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Ao tutor, 

 

Este manual traz como proposta a centralização de informações para execução 

do programa de tutoria do Bicult. Iniciamos este trabalho realizando uma pesquisa sobre 

as menções à tutoria no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), no PPC (Projeto 

Pedagógico do Curso) e em Resoluções relacionadas. Tivemos como intenção 

evidenciar as atribuições dos tutores e dos tutorandos para promover e sistematizar esta 

prática no Bicult. Assim, colocamos, neste manual, orientações e dados que podem 

nortear a tutoria e uniformizar minimamente deveres, atribuições e direitos de docentes 

e discentes envolvidos no programa. 

Convém ressaltar que, mesmo considerando uma necessária padronização das 

ações e atribuições relacionadas à tutoria, é necessária a autonomia do professor neste 

processo, considerando subjetividades, casos omissos neste manual e situações não 

previstas como possibilidades, dadas as pretensões do programa de tutoria de auxiliar a 

promoção da permanência e pós-permanência do educando na Universidade. Assim, 

ressaltamos como objetivo maior do programa, dentre as atribuições a serem elencadas 

neste documento, o acompanhamento e a orientação de forma mais próxima e humana 

em relação ao discente, auxiliando-o em seu percurso universitário para uma 

experiência acadêmica bem sucedida. 

Desejamos aos docentes e discentes envolvidos no Programa um excelente 

trabalho!! 

 

 

Prof. Dr. Adriano Dantas de Oliveira 

Profa. Dra. Thaís Fernanda Salves de  Brito 

Profa. Dra. Tatiana Rodrigues Lima 
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1.  Programa de tutoria do Bicult 

Ao Programa interessa contribuir de forma contínua e sustentável com a vida 

acadêmica dos discentes no que tange à afiliação, à permanência e à construção do êxito 

acadêmico. Configura-se, desse modo, como uma prática processual, contínua, 

desenvolvida pelos docentes e pelos discentes colaborativamente, cabendo àqueles o 

acompanhamento destes em seu processo de entrada na universidade, de afiliação, de 

percursos formativos, até a conclusão do curso de graduação e a preparação para o 

ingresso em um 2º Ciclo acadêmico, e/ou inserção no mundo do trabalho. 

O foco do programa é acompanhar e dar suporte à trajetória de sujeitos, muitos 

deles antes excluídos da esfera do Ensino Superior, para o sucesso acadêmico. Parte-se 

da premissa de que não basta promover o acesso, sem promover a permanência. E é 

nesta frente que o Programa visa a atuar, em consonância com a Proposta Pedagógica da 

UFRB de democratizar o ensino superior em contextos de interiorização. Conforme o 

Formulário 14 – constante no PPC do Bicult (p. 47) que trata sobre a tutoria, temos o 

seguinte: 

O Programa de Tutoria do BICULT é uma ação pedagógica que visa a contribuir com 

a vida acadêmica dos discentes, sua afiliação, permanência e construção do êxito 

acadêmico. É uma prática processual, contínua, desenvolvida pelos docentes do 

BICULT, desde o ingresso dos discentes, acompanhando-os em seus percursos 

formativos, até a conclusão do curso de graduação. [...] O Programa de Tutoria do 

BICULT integra todos os docentes do CECULT, na condição de tutores.    

Ações do programa   

O Programa de Tutoria integra as ações de acolhimento, de permanência e de pós-

permanência, a serem desenvolvidas ao longo do curso de graduação, especificamente, 

nos seguintes semestres letivos: 1º e 2º (acolhimento); 3º, 4º e 5º (permanência) e 6º 

(pós-permanência).   

Ações de acolhimento 

Relativas ao início da vida acadêmica, à apresentação da instituição, do curso, das 

rotinas e procedimentos institucionais, visando à afiliação dos estudantes. A afiliação 

significa a adesão à vida institucional: seus protocolos, linguagens e cotidiano. 
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(COULON, 2008). O acolhimento envolve ainda a valorização das experiências de 

vida e formação dos estudantes, suas vivências escolares e comunitárias, seus saberes e 

protagonismos. Será realizado através do reconhecimento e valorização nas atividades 

propostas, e nas rotinas curriculares de formação acadêmica. [...] 

Ressaltemos que, nesta etapa, é importante conversar com os tutorandos sobre a 

importância do calendário acadêmico em relação à atenção às datas e períodos de 

matrículas, trancamentos, transferências, afastamentos, aproveitamento de estudos etc. 

É igualmente importante, nessa etapa, abordar a questão das atividades complementares 

e a necessidade de realização de 10% do total da carga horária (de 120h) no primeiro 

semestre. 

