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PROGRAMA DE TUTORIA DA FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA – 

FAME/FUNJOBE 

 

� A APRENDIZAGEM EM PEQUENOS GRUPOS DE TUTORIA 

Os pequenos grupos de tutoria tornam-se instrumentos significativos no processo ensino-

aprendizagem, pois, permitem ao aluno, de uma forma mais dinâmica e interativa, através da análise 

de situações-problema, do processo de discussões em busca de possíveis soluções, da troca de 

experiências acadêmicas e de manifestação das dificuldades escolares existentes, que os desafios dos 

estudantes sejam vencidos e novos saberes construídos.  

É no grupo tutoria que o pensamento crítico poderá ser encorajado e argumentos levantados; 

ideias poderão ser construídas de maneira conjunta e criativa; novos caminhos poderão ser 

estabelecidos, permitindo a análise coletiva de dificuldades presentes no contexto acadêmico e de 

problemas que espelhem a prática profissional futura. Além disto, dúvidas acadêmicas poderão ser 

esclarecidas; novas maneiras, mais expressivas e eficazes, de estudar poderão ser discutidas, a fim de 

se aprimorar a qualidade dos estudos e o processo de aprendizagem acadêmica. 

Os grupos de tutoria da FAME serão compostos, inicialmente, por alunos voluntários que se 

apresentam defasados no processo de aprendizagem de conteúdos, de acordo com resultados 

constatados. Para estes, atividades serão orientadas por professores/tutores nomeados pela direção da 

Faculdade, conforme as demandas percebidas. Em caso de vagas disponíveis, os grupos serão 

compostos também por outros alunos interessados e que não necessariamente se encontram defasados 

nos estudos. 

O grupo de tutoria poderá representar, portanto, um “laboratório” para aprendizagem de 

conceitos não aprendidos, de habilidades não desenvolvidas (ler, interpretar, analisar, construir novos 

conhecimentos, estudar casos específicos, enfim, aprender a estudar de modo significativo). Desta 

forma, promoverá a oportunidade para a autoavaliação, na qual o aluno poderá analisar seu próprio 

progresso, seus pontos fortes e as áreas que requerem atenção.  

 

� PROGRAMA DE TUTORIA DA FAME 

� Justificativa: Tendo em vista as necessidades acadêmicas demonstradas por alguns alunos do 

Curso, bem como resultados insatisfatórios e situações de reprovações em disciplinas, semestralmente 

detectados, a equipe acadêmico-pedagógica da FAME percebeu a viabilidade de se implantar em seu 

contexto institucional um Programa de Tutoria de professores aos alunos que se enquadram nessas 

condições. 
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� Objetivo da Tutoria: Prestar assistência aos alunos no que tange a metodologias de estudos e 

orientações técnico–pedagógicas, a fim de que os mesmos possam melhorar o seu rendimento escolar, 

desenvolvendo e/ou aprimorando de forma mais satisfatória suas capacidades e habilidades 

acadêmicas no Curso. 

� Público-alvo: Alunos cuja(s) média(s) de disciplinas do curso se configurou(raram) em 

resultado abaixo do percentual estabelecido para aprovação no período, ou seja, alunos reprovados em 

disciplinas e que apresentaram média global insatisfatória. 

� Modalidade dos encontros: Presencial - cada Professor Tutor terá um grupo de no máximo 

10 (dez) alunos por encontro semanal. 

- O grupo de alunos permanecerá na assistência de um único Tutor por todo o semestre letivo, 

podendo o aluno solicitar troca de Grupo de Tutoria/Professor (dentro das possibilidades e adequações 

necessárias) caso esteja apresentando incompatibilidade de horário para frequentar o encontro com 

esse Tutor. 

� Carga horária semanal da Tutoria: Mínimo de 01h30min (para um grupo assistido) e 

máximo de 03h/20min semanais (para dois grupos assistidos), por Professor Tutor. A carga horária 

máxima, conforme a disponibilidade de tempo dos tutores, poderá ser trabalhada num só encontro 

(dia), mas, dividida para o atendimento a dois diferentes grupos (um em cada horário); ou em dois 

encontros, em diferentes dias da semana, de forma que em cada dia um grupo  seja assistido. 

� Período de duração das Assistências da Tutoria: Os alunos serão assistidos no Programa 

até que o Tutor e a Supervisora Pedagógica do Departamento de Apoio ao Estudante - DAE percebam 

um melhor desenvolvimento de seus resultados acadêmicos (geralmente um semestre letivo e dois 

quando necessário), de suas habilidades e capacidades quanto aos estudos; porém, caso os mesmos 

tenham superado suas dificuldades e queiram continuar no Programa com o mesmo tutor, as 

assistências só continuarão disponíveis aos alunos já participantes em caso de vagas disponíveis. Vale 

ressaltar que o aluno é convidado a participar do Programa, a partir de orientações prestadas no DAE, 

podendo aceitar participar ou não dos encontros com os Professores e outros colegas de curso. 

 

Barbacena, maio de 2014. 


