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ÁREAS DE ATUAÇÃO - TUTORES ESPECIALISTAS 
 

Os tutores especialistas do curso de Especialização em Direito Tributário pode atuar            
em duas áreas diferentes, divididas por atividades I e II, conforme a seguir: 

a) Atividade I - tutores especialistas para atuar na atividade da correção e avaliação          
das atividades de aprofundamento. 

A atividade de aprofundamento é constituída de uma questão discursiva realizada ao            
final de cada disciplina e a atividade de recuperação é composta por duas questões              
dissertativas. Para a correção de cada questão é disponibilizada uma chave de            
correção, que foi elaborada pelo o professor conteudista responsável pela disciplina.  

Atribuições: 

● realizar a correção das questões de aprofundamento das disciplinas que          
compõem o Eixo, conforme rubrica de correção disponibilizada pelo(a)         
conteudista de cada disciplina;  

● realizar a correção da atividade de recuperação das disciplinas que compõem           
o Eixo, conforme rubrica de correção disponibilizada pelo(a) conteudista de          
cada disciplina;  

● lançar e publicar o registro das notas dos (as) alunos(as) no AVA; 

● Proceder a análise e resposta aos pedidos de revisão de nota. 

 

b) Atividade II - Tutores especialistas para atuar na atividade na Disciplina:  Prática           
Orientada à Resolução de Problemas    

‘Prática Orientada para Resolução de Problemas’ é uma disciplina desenhada para           

construir e aprimorar capacidades em problem solving (resolução de problemas) –           

uma competência estratégica para responder aos desafios complexos do mundo          

atual. Aportado em experiências internacionais de pós-graduação com enfoque         

profissional, que incentivam e orientam seus estudantes a identificar uma demanda           

da sua realidade laboral e organizar uma solução para intervir sobre ela, o Curso de               

Especialização em Direito Tributário adotou uma abordagem de problem solving para           

o trabalho de conclusão de curso. 

Atribuições: 

● orientar o (a) aluno (a) a utilizar a metodologia e as ferramentas da disciplina; 

● orientar o (a) aluno (a) a desenvolver o conteúdo do Projeto de Intervenção             

constituído por 1 Canvas de Projeto e 1 Resumo Executivo;  
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● responder às dúvidas de conteúdos relativo ao TCC, postadas pelos (as) alunos            

(as) nos fóruns de dúvidas ou encaminhadas por e-mail, num prazo de até 24h              

para dias úteis e de 48h para finais de semana e feriados; 

● analisar e corrigir o conteúdo relativo ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

● lançar e publicar o registro das notas dos (as) alunos(as) no AVA.  

● realizar a interlocução com os (as) alunos (as) para, se necessário, reagendar            

prazos de entrega de atividades relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso a             

ser elaborado no modelo canvas; 

● estabelecer uma comunicação ágil e empática com os(as) alunos(as) por meio           

da sala virtual de webconferência, mensagens e fóruns de discussão via AVA;  

● orientar os(as) alunos(as) para que cumpram os prazos de realização das           

atividades conforme o cronograma proposto; 

● motivar, engajar e acompanhar o(a) aluno(a) na participação e finalização das           

atividades propostas;  

● mediar o fórum, garantindo a possibilidade de troca e enriquecimento do           

conteúdo tratado no curso, mantendo o foco nos objetivos das discussões;  

● identificar a necessidade dos(as) alunos(as), mapeando e encaminhando os         

problemas identificados nos plantões de dúvidas, de acordo com sua          

especificidade, à coordenação do curso;  

● conduzir as atividades específicas de interação virtual por meio de ferramentas           

de webconferência, conforme cronograma previsto no curso;  

● participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Enap,          

quando houver; 

● participar de reuniões convocadas pela coordenação de tutoria ou pela          

coordenação do curso 

Será oferecida capacitação das atividades acima para os selecionados para compor           

o banco de talentos.  

 

 


