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ATIVIDADES REALIZADAS



OFICINAS

• Oficina sobre Prezi (IV Semana Universitária);

• Oficina sobre Mecanismo On Line de Referências

(MORE) e o software de apresentação – Prezi para alunos

do curso de Administração Pública;

• Oficina de elaboração de relatórios sobre horas

complementares e criação e manutenção do curriculum

lattes;

• Oficina sobre a utilização do SIGAA



GRUPO DE ESTUDOS

• Criado como ação do programa para a disciplina de

Contabilidade Geral.

• Aulas conduzidas sob orientação e auxílio da professora da

disciplina.



MINICURSO DE EXCEL
• O minicurso tem o objetivo de apresentar noções gerais

sobre o Excel, um dos aplicativos de grande utilidade para o

uso em atividades acadêmicas e também para o mundo de

trabalho.

• Uma edição concluída e a outra em andamento. Certificação

de 10 horas.



• O minicurso teve o objetivo de mostrar como se 

utiliza o SIGAA, tendo em vista que este é um 

importante plataforma que será usada ao longo da 

graduação. 

• Foi mostrado as diversas funções que existe na 

plataforma, como por exemplo: enviar e receber 

mensagens; preenchimento do Cadastro Único do 

PAES; visualizar e realizar atividades; etc.

MINICURSO SOBRE O SIGAA



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DO 

PULSAR 

• Trabalhos apresentados na IV Semana Universitária – atividades

desenvolvidas no âmbito do Programa;

• III Encontro de Administração Pública - Pesquisa diagnóstica

de 2016;

• IV Encontro Regional do Campo de Públicas – Pesquisa

diagnóstica de 2016;

• Participação no SAMBA (2017.1) - Apresentação do Programa

Pulsar;

• Apresentação da UNILAB na disciplina de Inserção à Vida

Universitária (2017.1)



ATIVIDADES

• Tutoria de Teorias da Administração (Semestre

2016.1 e 2017.1);

• Tutoria individual a alguns alunos de TCC I e II;

• Tutoria coletiva aos alunos da disciplina de assédio

moral;

• Tutoria Coletiva de Metodologia do Trabalho

Científico (2017.2)



• Suporte com documentação para matrícula e

pedido de auxílio dos Estudantes Internacionais

da entrada 2017.2;

• Suporte aos estudantes novatos (2016.2, 2017.1)

na matrícula no segundo semestre;

ATIVIDADES



ATIVIDADES

• Suporte na disciplina de Ética no Setor Público

(2017.1)

• Suporte na disciplina de Instituições de Direito

Público e Privado;

• Suporte aos estudantes na criação do currículo Lattes;



ATIVIDADES

• Organização dos seguintes eventos: Palestra sobre o

Assédio Moral ( em fevereiro) e o Encontro do

Direito (em Abril)

• Participação em aulas inaugurais em Administração

Pública (2016.2 e 2017.1)

• Orientações a estudantes sobre Carga Horária

Complementar (2016.2 e 2017.1)



CONCLUSÃO

• O Programa Pulsar do curso de Administração Pública atuou na

realização das atividades acima descritas, seguindo os

objetivos do Programa, para auxiliar, orientar e ajudar os

alunos ingressantes no início da sua vida acadêmica.

• Contudo, nem todas as atividades planejadas foram realizadas,

devido a falta de interesse dos próprios ingressantes, mas

tivemos êxito em várias outras.



ANEXOS



I Encontro de Direito







Palestra de Assedio Moral



Apresentação de Pôster Na 

Semana Universitária









Oficina: Aplicação do Prezi



Oficina sobre o More





Participantes da oficina realizada no 

Laboratório de Informática em 

Liberdade



Tutoria na disciplina de Teorias 

da Administração  



Obrigada Pela Atenção!!