Sobre as Ações de permanência e Pós-Permanência, temos no Projeto 

Pedagógico do Bicult o seguinte: 

Ações de permanência  

Relativas à continuidade da formação, seus fluxos institucionais, ao acompanhamento 

da aprendizagem, das estratégias de estudo, avanços na formação e ampliação da 

autonomia do estudante. Essa etapa visa buscar os meios para assegurar a afiliação do 

estudante, sua permanência efetiva, e fornecimento de informações que possibilitem 

maior adequação dos estudantes à vida universitária, e à atuação institucional. [...] Para 

a orientação da permanência serão analisados os escores semestrais, o registro de 

reprovações, de trancamentos (parciais ou totais), e evasão. A tutoria focará no 

acompanhamento da construção do sucesso acadêmico, a partir de:   

a) definição dos itinerários formativos individuais;  

b) escores de avaliação;  

c) definição de matrículas semestrais;   

d) acompanhamento da auto-formação;   

e) acompanhamento das atividades complementares de formação individual;  

f) o apoio para a construção da condição de estudante universitário, sua integração à 

vida acadêmica etc.  

Para a permanência  serão realizados encontros bimestrais, a partir do 3º semestre, com 

o fim de monitoramento e acompanhamento da vida acadêmica de cada discente, até o 

5º semestre. Serão abordados temas vinculados à iniciação científica, à inserção em 



 

 

7 

atividades de extensão, a programas institucionais de ações afirmativas, permanência 

qualificada e assuntos estudantis. Será estimulada a participação na vida universitária, 

integrando atividades acadêmicas (científicas, culturais, esportivas, de lazer, 

comunitárias), realizadas no âmbito do Cecult e dos demais Centros da UFRB, bem 

como, em outras instituições de ensino superior. 

Ações de pós-permanência  

Relativas às ações que visam à conclusão do curso de graduação e a preparação para a 

continuidade dos estudos (2º Ciclo), e/ou inserção no mundo do trabalho. Para a 

orientação da pós-permanência serão abordados os projetos individuais de 

continuidade da formação, as alternativas de continuidade no CECULT, através da 

inserção no 2º Ciclo, as graduações nos demais Centros da UFRB, e as perspectivas  de 

inserção no mundo do trabalho. Para a orientação da pós-permanência serão realizados 

encontros bimestrais, durante o 6º semestre. 

INFORMAÇÕES GERAIS  

1. Cada docente terá um conjunto máximo composto por 15 discentes, para seu 

acompanhamento e supervisão.   

2. O/a estudante poderá solicitar a mudança do grupo de tutoria, apenas após concluído 

um semestre efetivo de tutoria, por solicitação justificada à Coordenação do Programa 

de Tutoria, e com os pareceres do/a atual Tutor/a, e do futuro tutor/a pretendido/a. A 

mudança será limitada ao máximo de duas solicitações, desconsiderado o grupo inicial 

do sorteio.  

3. No primeiro semestre, a definição dos grupos de tutoria far-se-á através de sorteio.  

4. O/a docente tutor/a deverá reunir-se com seu grupo, regularmente, podendo registrar 

em seu plano de trabalho (PIT), o total máximo de 4 horas mensais de tutoria, na 

condição de orientação acadêmica, para cada modalidade de acompanhamento 

(acolhimento mensal, permanência e a pós-permanência – bimestral). A carga horária 

relativa às atividades desenvolvidas deverá ser comprovada pelos registros de 

atividades. 

5. No primeiro semestre o estudante deve cumprir 10% da carga horária de Atividades 

Complementares (AC) como atividades de afiliação à vida universitária. 

6. A dinâmica das reuniões dos grupos de tutoria ficará a critério do/a docente-tutor/a, 

sob a orientação da Coordenação do Programa de Tutoria, integrada por representante 
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do Colegiado do BICULT, em co-gestão com o Núcleo de Gestão de Promoção do 

Sucesso Acadêmico.  

7. Serão realizados encontros coletivos de tutores/as no 1º, 3º e 6º semestres do Curso, 

organizados pela Coordenação do Programa de Tutoria/CECULT, integrada por 

representante do Colegiado do BICULT, em co-gestão com o Núcleo de Gestão de 

Promoção do Sucesso Acadêmico. 

8. Todos/as os/as discentes/as do BICULT serão integrados a grupos de tutoria, e terão 

sua frequência registrada e notificada à Coordenação do Programa de 

Tutoria/CECULT, para os fins de controle acadêmico relativo à atividade 

complementar (AC).  

9. A participação do/a discente no grupo de tutoria terá cômputo máximo de 12 horas 

semestrais, a serem convertidas em pontuação de acordo com a Regulamentação das 

Atividades Complementares do BICULT.  

10. As reuniões de tutoria serão registradas em fluxo contínuo, contendo as seguintes 

informações: data, presentes, ausentes, pauta, encaminhamentos, o que ocorrer.  

