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1 APRESENTAÇÃO 
 

O Programa de Tutoria/Orientação Acadêmica do BICULT é uma ação pedagógica que 

visa a contribuir com a vida acadêmica dos/as discentes, sua afiliação, permanência e 

construção do êxito acadêmico. É uma prática processual, contínua, desenvolvida pelos/as 

docentes do BICULT, desde o ingresso dos/as discentes, acompanhando-os/as em seus 

percursos formativos, até a conclusão do curso de graduação. 

A tutoria integra também as ações de acolhimento, de permanência e de pós-

permanência, a serem desenvolvidas ao longo do curso do BICULT, especificamente, nos 

seguintes semestres letivos: 1º e 2º (acolhimento e filiação acadêmica); 3º e 4º 

(permanência e Itinerário Formativo); 5º e 6º (pós-permanência – acesso ao 2º ciclo). 

No âmbito do BICULT, a tutoria focaliza a construção do êxito acadêmico, a partir da 

orientação à(ao):  

a) definição dos itinerários formativos individuais, 

b) acompanhamento dos escores de avaliação, 

c) definição de matrículas semestrais,  

d) acompanhamento da autoformação,  

e) acompanhamento e validação das atividades complementares de formação 

individual no SIGAA,  

f) construção da condição de estudante universitário e sua integração à vida 

acadêmica. 

No exercício da tutoria são abordados temas vinculados à iniciação científica, à 

inserção em atividades de extensão, a programas institucionais de ações afirmativas, 

permanência qualificada e assuntos estudantis. Por fim, é importante destacar que o papel 

da tutoria não se sobrepõe e nem se configura (e tampouco se confunde) com a função de 

orientar trabalho de conclusão de curso (TCC).  

Cabe ao Colegiado de Curso a promoção qualificada da tutoria, designa ndo-lhe uma 

coordenação específica com a função de organizar, operacionalizar e acompanhar o 

programa. Além disso, a coordenação deve promover a avaliação regular da tutoria, a fim de 

monitorar e aperfeiçoar seu exercício. É sobre essa avaliação que trata o presente relatório. 

Esta é a segunda avaliação sistematizada do programa feita com base nos dados 

coletados pelos relatórios de avaliação discente e docente (Apêndices A e B). A coleta foi 
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realizada nos meses de março e abril de 2020, sendo os dados referentes ao semestre letivo 

2019.2. 

É importante destacar que a tutoria no âmbito do BICULT sempre cumpriu a função 

de orientar as atividades complementares, tal como estabelece a Resolução CONAC 

003/2019. De fato, a função de orientador das atividades complementares é praticada 

pelos(as) tutores(as) desde o início do curso. A operacionalização do cadastramento e 

acompanhamento dos lançamentos de certificados via SIGAA, sem dúvida, é um avanço no 

que se refere ao controle sobre a contabilização das ACC ao longo do curso, tanto pelo/a 

discente quanto pelo/a tutor/a. Mas ainda resta como desafio ampliar o hábito de 

lançamentos semestrais ao invés da habitual prática de deixar para o último semestre do 

curso. 

 
2 AVALIAÇÃO GERAL  
 
2.1 Totais e parciais dos relatórios (Semestre letivo 2019.1) 

• Total de discentes ativos do BICULT: 141 (out./2019). 

• Total de discentes no programa de Tutoria/BICULT: 121 (100% - dez./2019) 

• Total de discentes respondentes: 19 (16%) 

• Total de docentes no programa de Tutoria/BICULT: 50 (100% - dez./2019) 

• Total de docentes respondentes: 23 (46%) 

 

 
 

16%

84%

Gráfico 1 - Participação discente na Avaliação da Tutoria/BICULT

(19 de 121 discentes)

Responderam

Não responderam
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Comentários (Gráficos 1 e 2): Verifica-se que tanto a participação docente quanto a 

discente foram menores que as registradas na avaliação anterior (respectivamente  20% e e 

71%). O formulário do relatório passou por alterações na formulação das questões, de modo 

a reduzir as distorções observadas na coleta anterior. Todavia, manteve-se a simplificação 

das questões, a fim de manter a necessidade do menor gasto de tempo possível em seu 

preenchimento. O envio foi por email. A menor participação na coleta em ambos os casos, 

certamente, foi devida ao isolamento social e às preocupações relacionadas à saúde 

provocadas pelo avanço da pandemia em todo o país. 

