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1 TRIMESTRE 

 Reuniões de orientação e organização de 

atividades;

 Observação em sala dos estudantes que serã

tutorados; 

 Leitura das resoluções: (29/2014; 12/2012; 

030/2013; 27/2014; 20/2015)

 Confecção de formulário de diagnostico a ser 

aplicado com os estudantes do curso de História;

 Leitura do Manual do Tutor Junior e dos 

conteúdos pertinentes para tutoria;

 Leitura do PPC do curso de História; 



1 TRIMESTRE 

 Plantões de tutoria na Unilab e no Cejal;

 Leituras e fichamentos de textos pertinentes ao 

programa;

 Aplicação de formulário diagnostico com alguns 

estudantes do curso de História, para levantamento 

de dados sobre o curso;

 Produção de material informativo (folder) para 

distribuição no II Festival das Culturas;

 Participação na mesa “Programa Pulsar: Programa de 

acompanhamento e orientação acadêmica”, 

apresentação e convite dos estudantes de História 

para participação no Programa, e apresentação das 

ações previstas no planejamento trimestral.

 Plantões presenciais e on-line para matrícula no 

semestre seguinte. 



2 TRIMESTRE 
 Leituras e fichamento de textos pertinentes ao projeto 

 Reuniões com tutora Sênior e tutora Jr. para 

encaminhamento de atividades

 Elaboração de roteiro de objetivos, contextualização e 

atividades a serem desenvolvidas no semestre 2017.1

 Planejamento e confecção do resumo para submissão 

na Semana Universitária 2017 com a tutora Junior 

Sara Fortes e a Tutora Sênior Maria Claudia

 Reunião com tutores do Pulsar para planejamento de 

atividades durante a Semana Universitária 2017.

 Organização e sistematização de materiais para 

apresentação na semana Universitária 2017

 Confecção do Banner para apresentação na Semana 

Universitária 2017 



2 TRIMESTRE 

 Organização de material informativo (folder e cartaz) 
para distribuição nas atividades da semana 
Universitária;

 Apresentação de pôster na Semana Universitária 
2017- Trabalho: “O pulsar no curso de História no 
Campus dos Malês: apontamentos da avaliação 
diagnóstica”, com avaliação do professor Eduardo 
Estevam;

 Participação na Semana Universitária 2017;

 Atendimentos individuais para estudantes de BHU 
(leitura e produção de fichamento e resenha);

 Atendimento individual para estudantes de História 
(estudo para prova);

 Atendimentos individuais para orientação sobre 
projeto de pesquisa;





3 TRIMESTRE 
 Leituras e fichamento de textos pertinentes ao projeto 

 Plantões de Tutoria no Cejal e na Unilab 

 Reuniões com tutora Sênior e tutora Jr. para encaminhamento de 
atividades

 Elaboração de roteiro de objetivos, contextualização e atividades a 
serem desenvolvidas no trimestre

 Encontro com tutor Sênior de Pedagogia Bruno Amaral e tutores 
juniores de pedagogia e BHU para organização da I oficina 
interdisciplinar do Pulsar. 

 Atendimentos individuais para estudante de BHU

 Pesquisa de textos e métodos para apresentar “como fazer 
resenha” na I oficina do Pulsar  

 Produção de cartaz e divulgação da I Oficina Interdisciplinar do 
Pulsar

 Atendimento individual e virtual estudantes de BHU (Orientação 
para produção de projeto de pesquisa)

 Atendimento individual e virtual estudantes de História (estudar 
para provas)



3 TRIMESTRE 

 Orientação para realização de atividade de 
recuperação- estudantes de BHU

 Orientação para escrita de relatório para avaliação 
final de disciplina- BHU

 Avaliação do Programa Pulsar

 Plantão em plataforma digital para realização de 
matrícula (História)

 Plantão em plataforma digital para realização de 
matrícula (BHU)

 Orientação para realização de matrícula em grupo 
(História)

 Orientação para realização de matrícula em grupo 
(BHU)

 Orientação para cumprimento de carga horária e de 
componentes curriculares obrigatórios e optativos 
para os estudantes de História e BHU. 



3 TRIMESTRE 
 Realização da I Oficina Interdisciplinar do Pulsar 

(produção de resumos, fichamentos, resenhas e 
análise de texto dissertativo).   

