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OBJETIVOS DAS ATIVIDADES

 Dar suporte aos estudantes visando a sua permanência no curso de Agronomia-
UNILAB;

 Contribuir para reduzir o índice de reprovação dos estudantes do curso de 
Agronomia;

 Promover o uso racional do patrimônio físico da UNILAB;

 Contribuir para diminuição das dificuldades encontradas no curso e conter o 
número de desistências;



ESTUDOS

Reuniões Pesquisas

 Constantemente realizava-se reuniões

entre os tutores juniores com o intuito de

preparar e executar as atividades.

 Desse modo pesquisas eram realizadas

de forma continuas e objetivas,

conforme o tema proposto.



SEMINÁRIO DE INSERÇÃO AO 
CURSO

Agronomia
Diretório 

Acadêmico

Grupos de 

Pesquisas



Apresentação do curso com 
participação da coordenadora

SUSANA CHURKA BLUM.









Grupos de Pesquisas

Apresentação de alguns grupos de pesquisas existentes no curso.
Suas finalidades.
Por quem são geridos.



Campanha de 
Conservação do 

Patrimônio

 O uso racional do
patrimônio da
universidade e
distribuição dos
panfletos;

 Informações
disseminadas por meio
das redes sociais.



OFICINAS

 Compostagem domestica; 

 Reuso d’água cinza na 
agricultura;

 Como construir Currículo 
Lattes;

 Segurança no laboratório.



INSTAGRAM PULSAR 
AGRONOMIA

 Divulgações periódicas de
informações relevantes
para a agronomia.

 Além de meio de
publicação das atividades
do curso e da UNILAB.



TUTORIA EM DISCIPLINAS

Estatística I e II Genética
Melhoramento 

Vegetal

PA I
Representação 

Gráfica



RESUTADOS ALCANÇADOS

 Aumento do número de alunos a procura de tutoria;

 Os tutorados apresentaram bom aproveitamento nas 
disciplinas;

 Baixo número de reprovação;

 Redução significativa na desistência no primeiro ano 

de curso.



CONCLUSÃO

▪ O programa pulsar é uma ferramenta de alta
importância para a permanência dos discentes

novatos a instituição. Aqueles que participam

das atividades, fazendo uso dos informes que

são disseminados por diversos

meios, apresentam adaptação rápida e
eficiente no novo âmbito de convívio.