11. No encerramento do grupo de tutoria, vinculado à turma/ano de ingresso, será 

elaborado pelo/a tutor/a, o relatório final de tutorial, a ser arquivado pela Coordenação 

do Programa de Tutoria/CECULT, integrada por representante do Colegiado do 

BICULT, em co-gestão com o Núcleo de Gestão de Promoção do Sucesso Acadêmico. 

ACESSO AO 2º CICLO  

O acesso ao 2º Ciclo se dará mediante Edital de Seleção elaborado pela Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), seguindo a Resolução CONAC/UFRB 002/2011, que dispõe 

sobre as normas para acesso aos cursos do 2º Ciclo após a conclusão dos Bacharelados 

Interdisciplinares e similares da UFRB, bem como os Projetos Pedagógicos dos 

respectivos cursos. 
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2.  Acompanhamento de Atividades Complementares  

Sobre o papel do tutor, no que se refere às atividades complementares, cabe 

darmos destaque ao que preconiza a Resolução Conac 09/2016
1
 – “Regulamento das 

atividades complementares do bacharelado interdisciplinar em Cultura, Linguagens e 

Tecnologias Aplicadas da UFRB” 

CAPÍTULO III - Da coordenação e tutoria 

Art. 6º - A coordenação do Programa de Tutoria integra as ações da 

Coordenação do Colegiado do BICULT. Caberá ao Colegiado do 

Bacharelado Interdisciplinar do Centro de Cultura, Linguagens e 

Tecnologias Aplicadas indicar um professor tutor para orientação 

acadêmica no semestre de ingresso do ano no curso. 

Art. 7º - Além das atribuições e deveres do tutor detalhadas no 

Projeto Pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, 

Linguagens e Tecnologias Aplicadas (PPC BICULT), compete ao 

tutor no que se refere as Atividades Complementares: 

I – cumprir e fazer cumprir o que lhe compete neste regulamento; 

II – orientar os discentes designados quanto à escolha e execução das 

atividades complementares e;  

III – acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas por 

seus orientandos, tendo como parâmetro o perfil profissional que se 

deseja formar, segundo o Projeto Político Pedagógico do 

Bacharelado Interdisciplinar do Centro de Cultura, Linguagens e 

Tecnologias Aplicadas. 

2.1 Atividades Complementares 

A Resolução em referência estabelece também correspondência entre atividades, 

carga horária e pontuação na execução das atividades complementares.  

Ressaltemos que o Regimento de ACC do Bicult prevê para o primeiro semestre 

o cumprimento de 10% carga horária de Atividades Complementares (12h do total de 

120h) como estímulo à afiliação à vida universitária. O tutor deverá observar também 

                                                             
1
https://ufrb.edu.br/soc/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/documento/Resoluo%20an

exo%20009_2016%20correta.pdf  

https://ufrb.edu.br/soc/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/documento/Resoluo%20anexo%20009_2016%20correta.pdf
https://ufrb.edu.br/soc/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/documento/Resoluo%20anexo%20009_2016%20correta.pdf
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que a participação do/a discente em grupo de tutoria terá cômputo máximo de 12 horas 

semestrais.  Conforme p. 44 do PPC do Bicult e Resolução Conac  09/2016. 

2.2 Algumas sugestões de atividades possíveis em EAD 

Neste item, disponibilizamos alguns sites que ofertam cursos a distância e que 

podem ser aproveitados como Atividades Complementares. 

http://ava.academico.ufrb.edu.br  

https://veduca.org/courses 

http://www5.fgv.br/fgvonline/ 

http://www.agere.org.br/cursos-a-distancia/ 

https://senac2018.com/senac-ba-2018/ 

http://portal.estacio.br/painel-do-professor/tags/Cursos%20Gratis 

https://portalead.sp.senai.br/institucional/3722/0/cursos-gratuitos 

http://www.extensaounead.uneb.br/ 

https://pronatec.pro.br/cursos-gratuitos-sesi-ead-2018/ 

https://www.myenglishonline.com.br/home 

http://isf.mec.gov.br/ 

3.  Percursos formativos 

A orientação referente ao percurso formativo no Bicult implica orientação sobre: 

matrícula, realização de atividades complementares (ACC), ações de extensão, 

pesquisa, monitoria, participação em eventos culturais e científicos, trancamentos, 

transferências, afastamentos, e vinculação a programas e projetos de políticas 

afirmativas e de assistência estudantil, normas de regulamento de ensino de graduação. 

