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Orientações Acadêmicas 
para os Tutores



Secretaria Acadêmica

• Há uma Secretaria Acadêmica Nacional dentro do

Projeto Caminhos do Cuidado, e 27 Apoios

Estaduais;

• Atribuições da Secretaria Acadêmica e Apoios:

Certificação; Registro; Arquivo e Controle dos
dados pessoais e acadêmicos de Tutores e
Orientadores;



Carga Horária do Curso

O curso tem Carga Horária total de 60 horas.

40 horas 20 horas

Atividades Modalidade dispersão

Presenciais a serem realizadas nos

territórios de atuação do

ACS e Técnicos/ Auxiliares

de Enfermagem;



Aulas Presenciais

• As aulas presenciais acontecerão em turno diurno,

via de regra em dias úteis, em locais e datas

previamente agendados.

• Os locais serão organizados pelas Coordenações

Estaduais do Projeto e disponibilizados com

antecedência para os tutores responsáveis por cada

turma pelos Apoios Estaduais.



Turmas de ACS/ATENF 

• Estima-se que cada turma seja composta por um conjunto

de 40 alunos (ACS, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem).

• Cada turma estará sob a responsabilidade de uma dupla de
tutores; o que pode ser flexibilizado considerando as

especificidades de cada Estado, a partir das definições das

Coordenações Estadual e Nacional. Ex: uma turma de 20

alunos com um tutor.



Distribuição das Aulas por Turma

• As 40 horas de atividades presenciais:

• deverão ocorrer no prazo de 5 semanas;

• com uma aula presencial semanal;

• respeitando uma carga horária diária de 8 horas (em média

com uma semana de intervalo).

Em razão das necessidades e especificidades de cada Estado,

esta regra poderá ser modificada, ocorrendo, por exemplo,

mais de uma aula por semana, ou aulas mensais, desde que

mantida a carga horária diária de 8 horas.



Atribuições dos Tutores

• Realizar e acompanhar a formação presencial das turmas de

ACS /ATENF, sob sua responsabilidade;

• Realizar os registros acadêmicos, elaborar relatórios

pertinentes à formação e avaliar as turmas sob sua

responsabilidade.



Critérios para a formação  das 
Turmas

• Liberação dos alunos pelos gestores de seus serviços;

• Disponibilidade de espaço físico;

• Quantidade de alunos a serem formados em cada Estado;

• Disponibilidade do tutor;

Tal definição é de responsabilidade das Coordenações

Macrorregionais e Estaduais.



Registro de Frequências

• Os alunos deverão assinar uma lista ao final de cada turno de

aula.

• Ao término das 40 horas presenciais o(s) tutor(es) disporá(ão)

de 10 listas de frequência, cada uma correspondente a um

turno de 04 horas.

• As listas poderão ser retiradas com os Apoios Estaduais ou

impressas no “Espaço Acadêmico”.





• A assinatura de todas as listas de frequência e sua atualização
no “Espaço Acadêmico” são de responsabilidade dos tutores

de cada turma e um dos pré requisitos para o recebimento de

seu pagamento.

• O “Espaço Acadêmico” estará disponível no site do projeto.

Registro de Frequências



Fechamento das Turmas e Pagamento das 
Bolsas dos Tutores

• Os tutores receberão por produto. Cada produto equivale a

uma turma de alunos concluída.

• Ex: se uma turma levar cinco meses para sua conclusão, o

pagamento só será liberado ao término;

• Para liberar o pagamento dos tutores é necessário que a

turma esteja concluída e que os tutores encaminhem para a

Secretaria Acadêmica os documentos que seguem:



• Todas as 10 listas de frequência originais devidamente 

assinadas por todos os alunos e pelos tutores responsáveis;

• Registro da Avaliação dos tutores sobre a turma (postado 

também na Comunidade de Práticas).

• Registro da Avaliação dos alunos sobre o curso (postado 

também na Comunidade de Práticas).

• Enviar três registros fotográficos que representem o processo 

pedagógico da turma, devidamente identificados pelos 

tutores e contextualizados (postados também na Comunidade 

de Práticas).

Documentos a serem enviados à Secretaria 
Acadêmica Nacional



Quanto ao envio dos documentos à Secretaria 
Acadêmica Nacional

• Sugerimos que os tutores tirem cópias das listas e as

guardem para sua segurança em caso de extravio dos

correios.

• Será necessário o envio de um único envelope por turma

concluída, com os documentos devidamente assinados por

todos os tutores responsáveis pela turma.



Frequência dos Alunos e Abono de 
Faltas

• Os alunos do curso obrigatoriamente deverão ter pelo menos

75% de frequência para a obtenção do certificado.

• Considerando as 40 horas de aulas do curso, o aluno poderá
se ausentar por no máximo 2 turnos.

• Não haverá a possibilidade de alunos que não cumpriram com

a carga horária mínima, assistirem aulas participarem em

outras turmas.

