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Atividades Realizadas

• Recepção dos novatos

• Atividades de tutoria

• Orientação aos discentes

• Campanhas novembro azul, outubro rosa.



Plano de atividades Programa Pulsar
Período Descrição da Atividade Metodologia Objetivo* Resultado esperado

Maio/junho

Junho/julho

05/07/2017. Apresentação do programa

Pulsar aos alunos do 1º e 2° semestre.
10/07/2017. Entrega de termos de
compromissos aos tutorados.

17//07/2017. Seminário de orientação
sobre grupos de pesquisa, ensino e
extensão da Unilab.

Apresentação oral e com slides.

Apresentação oral e com slides sobre
os grupos de pesquisa da unilab.

Conseguir que o máximo de
alunos do 1º e 2º semestre
possam aderir ao pulsar.

Informar aos alunos sobre os
grupos de pesquisa, destacando a
importância desses grupos.

Aderência ao pulsar de todos os alunos
do 1º e 2º semestre.

Despertar o interesse dos alunos em
participar dos grupos de pesquisa.

Julho/agosto

01/08/2017 a 27/08/2017 Avaliação das
atividades realizadas pelo pulsar e
elaboração de novas atividades pulsar.
28/08/2017 Recepção da nova turma de

enfermagem.

Reunião com os membros do pulsar
para discutir as atividades já realizadas
e as que futuramente sejam
desenvolvidas.
Trote solidário: Divisão de grupos que 
deverão gravar um vídeo incentivando 
a doação a Associação Peter Pan. O 
vídeo mais curtido ganhará um prêmio.

Avaliar os pontos positivos e
negativos das atividades já
realizadas.

Estimular a proatividade e
autonomia tutorados.

Melhorar o suporte do pulsar aos
tutorados.

Maior autonomia dos tutorados para
realizar atividades.

Edital 11/2017 – Período de vigência: 22 de maio de 2017 a 22 de maio de 2018



Agosto/setembro

04/09/2017. Apresentação dos objetivos
do programa pulsar aos estudantes do 1
semestre.

08/09/2017 Organização dos grupos de
monitoria para os tutorados 2º
semestre.

11/09/2017 Início das atividades da
monitoria pulsar.

20/09/2017 setembro amarelo
prevenção do suicídio

Apresentação oral e com slides aos
novos alunos que ingressaram na
unilab.

Organização do material didático de
acordo com a necessidade de cada
aluno ou grupo de alunos.

Organização de oficina com o tema;
Suicídio e impacto social.

Conseguir que o máximo de
alunos ingressante possam
aderir o pulsar.

Diminuir a retenção nas
disciplinas, e ajudar os alunos
para que estes não se sintam
desamparados.
Promover conscientização
acerca de um tema com auto
impacto social

Aderência ao pulsar de todos os alunos
que ingressaram no período.

Diminuir o número de alunos
reprovados e de AF, assim também
como contribuir para reduzir a evasão
da universidade.
Compreensão da importância de tratar
sobre temas relacionados a saúde
mental.

Setembro/outubro

18/09/2017. Seminário de orientação
sobre grupos de pesquisa, ensino e
extensão da Unilab aos tutorados do 1
semestre.

26/09/2017. Organização dos grupos de
monitoria para os tutorados do 1º
semestre.

Apresentação oral e com slides.

Organização do material didático de
acordo com a necessidade de cada
aluno ou grupo de alunos.

Informar os tutorados sobre os
grupos de pesquisa.

Diminuir a retenção nas
disciplinas.

Despertar o interesse dos alunos em
participar dos grupos de pesquisa.

Diminuir número de alunos reprovados
e a evasão da universidade.

Outubro/novembro

10/10/2017 a 31/10/2017.
Planejamento e realização de atividades
referentes ao outubro rosa.

Organização e realização de oficinas,
junto com os tutorados cujo tema
será; O Câncer de mama.

Estimular a participação,
autonomia e senso crítico do
tutorado perante sociedade
assim como também o trabalho
em equipe.

Tutorado possa desenvolver
características e habilidades próprias
da profissão de enfermagem.



01/11/2017 a 30/112017.
Planejamento e realização de
atividades referentes ao novembro
azul.

Elaboração de oficinas que possam
ser desenvolvidas pelos tutorado
sobre o câncer de próstata e a
saúde do homem.

Proporcionar aos tutorados a
autonomia para que estes
realizem esta atividade.

Realização da oficina de forma que
todos tenham participado e adquirido
conhecimentos com este trabalho.

21/12/2017 a 23/12/2017 dezembro
dourado – câncer em crianças.

Realização de uma campanha sobre
prevenção do câncer infantil com a
participação dos tutorados e que
possa ser apresentado para a
comunidade local Redenção/
Acarapé.

Campanha e prevenção
realizada pelos membros do
pulsar com a participação dos
tutorados.

Estimular a participação ativa dos
tutorados, proporcionando a estes
contado com a comunidade local.



Recepção da turma 2017.1







Recepção turma 2017.2



Palestra sobre iniciação cientifica alunos 1°,2°
e 3 semestre.






