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Breve contextualização do programa Pulsar 

O pulsar é um dos importantes programas, associados a pro reitoria de graduação

da Unilab com um foco diferenciado aos demais programas dentro da

universidade.

O Programa Pulsar busca promover a adaptação do estudante de graduação à 

UNILAB, contribuir para permanência qualificada do mesmo e orientá-lo para 

uma transição tranquila e organizada da Educação Básica para a Superior. 



Atividades desenvolvidas ao longo de 6 meses 

 Leituras dos textos indicados para conhecer melhor os aspectos gerais do programa, 

suas especificidades, caraterísticas e objetivos etc.

 Roda de conversa entre Tutorando e Tutor júnior;

 Planejamento de atividade de ambientação acadêmica aos estudantes novatos do 

semestre letivo 2018.1;

 Participação na atividade calourada nos oportunizou ter primeiro contato com os 

novos estudantes;

 Breve conversa com estudantes novos ingresso sobre suas opiniões da atividade 

calourada (conversa informal na quadra de UNILAB);



Continuação...

 Elaboração de instrumento de ficha de diagnostico para estudantes de pedagogia

(novos ingressos), para coletar as informações previas no sentido de facilitar o

atendimento;

 Participação da II Semana de Letras Unilab / Malês (Plantão de tutoria)

 Participação da I semana de História (Malês) (Plantão de tutoria)

 Monitoramento do minicurso aprendizagem e consciência história no ensino da

história da África contemporânea ministrada pela professora Maria Claudia Cardoso

(Plantão tutoria);

 Plantão Tutorial semanal (Orientação de elaboração de resumo, fichamentos,

resenhas, regras de ABNT, textos dissertativos, utilização de ferramenta Sigaa etc.);



Continuação...

 Participação na V Semana Universitária da UNILAB - Campus dos Malês 

(Plantão de tutoria); 

 Participação no seminário “O significado da África no Brasil: Dialogo entre 

educação, cultura e luta por direitos” (Plantão de tutoria); 

Alguns resultados 

Quem são os nossos tutorados?

 Até no momento os estudantes atendidos conseguiram adaptar o ambiente 

universitário e superaram as dificuldades iniciais em relação as disciplinas 

acadêmicas;



Resultados encontrados continuação...

 Os estudantes estão mais envolvidos e participativos nas atividades como

palestras, seminários, rodas de conversas, projetos de pesquisas e de

extensão etc;

 No primeiro semestre os estudantes atendidos tiveram um rendimento

positivo nas avaliações em todos os componentes;

 Há uma compreensão político e epistêmico sobre o projeto da UNILAB

em ralação aos estudantes engajados;

 Melhor compreensão do PPC do curso de pedagogia;

 Orientações durante as matriculas,



II Semestre do programa atividades desenvolvidas 

 Colaborar em questão da regra de ABNT, Resumo, fichamento etc.

 Explicação sobre a técnica de projeto de intervenção da EJA.

 Explicação do texto “A desconstrução do preconceito linguístico) do livro 

“Preconceito Linguístico”  autor, BAGNO, Marcos;

 Explicação do texto Experiências de Ensino Bilíngue em Bubaque, Guiné-Bissau: 

autor: MENDES, Etoal;

 Tradução de texto Art as archive: Queer activism and contemporary South African

visual cultures (autor: Andrew Van Der Vlies),

 Oficina sobre currículo Lattes;



Continuação...

 formatação de textos acadêmicos regras de ABNT atualizadas, modelos de 

projetos de pesquisa e modelos de planos de aulas;

 Auxiliar na elaboração de projetos pesquisa e planos de aula;

 Realizar o modelo de planos de aulas para educação infantil,

 Explicação dos textos (Literatura afro-brasileira: resistência negra afirmação 

identitária na poesia de Cuti.Autor:  Francys Carla Arraiz Lindoso Cavalcante);

 Rodas de conversa sobre projeto da UNILAB e PPC do curso de pedagogia;

 Orientar matriculas para componentes obrigatórios, eletivas, e optativas de curso 

de pedagogia;



Resultados 

 Melhor adaptação ao ambiente universitária (interação entre estudantes de 

diversas semestre);

 Pouca taxa de retenção e dificuldades iniciais superadas;

 Uso de ferramentas acadêmicas Sigaa; Plataforma Lattes; e produção de 

trabalhos acadêmicos;

 Resultados positivos nos seminários, trabalhos em grupos etc;

 Participação nas palestras, grupos de pesquisas, atividades de extensão 

universitária, até no colegiado do curso de pedagogia;

 Sugestões sobre temas de TCCs, artigos, etc.



As dificuldades/sugestões  

 Ativação do serviço de entendimento psicóloga;

 Construção de componente “universidade nação solidariedade”,

 Falta de sala para atendimento;

 Dificuldade de transporte impossibilita a deslocação dos estudantes do 
distrito para a UNILAB;

 Choque dos horários de aula também tem dificultado realizar alguns 
atendimentos;

 Há uma demanda maior dos estudantes e tem somente um tutor para 
responder tais demandas;

 Flexibilização nas datas de entrega dos relatórios;



MUITO OBRIGADO !!!