Convém destacar que não cabe ao tutor a execução de procedimentos 

administrativos referentes aos tópicos de orientação descritos, mas sim o diálogo com o 

tutorando sobre esses procedimentos e os impactos positivos e negativos em sua vida 

http://ava.academico.ufrb.edu.br/
https://veduca.org/courses
http://www5.fgv.br/fgvonline/
http://www.agere.org.br/cursos-a-distancia/
https://senac2018.com/senac-ba-2018/
http://portal.estacio.br/painel-do-professor/tags/Cursos%20Gratis
https://portalead.sp.senai.br/institucional/3722/0/cursos-gratuitos
http://www.extensaounead.uneb.br/
https://pronatec.pro.br/cursos-gratuitos-sesi-ead-2018/
https://www.myenglishonline.com.br/home
http://isf.mec.gov.br/
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acadêmica. Espera-se, assim, que o tutor, por possuir uma maior experiência acadêmica, 

auxilie o tutorando na gestão desses aspectos. 

3.1 Escolha de componentes optativos e itinerários formativos 

Convém pautar nas reuniões de tutoria as possibilidades de itinerário formativo e 

as opções disponíveis relacionadas ao segundo ciclo do Bicult. Cabe ao tutor orientar, 

quando necessário, o processo de escolha de componentes curriculares pelo tutorando, 

tendo como parâmetro a matriz curricular reproduzida abaixo: 

 

Vale observar que a partir do semestre III, com a primeira Optativa, o estudante 

passa a fazer a gestão de sua trajetória acadêmica. O acompanhamento do tutor deve 

contribuir para estas escolhas. Nos semestres IV e V os alunos optam por três 

componentes do Itinerário formativo de 68 horas. Estes componentes são selecionados a 

partir de uma oferta que muitas vezes inclui componentes do Itinerário formativo do 

semestre VI, de 51 horas. Cabe ao tutor orientar o estudante para que tenha consciência 

em suas opções, já que para concluir o Bicult o graduando deve ter cumprido a carga 

horária de seis componentes do Itinerário de 68 horas (vide semestres IV e V) e de 

componentes do Itinerário de 51 horas (vide semestre VI). 
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Também faz parte da gestão da trajetória por parte do estudante considerar a 

possibilidade de, após concluído o Bicult, ingressar em um segundo ciclo de graduação, 

ou ingressar em uma pós-graduação ou ainda atuar no campo do trabalho em áreas da 

cultura, das linguagens e das tecnologias aplicadas. O tutor pode auxiliar o tutorando no 

sentido optar por componentes do Itinerário que contribuam para seus propósitos. O 

tutorando que tiver clara a opção por um dos cursos de segundo ciclo pode, por 

exemplo, concentrar seu currículo em componentes deste Itinerário. Aqueles que estão 

em dúvida, pretendem ingressar em uma pós-graduação ou no mundo do trabalho 

podem optar por uma trajetória focada em componentes do Itinerário formativo de mais 

de um curso de segundo ciclo. 

Conforme a matriz curricular do Bicult, a carga horária do curso é distribuída da 

seguinte forma: 

Disciplinas Obrigatórias: 1.428h 

 Formação Geral NUVEM: 442 h   

 Formação Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas: 986 h 

Disciplinas Optativas: 867h 

 Optativa (2 componentes): 204 h    

 Itinerário (6 componentes de 68 horas e 5 componentes de 51 horas): 663 h 

Atividades Complementares: 120h 

Carga Horária Total do Curso: 2.415 

 

4. Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto de Integração
2
 

Recomenda-se que o tutor aborde com seu tutorandos intenções e perspectivas 

acerca do Projeto de Integração a ser desenvolvido no 6° período. 

O componente Projeto de Integração consiste no desenvolvimento de um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que pode ser realizado com a elaboração de um 

artigo científico (de 25.000 a 50.000 caracteres) ou de um projeto artístico cultural 

acompanhado de memorial. Mais informações sobre este componente estão em sua 

respectiva nota técnica. 

                                                             
2
 https://ufrb.edu.br/cecult/images/ProjetodeIntegracaoBICULT2017B2.pdf  

https://ufrb.edu.br/cecult/images/ProjetodeIntegracaoBICULT2017B2.pdf
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O papel da tutoria, nesse aspecto, está relacionado a indagar o tutorando sobre 

suas aptidões e inclinações para esse componente, bem como pensar ou sugerir 

potenciais nomes de orientação para este trabalho. Esse é um ponto de pauta de reunião 

com tutorandos pertinente em qualquer período do curso em que esteja o aluno, porém é 

sugerido que haja essa abordagem a partir do quarto período, etapa em que o aluno já 

cursou boa parte do Bicult e já realizou alguns componentes que antecedem o Projeto de 

Integração (Espaços de Interconhecimento I, II e III). 
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       Anexo 1 – Declaração de semestre de tutoria realizado 

 

 

 

 

Declaração 

 

Declaro, para os devidos fins, que a/o aluna/o 

_________________________________________________________, 

matrícula _________________, cumpriu regularmente as atividades referentes 

ao programa de tutoria do Bicult (Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, 

Linguagens e Tecnologias Aplicadas) no ano/semestre __________/_____. 

 

Santo Amaro, ______ de _____________ de 20____. 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

 

Professor(a) tutor(a)  
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