
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SELEÇÃO DE TUTORES PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM 
SAÚDE MENTAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  

 
Objetivos da Capacitação  
 

1. Apresentar a estrutura geral do curso; 

2. Discutir sobre as atuais perspectivas da assistência em saúde mental a criança e ao 
adolescente no contexto das políticas de saúde pública no Brasil; 

3. Apresentar a abordagem pedagógica para o curso EaD; 

4. Discutir sobre o papel do tutor e as atividades a serem desempenhadas em um curso 
EaD; 

5. Apresentar o Ambiente de AVEA e plataforma moodle, bem como os recursos e  
ferramentas disponíveis; 

 
6. Avaliar o compromisso, responsabilidade e participação dos tutores no processo de 

capacitação; 
 

7. Analisar o conhecimento científico dos tutores acerca dos conteúdos dos módulos 
selecionados para a capacitação;  

8. Selecionar os tutores para atuarem no Curso de ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 
DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.   

 

CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DO TUTOR 
 
O programa de capacitação e seleção para tutores ocorrerá em duas etapas: 
 

1. Etapa presencial – dias 07 e 08 de março de 2014 
 

Data e Horário Atividade Programada 

 
07-03-2014 
 
18:30 às 21:30 
 
Auditorio do CCS 

18:30 às 20:00 h – Mesa redonda para abertura da oficina com participação 
de autoridades presentes: 

 Reitora 

 Pró-Reitor de Extensão; 

 Representantes do MS; 

 Representante do UNASUS; Diretor do CCS 

 Coordenadora do Curso da Infância e Adolescência; 

 Coordenadora do curso Crise; 

 Coordenador curso AD; 

20:00 às 20:10 h Apresentação Geral do Curso AD 

20:10 às 20:20 h Apresentação Geral do Curso Infância e Adolescência 

20:20 às 20:30 h Apresentação Geral do Curso Crise 

20:30 às 21:30 h – Conferência de Abertura dos Cursos – por Roberto Tycanori 
Kinoshima 

 
08/03/2014 
8:00 às 11:45 
Sala 2 Bloco 1 

08:00 às 08:30 – Apresentação das Etapas de Seleção para o Curso de 
Atualização da Infância e Adolescência 

8:30 às 9:30 - Abordagem pedagógica para o curso EaD 

9:45 às 10:45 - A assistência em saúde mental a criança e ao adolescente: 



Enfermagem  
CCS 

perspectivas atuais 

10:45 às 11:45 - O papel do tutor e as atividades a serem desempenhadas em 
um curso EaD 

11:45 às 13:30  

08/03/2014 
13:30 às 18:00 
Laboratório do 
CCS 
 

13:30 às 15:00 - Apresentação do Ambiente de AVEA e ferramentas 
Plataforma moodle – aspectos teóricos 

15:15 às 17:45 - Ambientação do AVEA– recursos e ferramentas 
disponíveis  
 
17:45 às 18:00 – Avaliação da primeira Etapa e Orientações acerca do 
prosseguimento da capacitação 

 

2 - Capacitação e seleção processual a distância:  
 
Do período de 10 a 28 de março de 2014 serão designadas diversas atividades via Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, distribuídos da seguinte forma:  
10 a 17 de março - Capacitação teórico-prática do Módulo I - Introdução ao curso e 
Ambientação do Moodle  
 
- Desenvolvimento de atividades orientadas no ambiente moodle, incluindo leitura das 
unidades 1 e 2, respostas as questões referentes ao módulo, participação no fórum de 
discussão, preenchimento do perfil do tutor, dentre outras pertinentes ao módulo.  
18 a 27 de março - Capacitação teórico-prática do Módulo II - Fundamentos legais e 
Conceituais da Reforma Psiquiátrica Brasileira e o cuidado na Rede de Atenção Psicossocial 
ampliada  
 
- Desenvolvimento de atividades orientadas no ambiente moodle, incluindo leitura das 
unidades 1 e 2, respostas as questões referentes ao módulo, participação no fórum de 
discussão e chat previamente agendado para dia 20/03/2014 às 21 horas, dentre outras 
pertinentes ao módulo.  
 

A seleção dos tutores será baseada nos seguintes critérios:  

- Frequência nas capacitações; 
- Assiduidade e desempenho das atividades/exercícios no moodle; 
- Compromisso, responsabilidade e participação dos tutores no processo de capacitação.  
 

O resultado da seleção será publicado na página do curso dia 28/03/2014.  

https://unasus-cp.moodle.ufsc.br/course/view.php?id=15
https://unasus-cp.moodle.ufsc.br/course/view.php?id=15
https://unasus-cp.moodle.ufsc.br/course/view.php?id=10
https://unasus-cp.moodle.ufsc.br/course/view.php?id=10
https://unasus-cp.moodle.ufsc.br/course/view.php?id=10

