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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

• TUTORIA DE DISCIPLINAS

• RODAS DE CONVERSAS

• LEITURAS DIRIGIDAS

• QUESTIONÁRIO DEMANDAS ACADÊMICO-PEDAGÓGICAS

• OFICINA SIGAA

• FOLDER RESUMO

• FOLDER RESENHA

• CINE PULSAR

• OFICINA GRAMÁTICA NORMATIVA

• PARTICIPAÇÃO NA SEMANA UNIVERSITÁRIA



TUTORIA DE DISCIPLINAS

Objetivo: Tutoria para atendimento e acompanhamento dos alunos ingressantes, em específico, da
disciplina Leitura e Produção de Textos I e II com a finalidade de suprir as dificuldades do referido
componente curricular

❖RESULTADO ALCANÇADO: os encontros atenderam às expectativas de solucionar algumas
questões da disciplina e que se referem ao curso ao geral, inclusive com retornos aos plantões por
parte de alguns tutorados. Destacamos que, em algumas encontros de tutoria, mesmo reservados aos
alunos de Letras, tivemos a participação de alunos do BHU.

RODA DE CONVERSAS

Objetivo: discutir sobre alguns textos acadêmicos, constantes na bibliografia de disciplinas do curso,
com ênfase na temática de produção e gêneros textuais.

❖RESULTADOS ALCANÇADOS: os alunos tutorados, para além de compreenderem os conteúdos
discutidos nos encontros (estamos a falar dos fichamentos, resenhas, resumos e retextualização, por
exemplo), conseguiram materializar estes conhecimentos com base nos trabalhos apresentados aos
respectivos professores de uma forma aceitável, conforme retorno dos próprios docentes.



LEITURAS DIRIGIDAS

Objetivo: leituras preparatórias para as atividades específicas para além da tutoria de disciplina, como
apontado anteriormente, como as oficinas e sessões temáticas de filmes, assim como a apresentação
das diretrizes da Universidade.

❖Resultados alcançados: os resultados foram satisfatórios, pois nos permitiram uma leitura específica
e a discussão prévia desses temas com os tutores seniores e nossos colegas juniores, ajudando na
troca de informações e conteúdo com os alunos tutorados e comunidade acadêmica.

QUESTIONÁRIO DEMANDAS ACADÊMICO-PEDAGÓGICAS

Objetivo: levantar as demandas dos alunos do 1º ano letivo, em especial os ingressantes, para um
diagnóstico prévio das expectativas e demandas desse público, desde atividades relacionadas ao
conteúdo programático do curso até questões de ordem acadêmicas de cunho extraclasse.

❖Resultados alcançados: após a leitura e análise das respostas dos alunos, fez-se uma discussão com
os tutores seniores e os tutores juniores para se planejar as futuras atividades que atendessem às
demandas expostas pelo diagnóstico em mãos. A partir da aplicação desse questionário foi possível
a realização de algumas atividades, como o Cine Pulsar I, para atender ao pedido dos alunos com
dificuldades em alguns pontos da disciplina LPT e Introdução aos Estudos Linguísticos (períodos
2016.2 e 2017.1).



OFICINA SIGAA

Objetivo: levar o corpo discente a manusear o portal de aluno (SIGAA) para que ele tenha
condições básicas e introdutórias para se familiarizar com a ferramenta virtual que o
acompanhará durante sua estadia na Universidade.

❖Resultados alcançados: os estudantes com os quais trabalhamos mostraram-se aptos para
um manuseio autônomo e positivo da plataforma virtual.

FOLDER RESUMO

FOLDER RESENHA

Objetivo: preparação de material didático em forma de um folder e, posteriormente, material
em pdf para ser distribuído virtualmente aos discentes, com a temática de dois dos mais
exigidos gêneros textuais na Universidade. Desse modo, pretendia-se que os alunos tivessem
um material de fácil consulta sobre o referido tema.

❖Resultados alcançados: O resultado foi extremamente positivo e bem recebido pelo corpo
discente. Destacamos que alguns docentes não pertencentes ao colegiado de Letras
mostraram-se simpatizantes da proposta, sugerindo, inclusive, sua extensão para os demais
primeiros períodos de outros cursos da Universidade.



CINE PULSAR

Objetivo: Exibição de conteúdo audiovisual de temática relacionado ao curso
de Letras e das demandas dos discentes, considerando, inclusive, a analise do
questionário de demandas acadêmico-pedagógicas aplicado anteriormente,
aproximando os alunos dos conteúdos teóricos vistos em sala de aula.

❖Resultados alcançados: O resultado foi positivo com a exibição de dois
longas: “Narradores de Javé” e “Mentes Perigosas”. Conseguimos relacionar
discussões sobre oralidade, escrita, tradição oral, educação, ensino de
literatura, etc., sempre relacionado o conteúdo exibido com a realidade de
nosso curso de Letras, nossa Universidade e a aplicabilidade dos temas
exibidos em tela em um ambiente de sala de aula.



OFICINA TÓPICOS EM GRAMÁTICA NORMATIVA

Objetivo: oficina sobre gramática normativa para suprir algumas dificuldades dos
alunos em relação ao uso formal da norma culta da língua, considerando,
principalmente, os alunos em fase final de escrita de TCC ou alunos de Metodologias.

❖Resultados alcançados: para essa atividade, convidamos a professora Lavinia
Rodrigues, do colegiado de Letras/Malês para comandar a atividade auxiliada pelos
tutores juniores. Tivemos uma participação significativa de alunos que explicitaram
suas dúvidas.

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA UNIVERSITARIA

Objetivo: participação individual dos tutores juniores na “Semana Universitária” com
apresentação de trabalhos (pôster) na Semana Universitária referentes às atividades
desenvolvidas no âmbito do Pulsar.

❖Resultados alcançados: os tutores juniores apresentaram satisfatoriamente os
trabalhos por eles desenvolvidos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS... Dificuldades!

De maneira geral, os tutores juniores conseguiram um excelente desempenho no
Programa, sendo algumas atividades prejudicadas por razões que não estão
dentro do escopo dos tutores sêniores.

Ressalta-se, para esse fim, a questão da falta de espaço CRÍTICA, no campus dos
Malês para a realização de uma tutoria individualizada ou no âmbito coletivo.
Essa mesma falta de espaço foi crucial para o desenvolvimento de outras
atividades, como a continuidade do Cine Pulsar, pois não contávamos com o
auditório e/ou salas de aula já ocupadas para o ensino.

Atenciosamente,

Equipe Pulsar Letras 2017/2018


