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Atividades Desenvolvidas:

• Tutoria de disciplinas

• Cine Pulsar

• Oficina Lattes

• Folders Resumo e Resenha

• Rodas de conversa

• Participação da Semana Universitária

• Leituras dirigidas

• Workshop sobre o que é mestrado e como concorrer

• Participação na SAMBA



Tutoria de Disciplinas:

• Objetivo: Tutoria para atendimento e acompanhamento dos

estudantes ingressantes com a finalidade de suprir as dificuldades

encontradas nos componentes curriculares do curso de Letras.

✓ Resultados Alcançados: Os encontros de tutoria atenderam a o que

se esperava, solucionando algumas questões referentes a

componentes curriculares do curso de Letras (e de outros cursos,

quando preciso), tendo, inclusive, a participação de estudantes de

outros cursos.

Dificuldades: muitas das sessões contaram com fraca participação dos 
alunos 



Oficina Lattes:

• Objetivo: Oficina realizada em parceria com as equipes do Programa

Pulsar das Relações Internacionais e Humanidades, com a finalidade

de instruir os estudantes a cadastrar e atualizar o curriculum Lattes

no portal do CNPq.

✓ Resultados Alcançados: os resultados foram satisfatórios, pois,

segundo constatamos em uma demonstração feita depois da

apresentação da oficina, todo o público que atendeu à oficina

conseguiu aprender a cadastrar e atualizar o curriculum Lattes.

Dificuldades: as vezes é dificil encontrar salas disponiveis para a realização das 
atividades, e materias como data-show, notebook etc, visto que as atividades 
decorrem no mesmo horario das aulas, e instiuição ainda conta com inúmeras 
dificuldades.



Folders Resumo e Resenha

• Objetivo: produção de um material didático sobre dois dos gêneros

acadêmicos mais solicitados na Universidade, com a finalidade de

disponibilizá-lo aos estudantes ingressantes.

✓ Resultados Alcançados: boa recepção do material pelo corpo

discente, chegando a ser sugerido como um material a ser utilizado

em, pelo menos, uma das aulas por alguns docentes.



Rodas de Conversa:

• Objetivo: discutir sobre alguns textos acadêmicos, constantes na

bibliografia de disciplinas do curso e sobre tudo o que se relaciona à

manutenção e permanência dos estudantes ingressantes na

Universidade.

✓ Resultados Alcançados: rodas de conversa produtivas com a

participação de grande numero de estudantes, inclusive os veteranos

que se disponibilizaram a partilhar as suas experiências com os

ingressantes.



Participação na Semana Universitária:

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

✓Resultados Alcançados: os tutores juniores apresentaram 
satisfatoriamente os trabalhos por eles desenvolvidos.

Dificuldades: falta de recurso para a produção de Banners para a 
apresentação



Leituras dirigidas:

• Objetivo: rever materias de semestres passados para fins de plantões 
de tutoria, relitura dos manuais do programa para compreender 
melhor as atribuições do tutor junior, leitura de manual da ABNT para 
fins de oficinas de trabalhos academicos com os discentes dos Malês.

• Resultados alcançados: melhor desempenho nas plantões de tutoria, 
maior compreensão das atribuições dos tutores juniores, e mais 
esclarecimento sobre o manual da ABNT.



Workshop sobre o que é mestrado e como 
concorrer:

• Objetivo: apresentar aos discentes interessados a concorrer 
posteriormente para o mestrado, como concorrer, o que é 
necessario, e as dicas para a obtenção de resultados satisfatórios.

• Resultados alcançados: Espera se que a atividade conte com um 
numero consideravel de estudantes interessados no assunto, e que 
as informações compartilhadas sirvam de apoio para quando forem 
concorrer ao mestrado.



Participação na SAMBA

• Objetivo: aproveitar a oportuniudade para apresentar o programa 
pulsar, seu objetivo, suas vantagens aos discentes recem ingressados 
à UNILAB/Malês

• Resultados alcançados: o programa foi apresentado a um numero 
consideravel de discentes.


