
QUESTIONÁRIO - COMPORTAMENTOS QUE AFETAM A EFETIVIDADE 

DO TUTOR 

 

  
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Um Pouco 
  Nemconcordo    
nem discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo 
Totalmente 

1. O tutor utilizou seu conhecimento do assunto para 

nos ajudar  
     

2. O tutor demonstrou uma boa compreensão dos 

objetivos do assunto da tutoria do curso. 
     

3. O tutor nos avisou que a tutoria do curso não era 

fácil 
     

4. O comportamento do tutor me impediu de mostrar 

que eu não compreendi o assunto 
     

5. O Tutor reconhecia nossos esforços      
6. O tutor demonstrou conhecimento dos princípios 

fundamentais da aprendizagem baseada em 

problemas 
     

7. O tutor enfatizou a aplicação do conhecimento em 

exemplos práticos 
     

8. O tutor não teve dificuldade em compreender os 

problemas do grupo com o assunto estudado 
     

9. O tutor nos desmerecia quando discutíamos um 

tópico de forma errada 
     

10. O tutor estava envolvido com nosso estudo 

 
     

11. O tutor estava interessado no desempenho do 

grupo tutorial 
     

12. O tutor nos corrigiu se utilizando de 

conhecimentos de sua especialidade 
     

13.O tutor fez perguntas que conseguíamos 

compreender 

 
     

14. O tutor se comportava de forma pedante 

(arrogante) ou como um diretor de escola 
     

15. O tutor compreendeu os problemas que 

estudantes de primeiro ano têm com seus estudos 
     

16. O tutor estava interessado no desempenho do 

líder do grupo de discussão com o assunto 
     

17.  O tutor contribuiu utilizando seu conhecimento 

do assunto 
     

18. O tutor utilizava as mesmas terminologias que 

nós utilizamos 
     

19. O tutor checava se havíamos atingido nossos 

objetivos de aprendizado 
     

20. O tutor contribuiu para nossa compreensão do 

assunto em questão 
     

21. As perguntas do tutor estimulavam a discussão 

do grupo tutorial 
     



22.  O tutor interviu de maneiras que atrapalharam a 

evolução da discussão do grupo 
     

23. O tutor conseguiu explicar os tópicos de maneira 

compreensível 
     

24. Na presença do tutor eu me sinto à vontade para 

admitir que não compreendi algo 
     

25. O tutor demonstrou que gostava de contato 

informal conosco 
     

26. Tinha-se a impressão que o tutor gostava de sua 

função 
     

27. O tutor reforçou a importância da aplicação do 

conhecimento adquirido  
     

28. O tutor mencionou assuntos que nós certamente 

deveríamos saber para a avaliação 
     

29. O tutor parecia estar suficientemente bem 

informado em relação aos tópicos dos assuntos 

abordado das sessões tutoriais do curso 
     

30. Em intervalos regulares, o tutor avaliava o 

andamento do grupo tutorial conosco. 
     

31. O tutor frequentemente utilizou seu 

conhecimento do assunto para guiar o grupo 
     

32 O tutor se referiu às taxas de aprovação e 

reprovação deste módulo tutorial no último ano 

acadêmico 
     

33. O tutor estimulou discussões sobre as relações 

entre os tópicos do assunto envolvido 
     

34. As contribuições do campo de estudo 

(especialidade) do tutor sobre o assunto foram 

pontuais, ou seja, fornecida no momento certo. 
     

35. O tutor nos encorajou à trabalhar duro 

 
     

36. O tutor estava interessado nas nossas 

atividades/vidas fora do curso 
     

37. O tutor estava aberto para nossas opiniões 

 
     

38. As contribuições de campo de estudo do tutor 

(especialidade) foram relevantes 
     

39. Levando-se tudo em consideração, o tutor 

desempenhou bem o seu papel. 
     

 