• Faltas, mesmo com justificativas, como atestados, não serão

abonadas.



Emissão dos Certificados dos 
Alunos

• Os certificados dos alunos estarão disponíveis para

impressão no site do Projeto ou poderão ser retirados com

os Apoios Estaduais.



Registro Frequências 
Espaço Acadêmico

Para acessar o Portal do Tutor

basta ir no site do Projeto

(http:\\caminhosdocuidado.org)

e clicar em Tutor.

Na página seguinte selecionar

Espaço Acadêmico.



Espaço Acadêmico

Para acessar o sistema o

tutor deverá colocar seu

login (por padrão

utilizamos o CPF), a senha

(caminhosdocuidado) e

selecionar o seu Estado.



Tela Principal
Nome do 
usuário

Sair do 
Espaço 

Acadêmico

Estado do 
Usuário

Visualiza as 
turmas agendadas

Acessa os dados 
cadastrais do 

usuário

Acessa os dados de cada 
Turma para Registro de 

Frequência, impressão lista 
chamadas etc.



Aba - Perfil
Nesta aba o tutor pode fazer a troca da senha para acessar o

Espaço Acadêmico, bem como do email fornecido. Ao

digitar uma nova senha ou um novo email as informações

são automaticamente salvas.



Aba - Agenda

Nesta tela irão aparecer todas as os dias de aula agendados

para cada tutor.



Aba – Disciplina (turmas)

Nesta tela irão aparecer todas as turmas (disciplinas) 
agendadas para o usuário que está logado.

Sempre mostrará o nome da “disciplina” e a data de início 
e término da turma.

Para acessar os dados de cada turma basta clicar em cima 
de cada aba.



Aba – Disciplina (turmas)

Clicando na aba que consta as datas da 
turma irão aparecer as opções abaixo:



Aba – Frequências

O tutor deverá selecionar a data 
da aula e deve acrescentar um 
pequeno comentário sobre a 
aula realizada.

Depois deve clicar em salvar.



Aba – Frequências

Ao clicar em Salvar, automaticamente
aparecerão os nomes dos alunos, bem
como os turnos de aula.

Por padrão todos os alunos já
aparecem com frequência
marcada, caso algum aluno
tenha faltado em algum turno
ou dia, basta clicar no
respectivo botão.

Importante: ao mudar essa
informação, os dados são
automaticamente salvos, e
podem ser alterados até o
encerramento da turma.



Aba – Nota Final

Após concluir o registro de frequência de todos os dias, o tutor deve clicar

em e depois escolher a opção para encerrar

a turma.



Aba – Encerrar Turma
Nesta tela irá aparecer a relação de alunos da turma selecionada, a

porcentagem das frequências registradas e a informação se o aluno está

aprovado ou reprovado.

Se todas as informações estão corretas
deve se encerrar a turma clicando no
botão “Encerrar disciplina”



Aba – Documentos

Nesta aba serão disponibilizadas os contatos dos alunos da turma

selecionada, bem como a ata de registro de frequência (documento físico) e

as avaliações, todas disponíveis para impressão.



CONTATOS
• SECRETARIA ACADÊMICA NACIONAL

• Email: academico@caminhosdocuidado.org

• Telefone: (51)3573 8893

• Contatos: Marielly de Moraes, Lucas Quadros, Angélica Bomm

• Endereço: Av. João Pessoa, 155, sala 302. Porto Alegre – RS CEP 90040-000

• APOIOS DA SECRETARIA ACADÊMICA NO ESTADO DO ACRE

• Email: acre@caminhosdocuidado.org

• Telefone: (68) 32267330 – ETSUS

• Contato: Douglas José Angel

• Endereço: ETSUS Maria Moreira da Rocha, situada a BR 364/KM 2 – Distrito Industrial – Via 

Verde – Rio Branco – AC – CEP.: 69914-220

• APOIOS DA SECRETARIA ACADÊMICA NO ESTADO DO PERNAMBUCO

• Email: pernambuco@caminhosdocuidado.org

• Contatos: Júlio Cesar Simões de Barros e Náiade Melo Costa

• Endereço: ESP Pernambuco, situada a Praça Oswaldo Cruz, S/N – Soledade – Recife – PE –

CEP.: 50050-210



• APOIOS DA SECRETARIA ACADÊMICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

• Email: riograndedosul@caminhosdocuidado.org

• Telefone: Telefone ETSUS (recepção - ainda não tem ramal na sala): 51 39011508

• Contatos: Maurício Machado Moraes e Michele Aline de Azevedo

• APOIOS DA SECRETARIA ACADÊMICA NO ESTADO DO PARANÁ

• Email: parana@caminhosdocuidado.org

• Telefone: 41 33429818 ramal 220

• Contatos: Giseli Cipriano Rodacoski

CONTATOS


