 
3. Publicar link para emissão do certificado apenas depois de 

elaborado o relatório de conclusão do curso e de avaliação 

geral do evento até 8 (oito) dias úteis  após o encerramento 

do curso. 

 

Recurso de emissão 

de certificado 

disponível no moodle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 

Relatório de acompanhamento dos alunos  
(Para tutores) 

 

 
 

 
 
 

Dados gerais da capacitação 

Curso:  

Carga horária:  

Período de realização:  

Tutor(a) coordenador(a):  

Número total de tutores:  

Número total de alunos:  

Média estabelecida para 
aprovação: 

 

Dados do Tutor 

Nome:  

Matrícula:  

Lotação:  

Cargo/função:  

Dados específicos do grupo sob tutoria 

Número de alunos do grupo:  

Quantidade de alunos que concluíram o 
curso com aproveitamento igual ou superior 
à media: 

 

Quantidade de alunos que concluíram o 
curso com aproveitamento inferior à média:  

Quantidade de alunos que desistiram do 
curso (média final igual a 0): 

 Justificaram? 
( ) sim ( ) não 

Qtde:  



A tabela abaixo expressa a participação dos alunos e o resultado final: 

 

 

 
 
Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas. 

 
 

__________________________________________________ 
Nome do tutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatos 
realizados Aluno Participação 

em fóruns 
Participação 

no AVA 
E-mail Telefone  

Nota avaliação 
aprendizagem 

Resultado 
final 

Aluno 1      Aprovado 
Aluno 2      Reprovado 
Aluno 3      Desistente 

Sugestões de melhoria 

 

Outras observações 

 



Relatório de conclusão de curso 
(Para coordenação – suporte administrativo) 

 

 
 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Curso: 
Tutores: 
Período: 
Carga horária: 

PARTICIPANTE ESTADO LOTAÇÃO ENDEREÇO 
DE E-MAIL 

TOTAL 
DO 

CURSO 
SITUAÇÃO 

Aluno 1 AC Rio Branco @trf1.jus.br 100% Aprovado 
Aluno 2 DF Brasília @trf1.jus.br 60% Reprovado 
Aluno 3 DF TRF @trf1.jus.br - Desistente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de avaliação de evento 
(Para coordenação – suporte administrativo) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdo Programático: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dados do evento na modalidade a distância 
 

� Custo total =R$  
� Inscritos do TRF1= 
� Inscritos da SJ ... =  
� Total de inscritos do TRF1= 
� Concluintes do TRF1= 
� Concluintes da SJ ... =  
� Não concluintes =  
� Evadidos do TRF = 
� Evadidos da SJ... =  
� Aprovados do TRF =  
� Aprovados da SJ ... =  

 
 
 

EVENTO:  
MODALIDADE:  
PERÍODO:   
CARGA-HORÁRIA:  
TUTORES:  

 



Avaliação de Reação e interação dos alunos  
 

1. Gênero 
2. Faixa etária 
3. Escolaridade 
4. Pós-graduação lato-sensu 
5. Pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
6. Pós-Graduação stricto sensu – Doutorado 
7. Tempo de exercício no Tribunal / Seção Judiciária 
8. Situação funcional 
9. Órgão de lotação 
10. Gostei de tê-la feito na modalidade a distância. 
11.  Participei da disciplina altamente motivado. 
12.  Recomendaria outras pessoas a fazerem disciplinas a distância. 
13.  O meu interesse pelo assunto aumentou durante a disciplina. 
14.  A disciplina aumentou minha capacidade de análise crítica do assunto. 
15.  Fiz todos os exercícios/tarefas que havia na disciplina. 
16.  Participei ativamente em todas as atividades da disciplina. 
17.  Interagi com o professor-tutor durante a disciplina. 
18.  Interagi com os outros alunos da turma que estavam na disciplina. 
19.  Precisei de um prazo maior para terminar todas as atividades da disciplina. 
20.  Conduziu, de forma eficiente, os trabalho individuais e/ou em grupos. 
21.  Demonstrou ter domínio do conteúdo. 
22.  Demonstrou ter experiência didática para ensinar no ambiente virtual. 
23.  Utilizou, adequadamente, as ferramentas do ambiente virtual. 
24.  Demonstrou capacidade de despertar o interesse do aluno. 
25.  Respeitou o ritmo de aprendizagem do aluno. 
26.  Atendeu, com rapidez, ao aluno.  
27.  Estimulou a interação entre ele e o aluno. 
28.  Estimulou a interação entre os alunos. 
29.  Estimulou os alunos a discutirem aspectos importantes do tema. 
30.  Criou oportunidades para os alunos exporem suas idéias. 
31.  Tirou todas as dúvidas que os alunos tinham sobre o tema. 
32.  Tirou todas as dúvidas que os alunos tinham sobre como usar o ambiente 

virtual. 
33.  Fazer a disciplina no ambiente virtual foi fácil. 
34.  Acessar a Internet para fazer a disciplina foi fácil. 
35.  A qualidade do material didático foi adequado ao conteúdo da disciplina. 
36.  A quantidade do material didático foi adequado ao conteúdo da disciplina. 
37.  A linguagem usada na disciplina foi motivadora. 
38.  A linguagem usada na disciplina foi motivadora. 
39.  As avaliações (atividades, exercícios etc) estavam adequadas ao objetivo da 

disciplina. 
40.  O tempo dado para a conclusão da disciplina estava adequado ao seu 

conteúdo. 
41.  Relação entre os nomes dos comandos e suas funções. 
42.  Coerência entre o ícone (desenho, seta) e sua função. 
43.  Permanência da função de um mesmo comando em todas as telas. 
44.  Qualidade das mensagens que o computador dá como resposta às suas 

ações. 
45.  Orientação sobre o que fazer ao cometer erros de navegação. 
46.  Quantidade de passos para cumprir as etapas da disciplina. 



47.  Apresentação visual das telas. 
48.  Disposição dos comandos na tela para encontrar as informações desejadas. 
49.  Informações que permitem evitar erros de navegação. 
50.  Quantidade de conteúdo por tela. 
51.  Informações sobre sua localização no ambiente eletrônico, em cada 

momento da disciplina. 
52.  Adequação do ambiente eletrônico da disciplina à sua experiência com o uso 

da Internet. 
53.  Cor da letra usada nos textos.  
54.  Tipo da letra usada nos textos. 
55.  Tamanho da letra usada nos textos. 
56.  Qualidade das mensagens que recebo do ambiente eletrônico quando 

cometo erros de navegação. 
57.  Velocidade das respostas do ambiente eletrônico às minhas ações. 

 
 
 
 
 
 


