
  

Gestão de Adultos  

UEB/MS Edital 01/2021 

Torna pública a realização na modalidade EAD do Curso “Tutoria em EAD”  

Período: de 15/03/2021 a 29/04/2021 
 

 

Valor do Curso  

Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
 

 

Requisitos para participação 

• Ter o registro escoteiro válido e ativo no ato de inscrição e durante todo o período de realização do 
curso. 

• Possuir equipamento com conexão à internet, preferencialmente computador. 

• Ter o nível avançado homologado (na linha escotista ou na linha dirigente), apresentando seu 
certificado de homologação. 

• Ter realizado o curso online autoguiado de Netiqueta, apresentando seu certificado de conclusão. O 
curso pode ser realizado no Campo Escola Virtual (https://www.escoteirosead.org.br/). 

 

Observações 

• Problemas de acesso ao Campo Escola Virtual (https://www.escoteirosead.org.br/) não competem a 
direção/equipe de realização do curso e deverão ser resolvidos enviando uma mensagem para o e-mail: 
adultos@escoteiros.org.br  

• Ao ter sua inscrição confirmada, o cursante concorda em ter seu número de celular (informado no ato da 
inscrição) inserido num grupo de Whatsapp, exclusivamente criado pela direção para repassar 
informações de maneira mais ágil sobre o andamento do curso. Caso o cursante não possa ou não deseje 
ser inserido no grupo de Whatsapp, informar a direção antes do início do curso. 
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RESUMO 

CURSO DE TUTORIA EM EAD 

15/03/2021 a 29/04/2021 

 

Taxa de Inscrição Não haverá taxa de inscrição neste curso. 

Informações sobre a 
Inscrição no curso 

 Prazo das inscrições: 02/02/2021 a 18/02/2021 Inscrições para o MS 
19/02/2021 a 10/03/2021 Inscrições para outras regiões 

 A inscrição deve obrigatoriamente ser realizada via Paxtu. 
A confirmação da inscrição se dará apenas após o envio do certificado de conclusão do nível avançado (na linha 

dirigente ou escotista) e do envio do certificado do curso de Netiqueta. O prazo para envio dos referidos 
certificados é até dia 10/03/2021, devendo ser enviado no e-mail ead@escoteirosms.org.br. Após essas etapas, o 
cursante receberá um e-mail confirmando sua inscrição. 

Local Campo Escola Virtual da UEB – www.escoteirosead.org.br e Google Meet. 

Vagas 40 vagas 

Metodologia O curso será realizado totalmente online utilizando tecnologias de educação à distância.  

Atividades 
Cada atividade do curso equivale a uma ação que deverá ser executada pelo cursante. As atividades são 

avaliativas e tem prazo para encerramento. As atividades são sequenciadas e o cursante só terá acesso a uma 
atividade depois que concluir a atividade anterior. 

Cronograma do curso, 

horários e prazos de 
realização das atividades 

O curso será dividido em 7 (sete) módulos: 
• Módulo 01 (15/03 a 23/03) – Ambientação no curso 
• Módulo 02 (22/03 a 30/03) – UD1: O que é EAD 

• Módulo 03 (29/03 a 06/04) – UD2: Metodologia de EAD 
• Módulo 04 (05/04 a 13/04) – UD3: O papel do tutor em EAD 
• Módulo 05 (12/04 a 20/04) – UD4: Aprendizagem de adultos 

• Módulo 06 (19/04 a 27/04) – UD5: Ferramentas de tutoria e avaliação em EAD 
• Módulo 07 (26/04 a 29/04) – Avaliação do curso 

Cada módulo tem início as 00:00 das segundas-feiras e encerramento as 23:55 das terças-feiras da semana 

seguinte. Os horários referem-se ao relógio virtual dentro do ambiente do Campo Escola Virtual. Dessa forma, o 
cursante tem como prazo de realização das atividades do módulo corrente até as 23:55 das terças-feiras da 
semana seguinte. Não é possível realizar atividades de módulos passados após o encerramento do prazo. 

Aprovação e certificado 

Requisito para aprovação: concluir com êxito pelo menos 85% das tarefas/atividades propostas no ambiente do 
Campo Escola Virtual. 

Para todos os cursantes aprovados, o certificado de conclusão do curso estará disponível para download no 
próprio ambiente do Campo Escola Virtual em até 10 dias após o término do curso. 

Casos omissos Qualquer caso omisso será analisado pela direção do curso. 

Informações Secretaria do Curso: ead@escoteirosms.org.br (Giovanni Pellizzer) 

Direção do Curso Escotista Pablo Augusto Rocha Morente 

Tutoria Escotistas da Equipe Regional de Formação do MS 

Gestão de Adultos Escotista Pablo Augusto Rocha Morente 
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