2.2 Encontros presenciais 

Tabela 1 – Número de encontros presenciais, segundo as/os discentes 

Nº DE ENCONTROS Nº DE DISCENTES 

Nenhum 05 

01 04 

02 04 

03 01 

04 02 

Mais de 4 03 

TOTAL 19 

 

46%

54%

Gráfico 2 - Participação docente na Avaliação da Tutoria/BICULT

(23 de 50 docentes)

Responderam

Não responderam
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Comentários (Tabela 1, Gráfico 3): 26% ou aproximadamente 1 em cada 4 discentes  

informaram que não tiveram nenhum encontro presencial ao longo do semestre e 47,3% 

informaram que tiveram até 01 encontro. Sem dúvida, ainda que a amostra não seja, 

quantitativamente, pouco representativa, observa-se que os encontros presenciais não 

estão acontecendo para quase metade dos/as discentes. É importante observar que a não 

realização de pelo menos um encontro presencial não significa, necessariamente, que a 

tutoria não esteja sendo realizada de forma satisfatória. Todavia, a realização de encontros 

presenciais é a base para o melhor funcionamento do programa, seja em seu aspecto 

motivacional para os/as discentes, seja sobretudo na construção de uma relação de 

confiança entre tutor/a e tutorando/a. Verifica-se que o guia de tutoria, que estabelece um 

número mínimo de encontros presenciais, conforme a etapa discente no curso, não vem 

sendo observado quanto a este ponto. 

 
Tabela 2 - Número de encontros presenciais, segundo as/os docentes 

Nº DE ENCONTROS Nº DE DOCENTES 

Nenhum 01 

01 00 

02 04 

03 04 
04 04 

Mais de 4 10 

TOTAL 23 
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Gráfico 3 - Número de encontros presenciais, segundo os/as 
discentes

Nº de discentes
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Comentários (Tabela 2, Gráfico 4): Tutoras e tutores informaram um número de 

encontros presenciais bem maior que seus/suas orientando/as. De fato, a média aproximada 

de encontros presenciais por discente foi 2,0 encontro presencial com seu(sua) tutor(a) ao 

longo do semestre, enquanto no caso das(os) docentes a média foi 3,7. A discrepância entre 

essas médias, em parte, pode ser explicada pela menor participação discente na avaliação. 

Não significa, todavia, que houve registros inconsistentes de dados. Pode-se considerar 

como provável que muitos das(os) discentes que relatariam maior quantidade de encontros 

presenciais estejam entre os 84% que não participaram da avaliação. Nesse sentido, 

prossegue a necessidade de que tutorandos/as do BICULT participe mais da avaliação do 

Programa de Tutoria, a fim que tenhamos um diagnóstico mais preciso. 

 Tal diferença entre os registros do número de encontros presenciais por docentes e 

discentes sugere também a diferença de expectativas e perspectivas entre ambas as 

categorias. É claro (e positivo) que tutores/as tenham maior clareza sobre o papel da tutoria 

e sua importância para vida acadêmica discente. Mas essa perspectiva sobre a tutoria por 

parte das/os docentes precisa ser assimilada cada vez mais pelas/os discentes. Eis um ponto 

que merece maior discussão e propostas de encaminhamento. 

2.3 Encontros à distância 

Tabela 3 – Número de encontros à distância, segundo as/os discentes 

Nº DE ENCONTROS Nº DE DISCENTES 

Nenhum 10 

01 02 

02 02 
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Nenhum 1 2 3 4 Mais de 4

Gráfico 4 - Número de encontros presenciais, segundo os/as 
docentes

Nº de docentes
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03 00 

04 01 

Mais de 4 04 

TOTAL 19 

 

 

 

Tabela 4 - Número de encontros à distância, segundo as/os docentes 

Nº DE ENCONTROS Nº DE DOCENTES 

Nenhum 08 

01 02 

02 03 

03 02 

04 01 

Mais de 4 07 

TOTAL 23 
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Gráfico 5 - Número de encontros à distância, segundo as/os 
discentes
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Gráfico 6 - Número de encontros à distância, segundo as/os 
docentes
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Comentários (Tabelas 3 e 4, Gráficos 5 e 6): Para a grande maioria de discentes e 

docentes, persiste o entendimento de que a orientação à distância requer um diálogo, troca 

de mensagens que orientam, tiram dúvidas e esclarecem, no melhor o sentido da tutoria. Os 

quantitativos dos encontros à distância indicam que uma parte significativa de discentes e 

docentes não teve essa modalidade de “encontro” para tutoria. E que outra parte, também 

significativa, tem nessa modalidade uma via preferencial de “encontro” e orientação. 

