
Monitoramento e avaliação em 
Educação a Distância



COMO MONITORAR EM EAD
O estudante da modalidade a distância 
precisa ser acompanhado para que 
perceba que não está sozinho.

Para tanto, o professor-tutor deve:

1. verificar se o estudante está 
acessando o espaço da unidade 
curricular;

2. acessar os relatórios individuais a fim 
de ver a participação de cada um;

3. visualizar a participação da turma.
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1. Para verificar se o estudante está acessando o 
espaço da unidade curricular:

• Você deve clicar no  ícone participantes. Verá a 
listagem de alunos, clicando em Estudante e quando 
foi feito o último acesso.



2. Para acessar os relatórios 
individuais para ver a participação de 
cada um:

• clique na imagem do aluno e terá 
acesso a inúmeras informações, 
dentre elas um relatório completo 
do aluno contendo o “caminhar” 
deste aluno no ambiente de 
aprendizagem, seus acessos, 
participação, leitura dos conteúdos 
e envio de tarefas.



3. Para visualizar a participação 
da turma:

• Acesse no Menu à esquerda o 
item Notas.

• Nele você terá a possibilidade
de emissão de vários relatórios: 
Relatórios de notas, Histórico de 
notas, Relatório de resultados, 
Visão única e Relatório
individual.

Exportar



• 4. Para obter um relatório contendo os nomes de todos os
participantes da turma, clique em exportar, escolha o formato
desejado e clique no Botão verde Download.

Exportar



COMO O ALUNO PERCEBE O 
ACOMPANHAMENTO?

O aluno visualiza o acompanhamento feito
pelo professor-tutor a partir de:

• E-mails enviados pelo professor (pela 
plataforma.

• Feedbacks dados pelo professor nos fóruns.

• Feedbacks dados pelos professor nas 
tarefas enviadas.
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VAMOS APRENDER COMO FAZER CADA 
UMA DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO?
 Para enviar e-mails pela plataforma: 

• Como vimos anteriormente você deve acessar o bloco 
Participantes. 

• Em participantes defina o papel atual marcando a opção 
Estudante. 

• A partir da lista de estudantes, marque um ou mais alunos(s). 

• Com o usuário(s) selecionado(s), você poderá: enviar uma
mensagem, escrever uma anotação, ou adicionar a mesma
anotação a todos do grupo de alunos. 

• O aluno não tem a permissão para enviar e-mails. Mas ele
pode ver e responder a uma mensagem enviada pelo
professor-tutor no Menu de mensagem. 

Estudante



AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO (CONTINUAÇÃO)

Feedbacks dados pelo professor nos 
fóruns:

• Você não precisa responder postagem
por postagem, mas deve atentar para 
aquelas que precisam de uma
complementação ou reorientação.

• Procure instigar o grupo a interagir com 
o conteúdo e com os pares.

• Muitas vezes é preciso que se faça
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AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO 
(CONTINUAÇÃO)
Feedback dado pelos professor às tarefas:

• Ao corrigir uma tarefa é preciso que, além da nota, 
você dê um feedback motivador e, quando 
necessário, de reorientação para ajustes na 
atividade.

• Os comentários podem ser feitos na Caixa de texto
no  ambiente de envio da atividade para 
avaliação e também por envio de arquivo de 
feedback com suas orientações. 

• Para que seja possível o envio de um arquivo de 
feeback, na configuração da tarefa, em tipos de 
feedback marque esta opção.



FREQUÊNCIA DAS 
ATIVIDADES A 

DISTÂNCIA

A frequência às 
atividades a distância 
estão relacionadas à 

realização de 
atividades.

O volume de atividades está 
relacionado à carga horária em 

EAD. Por exemplo, se uma UC tem 
1 hora de carga horária a distância 

por semana, o professor pode 
organizar uma atividade por mês.

Você deve ter em 
mente que é 

necessário propor uma 
atividade que 

demande quatro horas 
de estudo e para 

realização da 
atividade.



O QUE DIZ O REGULAMENTO DA 
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
DA FMP/FASE EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO

CAPÍTULO I

DA AVALIAÇÃO

• Art. 23. A avaliação de desempenho e aproveitamento acadêmico 
deve observar a legislação educacional vigente, o Regimento da 
FMP/FASE, no que se aplicar à EAD, e as seguintes orientações:

• I. A avaliação da aprendizagem das disciplinas EAD dar-se-á por 
meio das atividades de estudo e dos exercícios realizados no AVA 
institucional, da avaliação presencial e dos acessos ao ambiente 
da disciplina.

• II. O plano de ensino deve ser organizado considerando atividades 
presenciais e em atividades, quando houver, e atividades no AVA 
institucional.

• III. A realização das atividades propostas no AVA institucional 
podem ser consideradas para a avaliação de desempenho e 
cálculo da frequência, conforme estabelecido no programa de 
cada curso.

• IV. As atividades realizadas a distância que requerem o envio de 
documentos (arquivos), deverão, obrigatoriamente, ser 
encaminhadas por meio do AVA institucional, no campo específico 
para o envio de atividades.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC

http://minhacaixamagica.blogspot.com/2016/06/tecnologia-na-sala-de-aula-como-e.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


BONS ESTUDOS!

Coordenação de Educação a Distância


