
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SELEÇÃO DE TUTOR 

Curso de Atualização em Saúde Mental e Trabalho em Rede: Alcool e Outras Drogas da 

Coerção a Coesão 

 

Objetivos da Capacitação 

 

 Apresentar os objetos de aprendizagem conteúdos e atividades constantes no 

ambiente online, visando conhecer a estrutura do curso; 

 Instrumentalizar  os tutores em relação às ferramentas de ensino à distância, bem 

como nos diferentes modos de acesso requeridos no curso; 

 Selecionar os tutores para dar prosseguimento a  etapa 2  - Capacitação em 

processo; 

 Realizar rodas de conversa a partir das demandas dos tutores e gestores do curso a fim 

de aperfeiçoar as competências pedagógicas da tutoria; 

 Capacitar os tutores do Curso para as atividades de acompanhamento pedagógico dos 

alunos. 

 

CAPACITAÇÃO INICIAL  PARA SELEÇÃO DO TUTOR 

A capacitação inicial do Tutor ocorrerá em março de 2014  das 18:30 as 21:30h, nas 

dependências do Centro de Ciências da Saúde,  de acordo com a seguinte programação: 

 

07 de março de 2014  
18:30 as 21:30h Abertura Oficial do Curso - palestra com Coordenador 

nacional de Saúde mental  

 
10 de março de 2014 
18:30 as 21:30h - Acolhimento dos participantes e apresentação do Curso  

Prof. Douglas  

- Inserção do Curso na Política Nacional de Saúde Mental 

(Tânia Grigolo) 

---------------- 

- Plataforma Moodle – aspectos teóricos e práticos  

Andréia e Tcharles 



17 de março de 2014 
18:30 as 21:30h Abordagem pedagógica na EAD – moodle (Márcia) 

------------------- 
Apresentação dos módulos (Walter e Fátima) 

25 de março de 2014 
18:30 as 21:30h - As atribuições e compromissos do tutor no Curso de 

Atualização em Saúde Mental e Trabalho em Rede: Álcool 

e Outras Drogas da Coerção a Coesão – Renata, Sônia e 

Maria Tais. 

 
 

Critérios para seleção do Tutor: 
- Frequência nas capacitações -  
- Assiduidade e desempenho das atividades/exercícios  no  moodle  

 

 
 

Após a seleção dos tutores iniciaremos a capacitação em processo, que acompanha o 

desenvolvimento de cada um dos módulos do Curso, conforme cronograma do curso, 

associada ao cronograma das reuniões. 

 
Data??? 
18:30 as 21:30  

 
Capacitação teórico-prática do Modulo I – Drogas e 
Sociedade 
Prof.   

 
Data??? 
18:30 as 21:30  

  

 

Capacitação teórico-prática – Modulo II- Políticas de 
Saúde Mental e Direitos Humanos 
Prof.  

 
Data??? 
18:30 as 21:30  

 
Capacitação teórico-prática – Modulo III – Atenção 
Psicossocial e Cuidado 
Prof.  

 
Data??? 
18:30 as 21:30  

  

 

Capacitação teórico-prática – Modulo IV - Organização 
dos serviços para garantir acesso e promover 
vinculação do usuário de drogas 
Prof.  

 
Data??? 
18:30 as 21:30  

 
Capacitação teórico-prática – Modulo V - Processo de 
trabalho nos serviços de atenção a usuários de 
álcool e outras drogas 



Prof. 
Data???  
18:30 as 21:30  

 
Capacitação teórico-prática – Modulo VI - Recursos e 
estratégias do cuidado 
Prof. 

Data???  
18:30 as 21:30  

 
Capacitação teórico-prática – Modulo VII - 

Singularidades do cuidado na Rede de 
Atenção Psicossocial 
Prof. 

 

A capacitação processual tem por objetivo capacitar os tutores em relação aos conteúdos 

que se desenvolverá no decorrer do curso visando a capacitação para o conteúdo dos 

Módulos que compõem este Curso 

 