Diferente da avaliação anterior (2019.1), observa-se a diferença entre as médias de 

encontros por discentes e por docentes, respectivamente, 1,6 e 2,3. Infelizmente, a reduzida 

participação discente e docente nesta avaliação não permite maior clareza sobre o 

significado desses números ou da diferença entre eles. Todavia, entende-se que a realização 

de sessões de orientação à distância, desde que não se constituam contatos eventuais e 

pontuais, mas orientações de fato, certamente é um recurso a ser mais e melhor explorado 

pela tutoria. Por uma perspectiva de observação exclusivamente por meios indiretos, como 

conversas, reclamações e demandas docentes e discentes, que acionam a coordenação da 

tutoria por distintos motivos, a qualidade da tutoria não é determinada pela modalidade que 

predomina sua realização, se presencial ou à distância. 

 
3 DIFICULDADES E SUGESTÕES AO EXERCÍCIO DA TUTORIA 

 
Poucos estudantes registraram alguma dificuldade no relatório. Entre os que fizeram, 

a dificuldade mais citada pelos discentes continua sendo a comunicação com tutor(a). Da 

mesma forma, essa dificuldade também foi a mais relatada pelos/as docentes. Corroboram 

esses relatos as reclamações eventuais que recebemos, tanto de docentes quanto de 

discentes, ambos/as com idêntica dificuldade de comunicação, ou seja, que não têm retorno 

de suas mensagens. Há certamente aquelas/es discentes que, por vários motivos, não usam 

regularmente e-mails como meio de comunicação, sendo mesmo comum os endereços 

eletrônicos inválidos ou incorretos. 

A questão da comunicação entre tutoras/es e tutorandas/os é certamente um ponto 

central no processo da tutoria. A ausência de resposta desmotiva, desanima e leva às trocas 

que comprometem o processo como um todo. Continua, portanto, sendo necessário facilitar 

a tutoria, a partir da diversificação de canais de comunicação, com preferência para os mais 

acessíveis ás/aos discentes. Ressalta-se que qualquer ação ou proposta no sentido de 
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facilitar essa comunicação, sem a qual não há tutoria, deve respeitar o fato de que a opção 

pelo(s) meio(s) de comunicação entre tutor(a) e tutorando(a) é uma prerrogativa de ambos. 

As(os) docentes relataram mais uma vez a falta de clareza discente sobre os papéis 

de tutor(a)/tutorando(a). Relataram ainda um certo desinteresse discente pela tutoria. A 

ação no sentido de eliminar esses problemas deve passar pela maior informação – por parte 

de docentes e discentes – sobre a própria tutoria. De fato, é apenas mais comum encontrar  

um(a) estudante que não sabe seu papel ou o do(a) tutor(a) na tutoria. Ou seja, há também 

docentes que compartilham a mesma dúvida, sobretudo, após a inclusão do 

acompanhamento do cadastro de certificados/comprovantes para cômputo das atividades 

complementares. É importante ressaltar que o acompanhamento das ACC via SIGAA por 

parte dos/as tutores/as é uma dimensão prática e utilitária da tutoria que, muito 

provavelmente, ainda não foi assimilada pelos/as discentes. 

Persiste a necessidade de tutor(a) e tutorando(a) lerem o guia da tutoria à disposição 

na página do Programa de Tutoria (site do BICULT). A realização de, pelo menos, duas 

reuniões gerais ao longo do semestre, tanto com docentes quanto com discentes, é uma 

ideia que tende a minimizar esse problema. Também se observa que esse esclarecimento 

deve também ser tema presente nas reuniões entre tutoras/es e tutorandas/os. 

Alguns relatos discentes transcritos a seguir, oferecem avaliações e sugestões: 

• “[...] O programa precisa de uma regulamentação (que não sei se existe), para 

oficializar um determinado número de reuniões que devem ocorrer ao longo 

dos semestres (presencial ou à distância) pois, trazendo a minha realidade e já 

tendo passado por dois tutores, não existe muitas demandas para as reuniões 

acontecerem, ocasionando (brecha ou lacuna para tutor e tutorando 

desinteressar do programa) [...]”. 

