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PULSAR 

O TERMO 

•Eles são popularmente conhecidos como “faróis” do Universo – estrelas de nêutrons 
em rotação que emitem um feixe focalizado de radiação eletromagnética, que é 
visível somente se você estiver próximo de sua trajetória. Conhecidas como Pulsares, 
estas relíquias estelares recebem esse nome devido à forma como as suas emissões 
parecem pulsar rumo ao espaço. 

O PROGRAMA 

•O Programa PULSAR foi criado e regulamentado por meio da Resolução Nº29, de 25 
de novembro de 2014. A qual vincula o Programa à Pró-Reitoria de Graduação da 
Unilab e o constitui como instrumento institucional permanente de 
acompanhamento e orientação acadêmica dos estudantes dos cursos de graduação, 
na forma de ações de tutoria. 

OBJETIVO(s) 

•Adaptação do estudante e Transição tranquila da Educação básica para Ensino 
Superior; Permanência qualificada; Fortalecimento do desempenho acadêmico; Viver 
a interdisciplinaridade associada a Pesquisa, Extensão e Ensino; Incentivar a 
autonomia, a integração sociocultural; Habilitar para escolhas curriculares e 
formativas. (Manual do Tutor) 



1. ATIVIDADES REALIZADAS 

 1.1. TUTORIA INDIVIDUAL 

1. ; 

 

 

Orientação para criação/atualização de currículo  lattes e confecção de 
car teiras de estudante ; 

Divulgação por email de: grupo de pesquisa, correção de TCC e regras ABNT; 

Orientação na matrícula do 2º semestre dos Graduados de História 

Plantão  v i r tual  pelo  Wats  (documentação  dos  auxí l ios ,  preenchimento  do  CNIS ,  
Divulgação do encontro  de graduados,  dos minicursos ,  car tei ras  de estudante,  
agendamento  de horár io  para  tutor ia  presencial ,  etc ) ;  

Orientação na elaboração de car ta de motivação para seleção em bolsa; 

Lançamento de pesquisa do perfil de graduados do curso – em andamento 

Acompanhamento para sol icitação de diploma na DRCA;  

Acompanhamento da apresentação de TCC; 

Tutoria das Normas da ABNT; 

Atendimento de tutoria em Discipl inas ;  

Orientação sobre Nome Social .  



 

 

1.2. RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS 

Conclusão de TCC e recebimento de Diploma do BHU; 

Alunos do curso utilizando sua carteira de estudante; 

Alunos selecionados em bolsa (carta de motivação); 

Notas satisfatórias nas disciplinas; 

Discentes que foram deferidos em sua documentação no auxílio; 

Matrícula realizadas de graduados. 



 2. TUTORIA COLETIVA 

Orientação nos auxílios dos alunos novatos (graduados); 

Roda de conversa com alunos graduados para identificar dificuldades e 
possíveis demandas; 

Orientação sobre os documentos, prazos da Carteiras de estudante; 

Assessoria dos alunos indeferidos no Auxílios PAES e apresentação de 
recurso a Propae; 

Participação na reunião de alunos indeferidos do curso 

de História com a PROPAE. 



2.1. RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS 

Graduados com documentação deferida nos auxílios; 

Dos 8 (oito) discentes indeferidos, 4 tiveram alteração para deferidos em pelo menos 
1 (um) auxílio; 

Identificação dos perfis de estudantes do curso de História e suas demandas; 

Estudantes que residem em outros municípios utilizando a meia estudantil para se 
deslocar a UNILAB. 

Documentação entregue e deferida nos auxílios PAES; 

Identificação das demandas graduados. 



3. ATIVIDADES PARALELAS  

Elaboração de Planejamento das atividades; 

Leitura de documentos do Programa (manual do tutor, 
Resoluções etc); 

Apresentação das tutoras em Assembleia geral do curso e 
em sala de aula; 

Organização logística da I Semana de História (divulgação, 
inscrições, lista de presença e certificação); 

Elaboração de relatório trimestral; 

Participação no Seminário de Ambientação Acadêmica –SAMBA; 



ATIVIDADES PARALELAS - CONTINUAÇÃO 

Participação nas reuniões convocadas pela coordenação do 
Programa Pulsar; 

Confecção de certificado da Semana de História, Oficinas e 
Minicursos; 

Leitura de textos das disciplinas como suporte para tutoria 
individual;; 

Reunião entre tutores: sêniores e juniores; 

Organização das pastas da coordenação do Curso; 

Participação, elaboração de síntese do PPC do Curso + Relação de 
grupos de pesquisas para reunião de Avaliação do Cuso com o 
MEC; 



Seminário de Ambient. 
Acadêmica 

28 a 31 de Janeiro de 
2017 

Semana de História 

04 a 06 de Setembro de 
2017 

Semana 
Universitária  

2017 

4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  



5. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

I Encontro de Graduados Minicursos Palestra 



5.1 CERTIFICADOS 

OFICINAS 
I SEMANA DE 

HISTÓRIA 
I ENCONTRO DE 

GRADUADOS PALESTRAS 



Abertura I Semana de História 
Oficina de Atualização de Currículo 

Lattes 

Oficina de Elab. Trab. Acadêmicos  I Encontro de Graduados 
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SEMANA UNIVERSITÁRIA 

2017 
Planejamento tutoras juniores 

Palestra 
 Sorteio de Livros 

Semana de História 
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O PULSAR DE HISTÓRIA 

AGRADECE! 


