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Atividades Desenvolvidas

Atividades

o Inicial - Leitura dos

documentos do Pulsar

 Participação dos

Tutores no IV

Seminário do

Programa Pulsar

Objetivos das Atividades

 Levar o Tutor Júnior a

adquirir conhecimento

sobre a implantação,

criação, objetivos e

regulamentação do

Programa Pulsar.

 Incentivar a participação 

dos tutores júniores no IV 

Seminário do Programa 

Pulsar



Atividades Desenvolvidas

Atividades

o Planejamento de 

Minicurso

Tema: Excel Básico

Leituras iniciais

 Leitura de texto

informativo e acesso a

tutorial sobre o uso do

Excel

Objetivos das Atividades

 Capacitar os alunos da
turma 2018.2 da
Química na utilização do
programa e análise de
dados para a disciplina
de Estatística.

 Capacitar o Tutor júnior nas
regras básicas de uso do Excel
através de leitura
informativa.



Minicurso Realizado 

• Minicurso de Excel  

Objetivo: Auxiliar os no manuseio do Excel, visando a disciplina de Estatística 

aplicada a Química

Resultado Esperado: aproximação dos alunos a essa ferramenta 



Atividades Desenvolvidas

Atividades

o Planejamento de 

Participação no SAMBA

 Participação na roda

de conversa do

seminário de

ambientação

acadêmica, sobre o

pulsar

Objetivos das Atividades

 Preparar o material para

participação no SAMBA.

 Apresentar aos novos

alunos o programa

pulsar e suas atividades.





 Monitoria para as 

disciplinas:

 Química Geral I e II

 Química Experimental 

I e II

 Auxiliar os alunos do 

1º ano nas disciplinas 

básicas da Química.

 Auxiliar os alunos na 

elaboração dos 

relatórios

Monitoria em disciplinas

Atividades Desenvolvidas





• Cine Pulsar 



• Oficina de Normas de ABNT 

Objetivos: Apresenta as normas

de ABNT, para facilitar os

alunos na hora da escrita dos

trabalhos cientificos

Resultados: Com a ajuda da

oficina os alunos do promagra

pulsar, conseguiram tira suas

duvidas sobre o tema.



Outras Atividades 

Desenvolvidas Mensamente

1- Planejamento das atividades

Objetivos: Organizar o calendário do mês

Resultados: a facilidade de desenvolver as atividades

2- Hórarios Reservados para auxliar os alunos nas disciplinas de química

geral experimental

Objetivos: Ajudar os tutorados a compreenderem conteúdos estudados

Resultados : reduzir o índice de reprovação.

3- Miniaulas/tira dúvidas de conteúdos específicos

Objetivos: auxilar os tutores na disciplinas com resoluções de questões

Resultados

Resultados: Reduzir o índice de reprovação



Atividades para o Mês de Maio 

• Ambientação dos Alunos de 2019. 1

• Minicurso: ferramentas virtuais- sigaa

• Apresentação da Universidade 

• Minicurso de segurança no laboratório 

• Oficina de escrita de trabalho científicos



GERIANCIAMENTO DO E-MAIL DO PULSAR DE QUÍMICA 

programapulsardequímica@gmail.com



AGRADECIMENTOS

Obrigada!