• “[A/o docente] sempre se mostra disponível para me ajudar nas minhas 

dúvidas e dificuldades na faculdade. Não tenho reclamações [...].” 

• “Avalio de forma muito positiva! [...] Nossos encontros foram sempre 

baseados em trocas de ideais, dicas e aconselhamentos. Me ajudou bastante 

em momentos delicados. [...] Acho que deveria haver uma forma de verificar 

se a tutoria está de fato ativa. Conheço alguns colegas que NUNCA tiveram 

contato com seus orientadores, e ficam constrangidos de lançar alguma 
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reclamação. Essa verificação poderia ser feita algumas vezes durante o 

semestre ñ no fim. #FicaaDica” 

• “A tutoria ocorre sempre de modo imediato, quando entro em contato com 

[minha/meu tutor/a]. Ele/a inclusive faz questão de cumprir o seu dever em 

pontuar toda a minha trajetória da minha vida acadêmica para me 

acompanhar.” 

• “[Minha/meu] tutor/a apresentou  boa disposição e uma ótima 

disponibilidade para os meus assuntos acadêmicos.” 

• “Bom. Marcamos um dia e conversamos sobre a grade curricular, os 

componentes que faltavam pegar para concluir o semestre. No outro 

encontro falamos sobre minhas opções após concluir o primeiro ciclo da 

faculdade.” 

 

Comentários: A realização de reuniões gerais ou encontro para troca de experiências 

entre tutoras(es) e tutorandas(os) foi uma sugestão da avaliação anterior. Trata -se de uma 

ideia muito considerada pela coordenação da tutoria, que todavia não foi posta em  prática 

em 2020 devido á pandemia. De fato, as reuniões gerais são muito importantes, não só no 

início como também no final do semestre letivo. Para além do caráter informativo, as 

reuniões são importantes como forma de motivação, de esclarecimentos, de compartilha de 

problemas, dificuldades e encaminhamento de soluções. Mas o esforço de realizá -las não é 

pequeno. Os horários são limitados como também é limitada a disponibilidade de discentes 

e docentes. Se, em acréscimo, considerarmos que também a disposição para se reunir 

implica conjunções de interesses vários, tem-se que as reuniões, não obstante sua 

importância reconhecida por todas(os), acaba por ter seu efeito reduzido no processo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Devido à amostra reduzida de discentes e docentes, essa avaliação pode ser 

considerada pouco satisfatória. Praticamente não apresentada novidades em relação à 

avaliação anterior (2019.2), seja em termos de dificuldades, de avanços ou retrocessos.  O 

Programa de Tutoria do BICULT é considerado como um pilar importante no processo de 

formação acadêmica e na vivência dos(as) discentes. Infelizmente ainda não temos dados 
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mais representativos sobre a eficácia da tutoria no enfrentamento dos motivos que têm 

levado estudantes a desistirem do curso ou mesmo da formação superior. Mas a tutoria no 

BICULT prossegue como um canal aberto (mais um) no sentido de tomar conhecimento de 

dificuldades discentes, acionar em tempo as instâncias e serviços institucionais no sentido de 

evitar a evasão. Além disso, essa modalidade de orientação acadêmica tem todos os 

elementos para motivar discentes para inúmeras outras atividades, no sentido de enriquecer 

e dar mais consistência à graduação almejada. Ainda que não contemos com dados 

significativos, a orientação prestada pela tutoria tem resultado em maior engajamento 

dos/as discentes em atividades de extensão e pesquisa. Nesse sentido, uma maior 

aproximação entre as modalidades de orientação, como por exemplo integrando a 

orientação de tutoria com a orientação de iniciação científica, parece ser uma ideia, no 

mínimo, a ser discutida. Tal aproximação pode otimizar o tempo docente e agregar ações da 

tutoria diretamente ligadas à experiência discente em projetos e grupos de pesquisa.  Eis 

uma prerrogativa relevante da tutoria do BICULT: alunos(as) mais engajados(as) no curso 

qualificam mais sua formação, motivam-se e certamente estarão entre os(as) formandos(as). 

  

Santo Amaro-BA, 22 de maio de 2020. 

