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APÊNDICE A – REGISTRO DE TUTORIA - PREENCHIMENTO PRÉVIO
Programa Tutorial Acadêmico – PTA
Registro Semestral de Atividades de Tutoria Discente

O(a) acadêmico (a) ________________________________________________, regularmente
matriculado(a) no curso de graduação em ___________________________________________,
matrícula___________________, telefone _________________________________, e-mail
____________________________________, compromete-se a desempenhar as funções de Tutor
Discente no _______ semestre de __________, na disciplina de __________________________,
orientado pelo docente_________________________________________________.
Atividades a serem desenvolvidas pelo tutor (a):
( ) Acompanhamento das atividades desenvolvidas em sala de aula;
( ) Apoio em atividades extraclasse.

Li o Regulamento do Programa Tutorial Acadêmico – PTA, estou ciente e de acordo com as
normas e condições nele expressas.
Discentes Tutorados (as):
Nome
1

Telefone e e-mail

Assinatura

2
3

______________________________________
Assinatura do docente

_____________________________________
Assinatura do discente tutor(a)

Varginha, ____ de ____________ de __________.

Os discentes e docente que assinam este registro se comprometem a acatar o que está previsto na
Regulamentação do Programa Tutorial Acadêmico – PTA, do Instituto de Ciências Sociais
Aplicadas, campus Varginha.
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APÊNDICE B
Programa Tutorial Acadêmico – PTA
Relatório conclusivo a ser preenchido pelo docente ao término da tutoria:
Tutor (a): __________________________________________________________________________
Docente:___________________________________________________________________________
Disciplina: _________________________________________________________________________
Semestre:_________
A tutoria foi concluída?
Sim ( )
Não ( )
Com base nos relatórios dos discentes (tutor e tutorados) e em suas observações, responda:
1) De modo geral, esta tutoria alcançou seus objetivos:
( ) totalmente ( ) quase totalmente ( ) parcialmente ( ) não alcançou os objetivos
2) Fatores que influenciaram nos resultados da tutoria:
a) positivamente: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) negativamente:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) O desempenho do discente tutor (a) pode ser avaliado como:
( ) ótimo ( ) muito bom ( ) bom ( ) regular
4) A carga horária da tutoria foi de __________ horas por ______ semanas, concluindo a tutoria com
uma carga horária de ______ horas.

________________________________
Assinatura do docente

Varginha, ____ de ____________ de __________.

Obs.: O verso poderá ser utilizado para outros comentários que o docente considere relevantes. Os
relatórios discentes deverão ser anexados a este formulário.
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APÊNDICE C
Programa Tutorial Acadêmico – PTA
Relatório de Atividades de Tutoria a ser preenchido pelo discente tutor (a):
Tutor (a): _________________________________________________________________________
Docente:__________________________________________________________________________
Disciplina: ________________________________________________________________________
Semestre:_________
Atividades desenvolvidas no decorrer da Tutoria:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Como você avalia, de modo geral, os resultados obtidos? Os objetivos foram alcançados?
( ) totalmente ( ) quase totalmente ( ) parcialmente ( ) não alcançou os objetivos
Fatores que influenciaram nos resultados da tutoria:
a) positivamente:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) negativamente:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Discentes Tutorados (as):
1
2
3
4

_____________________________________________
Assinatura do discente tutor(a)

Varginha, ____ de ____________ de __________.

Obs.: O discente tutor deverá entregar este relatório ao docente responsável pela disciplina.
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APÊNDICE D
Programa Tutorial Acadêmico – PTA
Relatório de Atividades de Tutoria a ser preenchido pelo discente tutorado (a):

Discente Tutorado (a): ______________________________________________________________
Discente Tutor (a): _________________________________________________________________
Docente:__________________________________________________________________________
Disciplina: ________________________________________________________________________
Semestre:_________
Atividades desenvolvidas no decorrer da tutoria:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Como você avalia, de modo geral, os resultados obtidos? Os objetivos foram alcançados?
( ) totalmente ( ) quase totalmente ( ) parcialmente ( ) não alcançou os objetivos
Fatores que influenciaram nos resultados da tutoria:
a) positivamente:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) negativamente:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________
Assinatura do discente tutorado(a)

Varginha, ____ de ____________ de __________.
Obs: O discente tutorado (a) deverá entregar este relatório ao docente responsável pela disciplina.

