
PROGRAMA PULSAR

Tutores Juniores:

✓ Bartolomeu Agostinho

✓ Dairine de Carvalho

Tutor Sênior:

✓ Ercílio Langa



Atividades Realizadas

 Fizemos a leitura da resolução do programa pulsar e do 
manual do tutor. 

• Objetivos:

 Conhecer o programa;

 Compreender sobre os deveres dos tutores;

 Entender quais as funções do tutor dentro da 
universidade.



Plantão de Atendimento

 Objetivos:

 Acompanhar mais de perto os estudantes (tutorandos);

 Auxiliar com as demandas acadêmicas;

 Orientar sobre:
 Funcionamento do SIGAA;

 Biblioteca;

 Como criar o Lattes;

 E os demais setores de funcionamento dentro do Campus.

 Resultados Alcançados:

 Uma melhor interação dos estudantes em relação ao 
funcionamento da universidade;

 Integração entre os estudantes (tutorandos).



Participação no SAMBA
 Objetivos:

 Dar a conhecer aos novos estudantes sobre o programa 
Pulsar;

 Ter um primeiro contato com os novos estudantes.

 Resultados Alcançados:

 Uma maior aderência dos estudantes ao programa;



Leituras, analises dos textos e rodas 

de conversas
 Objetivos:

 Melhorar a compreensão, desempenho e consequentemente 
o desenvolvimento acadêmico do estudante;

 Conhecer os estudantes e saber sobre sua interação com a 
comunidade acadêmica e a comunidade externa.

 Resultado Alcançado:

 Resultados positivos nas atividades acadêmicas;



Apresentação via banner na IV 

semana universitária.
 Objetivo:

 Apresentar uma das pesquisas realizadas dentro do programa;

 Resultados Alcançados:

 Fazer conhecer um pouco sobre o trabalho efetuado pelo 
programa;

 Um positivo retorno por parte dos professores e estudantes 
que se fizeram presente durante a apresentação.



Campanhas de intervenção sobre o 

bom uso dos bens materiais da nossa 

universidade
 Objetivos:

 Conscientizar os estudantes sobre:

 O uso dos banheiros;

 Funcionamento do RU;

 Manuseio dos livros da biblioteca;

 Das salas de aulas e da sala de informática;

 Do bebedouro e demais bens...

 Resultado Alcançado:

 Infelizmente não alcançamos os resultados que se pretendia, 
mas conseguimos deixar uma chamada de alerta sobre.



I Oficina Interdisciplinar do Pulsar

 Objetivos:

 Dar a entender aos estudantes sobre: Resumo, Fichamento, 
Resenha e Análise de textos dissertativos;

 Elaborar práticas para observar como os estudantes realizam 
tais produções.

 Resultado Alcançado:

 Maior aprofundamento dos estudantes acerca dessa 
temáticas.



Dificuldades gerais
 Adesão de salas e materiais para realização das atividades 

do programa;

 Reprodução de textos;

 Choque de horários;

 Impressão do banner.



Sugestões
 Um acompanhamento mais rigoroso aos tutores sêniores;

 Atenção na escolha/seleção do tutor sênior;

 O processo de envio de relatórios mensal e trimestral.



Palestra realizada 
em conjunto com 

os cursos de 
História e 
Pedagogia



Tutoria 
pulsar 

de BHU



Apresentação via banner na IV 

semana universitária.



I Oficina Interdisciplinar do Pulsar



Palestra realizada pelo tutor sênior  


