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Realização de Eventos

Participação de eventosParticipação de eventos

Organização de eventos



SEMANA ALPHA – PULSAR
QUÍMICA

Realidade virtual, estreia do CINE
PULSAR/QUÍMICA

REALIZAÇÃO DE EVENTOS



PALESTRA: OS PRIMEIROS PASSOS NA UNIVERSIDADE E SEUS DESAFIOS.
Profa. Dra. Maria Socorro Lucena Lima

• Objetivos: despertar no aluno recém
ingresso a importância de administrar
do tempo de estudo para sucesso
acadêmico e profissional; reconhecer
o espaço universitário.

• Resultado: durante a palestra da
professora pode-se constatar a
satisfação dos alunos participantes
com informação passada sobre a vida
universitária. Diversas dúvidas foram
respondidas

SEMANA ALPHA – PULSAR ICEN

REALIZAÇÃO DE EVENTOS

• Objetivos: despertar no aluno recém
ingresso a importância de administrar
do tempo de estudo para sucesso
acadêmico e profissional; reconhecer
o espaço universitário.

• Resultado: durante a palestra da
professora pode-se constatar a
satisfação dos alunos participantes
com informação passada sobre a vida
universitária. Diversas dúvidas foram
respondidas



APRESENTAÇÃO DOS
LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

• Objetivos: conhecer os
laboratórios do curso de
licenciatura em química e ter
informações prévias com relação
ao funcionamento dos mesmos e
sobre as medidas básicas de
segurança, além de promover
integração entre os discentes e
docentes.

• Resultado: conhecimento sobre
cuidado e aplicação de medidas,
uso de jaleco, uso de chuveiro
etc.

SEMANA ALPHA / PULSAR
QUÍMICA

REALIZAÇÃO DE EVENTOS

• Objetivos: conhecer os
laboratórios do curso de
licenciatura em química e ter
informações prévias com relação
ao funcionamento dos mesmos e
sobre as medidas básicas de
segurança, além de promover
integração entre os discentes e
docentes.

• Resultado: conhecimento sobre
cuidado e aplicação de medidas,
uso de jaleco, uso de chuveiro
etc.



MINICURSO: FERRAMENTAS VIRTUAIS-
SIGAA

• objetivos: conhecer o funcionamento
e ferramentas de uso do sistema
Sigaa e sua relevância para gestão
das atividades acadêmicas.

• Resultado: entendimento sobre o
meio de comunicação acadêmico
(SIGAA).

REALIZAÇÃO DE EVENTOS:

• objetivos: conhecer o funcionamento
e ferramentas de uso do sistema
Sigaa e sua relevância para gestão
das atividades acadêmicas.

• Resultado: entendimento sobre o
meio de comunicação acadêmico
(SIGAA).



A BIOLOGIA NA QUÍMICA: VISITA AO PARQUE BOTÂNICO DO
CEARÁ- FORTALEZA

• Objetivos: promover uma atividade interdisciplinar,
considerando a importância da exsicata no estudo dos
óleos essenciais.

• Resultados: conhecimento sobre diversas espécies de
plantas, informações acerca do funcionamento, origem
do parque, e proteção das espécies. Constatação da
importância dos conhecimentos Biológicos para a área
de Química.

REALIZAÇÃO DE EVENTOS



A QUÍMICA NA BIOLOGIA:
Experimento interdisciplinar

• Objetivo: Consistiu em realizar
experimento envolvendo química e biologia,
“Atividade antioxidante da vitamina C para
identificar o amido”. Esta atividade buscou
trazer para os tutorados um olhar de
interdisciplinaridade entre as duas
ciências, além disso, buscou-se incentivar a
interação e participação dos mesmos na
execução do experimento.

• Resultados: foi possível demonstrar a
importância da Química para a Biologia
através de atividade lúdica.

PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS

• Objetivo: Consistiu em realizar
experimento envolvendo química e biologia,
“Atividade antioxidante da vitamina C para
identificar o amido”. Esta atividade buscou
trazer para os tutorados um olhar de
interdisciplinaridade entre as duas
ciências, além disso, buscou-se incentivar a
interação e participação dos mesmos na
execução do experimento.

• Resultados: foi possível demonstrar a
importância da Química para a Biologia
através de atividade lúdica.



CINE PULSAR DE QUÍMICA

• Metodologia: exibição de vídeos sobre ciências, da série
Mundos Invisíveis , com posterior discussão.

• Objetivos: promover um momento de descontração, interação
e conhecimento.

• Resultado: o presente trabalho apontou a atividade como um
instrumento capaz de promover a aproximação entre os
calouro, além da obtenção de novos conhecimentos.