 Planejamento de atividades para o semestre 2017.2

 Planejamento de oficinas para o semestre 2017.2 em 
conjunto com os tutores do curso de Bhu. 

 Orientação para produção de TCC: projeto de 
pesquisa (BHU)

 Orientação para ajuste de matrícula (História)

 Orientação para ajuste de matrícula (BHU)

 Participação no Seminário de ambientação 
acadêmica- SAMBA

 Plantão de atendimento no Seminário de ambientação 
acadêmica

 Orientação individual para realização de relatório de 
participação em evento acadêmico.   



4 TRIMESTRE

 Planejamento de atividades para o quarto trimestre

 Plantões de Tutoria no Cejal e na Unilab 

 Leituras de textos pertinentes ao projeto

 Reunião de orientação para produção de TCC: projeto 

de pesquisa (BHU)

 Participação nas atividades do Fórum Social Mundial 

(resistir é criar resistir é transformar) em Salvador-

BA. 

 Orientação para escrita de síntese de texto (BHU)

 Reunião de orientação para produção de TCC: projeto 

de pesquisa (BHU)

 Participação da reunião por videoconferência para 

acompanhamento das atividades do Programa no 

Campus dos Malês e orientação para o seminário de 

Avaliação



4 TRIMESTRE

 Preenchimento de formulários para confecção de 
certificados dos estudantes que participaram da I 
oficina interdisciplinar do Pulsar

 Encontro para orientação sobre uso das normas 
da ABNT e configuração de projeto de pesquisa. 

 Preenchimento de formulários para confecção de 
certificados dos estudantes tutorados neste edital 

 Busca de material bibliográfico para II oficina 
interdisciplinar do Pulsar e organização da 
oficina. 

 Participação na Conferência de abertura da I 
semana de Pedagogia do Campus dos Malês, com 
a professora Nilma Lino Gomes

 Participação na I semana de Pedagogia do 
Campus dos Malês- Unilab



RESULTADOS



FOLDER PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA











DIFICULDADES

 A aderência dos estudantes dificultou a

realização das atividades, visto que, nos plantões

de atendimento e nas atividades realizadas por

nós poucos estudantes participaram, levando em

conta que, muitos estudantes trabalham e

somente estão disponíveis no horário das aulas,

noturno, o que dificulta a participação destes

estudantes em atividades diurnas realizadas na

universidade.



AVALIAÇÃO FINAL

 Podemos perceber que os estudantes tem muitas 
dúvidas em relação as atividades que os professores 
pedem, sobre as dinâmicas da universidade, sobre 
como utilizar o sistema sigaa, dentre outros e que o 
programa tem ajudado e dado suporte para que elas 
sejam sanadas, visando ainda que os estudantes se 
sintam seguros e capazes em continuar os estudos 
evitando a evasão. 

 O programa tem investido para que os estudantes 
sejam amparados nos momentos de dificuldade, 
principalmente no final do semestre quando as 
atividades devem ser entregues. Os estudantes 
procuram os tutores juniores no sentido de pedir 
encontros de orientação para projetos e atividades 
acadêmicas, o que demonstra que o programa tem 
atingido os estudantes e que estes sabem que podem 
contar com os tutores. 



AVALIAÇÃO PESSOAL

 Foi uma experiência enriquecedora para minha 

formação, eu tento aprender como ensinar sem 

dar a resposta e ser sensível às dificuldades dos 

estudantes entendendo que estamos em tempos 

diferentes de aprendizagem e que é preciso 

respeitar as condições de cada um. 

 Busquei trabalhar em conjunto com os tutores 

dos outros cursos para ter maior ênfase nas 

atividades e para trocar experiências e 

conhecimento com estudantes de outras áreas do 

conhecimento.



COLOCAÇÕES

 O programa poderia oferecer formação presencial

para os estudantes e tutores seniores no começo

da execução do programa, e também, poderia

apresentar resultados obtidos nos programas

anteriores para poder mostrar como outros

tutores construíram suas tutorias e realizaram

suas atividades, poderia disponibilizar um escopo

de atividades pré determinadas para que fossem

realizadas durante a vigência do programa.


