
TUTORIAL PARA TUTORES 
FÓRUNS 

 
Olá pessoal,  

Sigam a numeração das setas dentro das imagens, seguindo o passo a passo, de 
forma correspondente as instruções descritas abaixo de cada imagem do nosso 
ambiente virtual.  

 

 

1. Clique na atividade que pretende interagir ou avaliar. 

 

1. Selecione o pólo desejado; 
2. Para interagir ou avaliar clique em (discutir este tópico). 
OBS.: Nunca acrescentar novo tópico!!! 

 



 

1. Clique neste ícone para avaliar a participação do cursista. A avaliação deverá ser de 0 a 10; 
2. Para interagir com os cursistas, clique (responder). 
 

 
Observações 

 Buscar interagir com os cursistas de forma a fomentar ainda mais a discussão indicada pelo 
professor formador; 

 Verificar se as respostas dos cursistas estão em estreitamento com o que pede a idéia central 
dos fóruns; 

 Atentar-se para as orientações de correção de atividades que deve ser proposto pelo professor 
formador e enviado por ele antes das correções das atividades postadas; 

 Muito cuidado ao avaliar, uma vez que essas avaliações não deverão ser alteradas; 

 A avaliação deve ser feita em todos as participações e a nota mais alta é a que permanecerá para 
efeito de pontuação. Desta forma é de suma importância verificar a evolução das participações dos 
cursistas nos fóruns, bem como a interação com as respostas dos outros colegas cursistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTO INSTRUTIVA 
 
Olá pessoal,  

Sigam a numeração das setas dentro das imagens, seguindo o passo a passo, de 
forma correspondente as instruções descritas abaixo de cada imagem do nosso 
ambiente virtual.  

 

 

1. Clique na atividade que pretende interagir ou avaliar. 

 

1. Para ver e avaliar clique no ícone indicado. 

 

 



 

 

1. Verifique a turma desejada; 
2. Se desejar avaliar a atividade enviada clique neste ícone; 
3. Caso verifique que o aluno enviou a atividade de forma equivocada ou quando o aluno 

perceba que fez algo errado e solicite a possibilidade de alteração no envio, o tutor poderá 
permitir a edição clicando no ícone indicado. Atentar para o prazo da atividade. 

 
 

 
 

Esta é a tela quando clicamos em avaliar. (parte1) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Esta é a tela quando clicamos em avaliar. (parte 2) 
 

1. Atribuir a nota que deverá ser, para esta atividade, compreendida entre 0,0 e 1,0. Exemplo 
(0,2 – 0,5 – 0,8); 

2. Caso julgue necessário e permitido pelo professor formador, o tutor poderá escrever 
comentários a respeito da atividade; 

3. Finalize a ação conforme desejado. 
 

 
Observações 

 Buscar auxiliar os cursistas na execução da atividade conforme orientações do professor 
formador; 

 Verificar se atividade enviada pelos cursistas estão em estreitamento com o que se pede; 

 Atentar-se para as orientações de correção de atividades que deve ser proposto pelo professor 
formador e enviado por ele antes das correções das atividades postadas; 

 Muito cuidado ao avaliar, uma vez que essas avaliações não deverão ser alteradas; 