REALIZAÇÃO DE EVENTOS

• Metodologia: exibição de vídeos sobre ciências, da série
Mundos Invisíveis , com posterior discussão.

• Objetivos: promover um momento de descontração, interação
e conhecimento.

• Resultado: o presente trabalho apontou a atividade como um
instrumento capaz de promover a aproximação entre os
calouro, além da obtenção de novos conhecimentos.



CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO
PÚBLICO DA UNILAB

• Objetivo: conscientização da
preservação de mesas,
cadeiras, espaço acadêmico e o
descarte do lixo de maneira
adequada.

• Resultados esperados:
conscientização da comunidade
acadêmica sobre a importância
da conservação do patrimônio
público.

• Objetivo: conscientização da
preservação de mesas,
cadeiras, espaço acadêmico e o
descarte do lixo de maneira
adequada.

• Resultados esperados:
conscientização da comunidade
acadêmica sobre a importância
da conservação do patrimônio
público.



III MOSTRA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO - MESU
APRESENTAÇÃO ORAL DE 2 TRABALHOS

Objetivos: identificar disciplinas com maior índice de aprovação ou reprovação; incentivar o
debate sobre os resultados obtidos como forma de buscar possível saída, a partir do
conhecimento dos fatores determinantes.
Resultados: durante o estudo feito sobre o rendimento dos discentes do curso de licenciatura
em Química foi verificado um baixo índice de aprovação nas disciplinas exatas, comparada com as
da área pedagógica.

 ANÁLISE DE ÍNDICE DE APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DE DISCENTES DE CURSO DE
QUÍMICA/UNILAB ( 2015.1 A 2016.2).

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Objetivos: identificar disciplinas com maior índice de aprovação ou reprovação; incentivar o
debate sobre os resultados obtidos como forma de buscar possível saída, a partir do
conhecimento dos fatores determinantes.
Resultados: durante o estudo feito sobre o rendimento dos discentes do curso de licenciatura
em Química foi verificado um baixo índice de aprovação nas disciplinas exatas, comparada com as
da área pedagógica.

 RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DA TUTORIA NA FORMAÇÃO
ACADÊMICA DE UMA PROFESSORA EM FORMAÇÃO.

Objetivos: : Compartilhar para a comunidade acadêmica, experiências e a importância do
programa pulsar.
Resultados: Compartilhamento de experiências e amadurecimento pessoal, profissional e
interpessoal da tutora júnior



IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UNILAB

• Objetivos: Divulgar as atividades
realizadas pelos tutores do programa
PULSAR/QUÍMICA.

• Resultados: socialização das atividades
executadas pelos tutores do
PULSAR/QUÌMICA para a comunidade
acadêmica.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

• Objetivos: Divulgar as atividades
realizadas pelos tutores do programa
PULSAR/QUÍMICA.

• Resultados: socialização das atividades
executadas pelos tutores do
PULSAR/QUÌMICA para a comunidade
acadêmica.



COMEMORAÇÃO DO DIA DO QUÍMICO;
I SEMANA DE QUÍMICA DA UNILAB;

III MOSTRA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO - MESU

• Objetivos: auxiliar na organização de
eventos promovidos pelo ICEN.

• Resultado: Envolvimento dos tutores do
Pulsar nos eventos promovidos pelo ICEN.

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:



MINICURSO: UTILIZAÇÃO DO EXCEL BÁSICO PARA CIÊNCIAS
EXPERIMENTAIS.

Servidoras: Ma. Camila Peixoto do Valle
Ma. Julie Anne Holanda Azevedo

• Objetivo: Utilizar as ferramentas do
Excel para a construção de gráficos a
partir dos dados experimentais.

• Resultados: os participantes
consideram importante os
conhecimentos adquirido ao longo do
curso, e salientaram que estes serão
úteis para toda a vida acadêmica.

REALIZAÇÃO DE EVENTOS

• Objetivo: Utilizar as ferramentas do
Excel para a construção de gráficos a
partir dos dados experimentais.

• Resultados: os participantes
consideram importante os
conhecimentos adquirido ao longo do
curso, e salientaram que estes serão
úteis para toda a vida acadêmica.



o QUÍMICA GERAL I
o QUIMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL I
o QUÍMICA ORGÂNICA I

AUXÍLIO EM DISCIPLINAS

• Objetivo: Ajudar os tutorados a
compreenderem conteúdos estudados. e
reduzir o índice de reprovação.

• Resultados esperado: reduzir o índice de
reprovação.

• Objetivo: Ajudar os tutorados a
compreenderem conteúdos estudados. e
reduzir o índice de reprovação.

• Resultados esperado: reduzir o índice de
reprovação.



CRIAÇÃO DO E-MAIL DO PULSAR DE QUÍMICA
(programapulsardequímica@gmail.com)
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