 

 

Programa de Tutoria do BICULT 
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APÊNDICE A 

PROGRAMA DE TUTORIA DO BICULT 
AVALIAÇÃO FEITA PELA(O) DOCENTE  

Semestre letivo: 2019.2 

Prezado(a) tutor(a), esse formulário é um instrumento do processo de avaliação do 
Programa de Tutoria do BICULT. Se você participou como tutor(a) nesse programa no 
semestre 2019.2, está apto(a) a responder as questões a seguir. Para cada tutorando(a) você 
deve preencher o mesmo conjunto de itens. Caso tenha mais de três tutorandos, acrescente 
campos após o Estudante 3. 
 
Docente (tutora/tutor):  
 

Estudante 1: 

a) Quantos encontros presenciais você realizou com este(a) estudante no 
semestre 2019.2? 

 

b) Este(a) estudante faltou a algum encontro presencial agendado? Se sim, a 

quantos? 
 

c) Você realizou sessão de orientação à distância com este(a) estudante no 
referido semestre? Se sim, quantas?  

d) Caso tenha orientado, pelo menos, uma vez à 
distância, informe ao lado que meio utilizou? 

 

e) Como você avalia a participação do(a) seu(sua) tutorando(a) no Programa de 
Tutoria do BICULT? 

Resposta: 

 

 
 

Estudante 2: 

a) Quantos encontros presenciais você realizou com este(a) estudante no 

semestre 2019.2? 
 

b) Este(a) estudante faltou a algum encontro presencial agendado? Se sim, a 
quantos? 

 

c) Você realizou sessão de orientação à distância com este(a) estudante no 

referido semestre? Se sim, quantas? 
 

d) Caso tenha orientado, pelo menos, uma vez à 
distância, informe ao lado que meio utilizou? 
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e) Como você avalia a participação do(a) seu(sua) tutorando(a) no Programa de 
Tutoria do BICULT? 

Resposta: 

 
 
 

Estudante 3: 

a) Quantos encontros presenciais você realizou com este(a) estudante no 
semestre 2019.2? 

 

b) Este(a) estudante faltou a algum encontro presencial agendado? Se sim, a 
quantos? 

 

c) Você realizou sessão de orientação à distância com este(a) estudante no 
referido semestre? Se sim, quantas? 

 

d) Caso tenha orientado, pelo menos, uma vez à 
distância, informe ao lado que meio utilizou? 

 

e) Como você avalia a participação do(a) seu(sua) tutorando(a) no Programa de 
Tutoria do BICULT? 

Resposta: 

Colar campos para outros estudantes a partir deste ponto, tantos quantos forem necessários. 

 

 

Alguma sugestão para aperfeiçoarmos a tutoria do BICULT? 

Resposta: 

 
O Colegiado de Curso e a coordenação do Programa de Tutoria do BICULT 

agradecem por sua valiosa colaboração. 
 
 

 

Santo Amaro-BA,  de março de 2020. 
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APÊNDICE B 

PROGRAMA DE TUTORIA DO BICULT 
AVALIAÇÃO FEITA PELA(O) DISCENTE  

Semestre letivo: 2019.2 

Prezado(a) aluno(a), este formulário é um instrumento do processo de avaliação do 

Programa de Tutoria do BICULT. Se você participou como tutorando(a) nesse programa no 

semestre 2019.2, está apto(a) a responder as questões a seguir. 

Discente:  

Tutor(a): 

a) Quantos encontros presenciais você teve com seu(sua) tutor(a) no semestre 2019.2?  

b) Faltou a algum encontro agendado? Se sim, a quantos faltou?  

c) Se faltou, informe ao lado 
o(s) motivo(s) da(s) falta(s). 

 

d) Você participou de alguma sessão de orientação à distância com seu(sua) tutor(a) 
no referido semestre? Se sim, de quantas? 

 

e) Caso você tenha participado de 
alguma sessão de orientação à 
distância, informe ao lado que meio 
seu(sua) tutor(a) utilizou? 

 

f) Como você avalia a orientação de tutoria que recebeu no Programa de Tutoria do 
BICULT? 

Resposta: 

 

Alguma sugestão para aperfeiçoarmos a tutoria do BICULT? 

Resposta: 

 
O Colegiado de Curso e a coordenação do Programa de Tutoria do BICULT 

agradecem por sua valiosa colaboração. 
 
 
 

Santo Amaro-BA,  de março de 2020. 

 


