UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/ESCOLA DE ENFERMAGEM
COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO
Av. Alfredo Balena, 190 – Sala 201 – Bairro Santa Efigênia
CEP 30130-100 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (031)3409-8035 - E-mail: nutricao@enf.ufmg.br

Manual de Tutoria

Elaborado pelo Colegiado de Graduação
em Nutrição.

Belo Horizonte,
Dezembro, 2015

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/ESCOLA DE ENFERMAGEM
COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO
Av. Alfredo Balena, 190 – Sala 201 – Bairro Santa Efigênia
CEP 30130-100 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (031)3409-8035 - E-mail: nutricao@enf.ufmg.br

Introdução

A atividade de Tutoria, especialmente dentro do âmbito da educação, diz
respeito ao acompanhamento próximo e a orientação sistemática de grupos de alunos
realizada por pessoas experientes naquela área de formação.
De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Nutrição, o tutor deve
acompanhar e auxiliar um grupo de aluno, no que diz respeito ao devido cumprimento
do percurso curricular, visando à formação adequada para o discente, respeitando as
suas expectativas. O tutor deve ser do Departamento de Nutrição da Escola de
Enfermagem da UFMG.
O trabalho do tutor trará impactos positivos para o grupo de alunos, por meio de
uma experiência acadêmica com maior aproveitamento do ensino e da capacidade de
aprendizagem; e maior qualidade de relacionamento com colegas, professores e
funcionários da UFMG.
Para o curso de Nutrição, as funções do tutor favorecerão a melhoria do processo
ensino-aprendizagem; a identificação de problemas coletivos; e uma maior agilidade na
solução das questões relacionadas ao percurso acadêmico.

Funções, responsabilidades e deveres

Cabe ao Colegiado

- Indicar os docentes e suas respectivas turmas e encaminhar à Câmara do
Departamento de Nutrição para anuência;
- Comunicar à turma nome completo e email do tutor;
- Orientar aos alunos sobre o funcionamento da tutoria;
- Comunicar ao professor as formas de contato com sua turma;
- Interagir com o tutor sempre que se fizer necessário;
- Acompanhar, incentivar, facilitar e avaliar as ações desenvolvidas pelo tutor.
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Cabe ao tutor

- Promover o interesse dos alunos pelas atividades acadêmicas da UFMG de modo a
atingir os objetivos de sua formação;
- Estimular os alunos na leitura do Projeto Pedagógico do Curso e dos programas das
disciplinas;
- Orientar quanto ao aproveitamento de estudos e a realização de atividades acadêmicas
para flexibilização curricular (Ver Resolução do Colegiado);
- Incentivar os alunos para terem mais autonomia sobre suas decisões durante o
percurso acadêmico;
- Demonstrar interesse pelo desenvolvimento do grupo de alunos como um todo;
- Avaliar de forma contínua a atuação do grupo de alunos;
- Participar do processo avaliativo da tutoria junto ao Colegiado.

A partir de 2016/1 o tutor irá acompanhar a turma desde seu ingresso na
instituição até sua formação profissional. Cada tutor ficará responsável por, no máximo,
uma turma de alunos. O tutor tem autonomia para organizar seus encontros com os
alunos, bem como a melhor maneira que julgar para orientá-los.

Cabe ao Aluno

- Ser responsável pela adequada elaboração de seu plano de estudos nos períodos
definidos pelo calendário acadêmico da UFMG;
- Ser responsável pelo cumprimento das datas previstas no calendário acadêmico da
UFMG para os diversos processos;
- Comparecer às orientações de seu tutor; sempre que forem agendadas;
- Procurar o tutor, de maneira autônoma, sempre que necessário para auxiliar o grupo no
percurso acadêmico.

Os alunos irregulares deverão procurar seu tutor de acordo com sua data de
entrada no curso de Nutrição.
Casos não contemplados serão ser analisados pelo Colegiado.
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