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Durante a Vigência do referido edital, realizamos

várias atividades de forma coletiva assim como

individuais, a realização das referidas atividades

contou com a colaboração dos tutores sêniores.

As principais atividades realizadas são: palestras,

oficinas, tutorias, minicurso, pesquisa sobre o Curso,

etc.



PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Orientações para matrículas; Orientação para

solicitação do programa de assistência ao estudante –

PAES;

Orientação sobre funcionamento do SIGAA para

estudantes quilombolas; Realização de pesquisa com

os estudantes para avaliar o curso de Sociologia;

Encontro de socialização dos resultado da pesquisa da

avaliação do curso de Sociologia;

Construção do Relatório de Pesquisa da avaliação do

curso de Sociologia;

Lançamento de edital para escolha do logotipo do

programa PULSAR Sociologia.



OBJETIVOS
 Apoiar os estudantes do curso de Sociologia nos momentos da

matrícula e proporcionando-lhes a melhor forma de escolher as
disciplinas;

 Facilitar os estudantes no preenchimento dos formulários para
solicitação dos auxílios;

 Avaliar o curso, com o objetivo de saber das dificuldades
assim como dos avanços dados durante a existência do curso
de Sociologia;

 Produção do relatório e tabulação dos resultados com o
objetivo de criar um banco de dados dos problemas e avanços
assinalados pelos estudantes;

 Objetivo do edital é de escolher um emblema exclusivo para o
programa PULSAR Sociologia.



SEMINÁRIOS

Realização do I e II Encontro de Estágio

Supervisionado (Narrativas e Experiências: Estágio

Supervisionado em Sociologia”;

Organização de I Seminário de apresentação de TCCs

do curso de Licenciatura em Sociologia;

Apresentação das leis de base e plano curricular dos

países de CPLP;

Seminário de ambientação acadêmica- SAMBA.



OBJETIVOS

 Promover debates sobre funcionamento do Estágio

Supervisionado de Sociologia, demonstrar as potencialidades e

os desafios enfrentados pelos estudantes de curso de Sociologia

da Unilab;

 Promover debates e entre os estudantes do curso de Sociologia,

reflexão sobre as leis da educação nos países de CPLP;

 Participação no SAMBA, com o objetivo de falar sobre as

atividades realizadas e importância do Programa Pulsar;

 Socialização dos resultados dos TCCs para a comunidade

acadêmica e principalmente para os demais estudante da

sociologia que ainda estão na fase da construção dos TCCs.



Minicurso “Práticas de Pesquisa e Escrita Acadêmica:

referências e experiências”: Modalidade: Oficina,

tema: Escrever é preciso: entre a escrita criativa e

acadêmica;

Oficina sobre escolha de temas e elaboração de

projeto de pesquisa;

Campanha de sensibilização sobre a preservação e

cuidado dos banheiros públicos dos campi da Unilab-

CE.



OBJETIVOS

 Promover a prática de escrita e produção acadêmica,

proporcionar meios e metodologias para produção de materiais

científicos;

 Sensibilização dos estudantes sobre bom uso dos banheiros dos

campi da Unilab, promoção de clima de higiene entre

estudantes.



ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO

Planejamento das atividades;

Demandas dos tutorados;

Troca de informação entre tutores júnior e tutores

sêniores;

Elaboração das atividades correspondente as

necessidades dos estudantes.



RESULTADOS

Por meio das atividades realizadas durante a vigência

do edital, é de suma importância ressaltar que os

resultados obtidos são de suma importância;

 Conseguimos minimizar as demandas dos estudantes

principalmente no que refere as suas dificuldades nos

primeiros momentos na Universidade;

 Os tutorados participantes da atividade conseguiram ter

uma autonomia na utilização do SIGAA;

 Alguns estudantes passarem a ter a noção sobre a

importância da preservação dos bens públicos da

Unilab.



 Através de oficinas e minicursos, os tutorados

passaram a ter a autonomia em produzir alguns

materiais relativamente a sua formação acadêmica;

 Houveram resultados positivos sobre avaliação do

curso de Sociologia, cabe a coordenação levar em

conta as sugestões feitas por alunos;

 Os estudantes participantes das atividades, passarem

a ter conhecimento sobre funcionamento da leis de

base e plano curricular dos países de CPLP;

 Quanto ao edital da escolha do emblema do

programa, recebemos muitos inscritos, no momento

falta a seleção do vencedor do concurso.



CONSIEDERAÇÕES FINAIS

 Considerando as atividades realizadas através dos objetivos traçados no Plano

da Atividades, consideramos de positivos os resultados obtidos, é vale

ressaltar que o Programa Pulsar tem muita importância na vida acadêmica dos

recém ingressados na UNILAB e especificamente para os estudantes do curso

de Licenciatura em Sociologia.

 Ainda, o Programa Pulsar, ajuda e facilita os estudantes principalmente os

novo ingressos no que , refere a integração ambiente acadêmico e trocando

experiências com os demais estudantes professores, este referido programa

ainda facilita os estudantes de forma benéfica na execução das suas atividades

acadêmicas e em desenvolver de forma autônoma as suas experiências nos

primeiros momentos na Universidade.



OBRIGADO


