
V Seminário de 
Avaliação do 

Programa Pulsar 
Pulsar Antropologia 

Tutoras Júnior: Cristiane Gomes e Domingas Fernandes. 

Tutores Sênior: Lailson Ferreira e Rhuan Lopes 



8 6 4 2 

Seminário de 
Ambientação 
SAMBA 

Apresentação do 
Programa Pulsar  
e das tutoras  nas 
salas do 1° e 2° 
semestre do curso 
de antropologia 

Criação de 
um grupo 
no 
Whatssap 

Aula aberta da 
Disciplina 
Iniciação ao 
pensamento 
científico 

Oficina de 
ambientação 
à Unilab 

Visita 
guiada à 
Unilab 
(Campus 
Liberdade) 

Roda de 
conversa 
sobre o curso 
de 
antropologia 

Oficina 
de  Sigaa 
e email 

Pré-Evento da II Semana 
de Antropologia: 
Palestra 
“ Pesquisa e produção de 
laudos antropológicos” 

Oficina de 
Elaboração 
de projeto 
de pesquisa 

Atividades preparadas e realizadas 



12 10 

Divulgação da 
submissão dos Gts 
(Grupos de trabalhos) 
da II Semana de 
antropologia da Unilab 

Oficina de 
regras 
gerais da 
ABNT; 

Manutenção da 
página pulsar 
antropologia 
no facebook 

Oficina de 
Escolas 
teóricas em 
Antropologia 

Oficina de 
Elaboração 
de projeto 
de pesquisa 

Tira 
Dúvidas 

Tutorias 
Individualizadas 



3 2 1 
Apresentar aos discentes os 
locais de atendimento das 
coordenações,  Pró-reitoras 
e demais repartições da 
universidade, bem como 
suas respectivas funções 
institucionais. 

As discentes passaram a 
frequentar os espaços 
institucionais com maior 
confiança e tranquilidade, 
tendo em vista que na 
ambientação promovida 
pelo pulsar puderam 
adquirir um noção espacial 
da universidade. 

Uma demanda pequena de 
discentes participantes da 
oficina.  

Oficina de ambientação à Unilab 



3 2 1 
Apresentar a universidade 
para aluno/as do ensino 
médio. Contando a historia 
da instituição, os cursos 
disponíveis, e o intercambio 
cultural entre os discentes 
nacionais e internacionais. 

Os visitantes se mostraram 
bem atentos a fala das 
bolsistas. E ao final da 
visita alguns aluno/as 
demonstraram interesse em 
estudar na UNILAB. 

Como o tempo de visita foi 
curto, a turma só conheceu 
o campus da liberdade. 

 
 
 

Visita guiada à Unilab 
Campus Liberdade 

 



3 2 1 
Auxiliar os discentes a 
utilizar as ferramentas de 
funcionamento  do sigaa, e-
mail e do sistema de 
empréstimo  de livros 
(Pergamum) da biblioteca. 

As discentes participante 
da oficina, obtiveram um 
detalhamento das funções 
de operam dos respectivos 
sistemas.  

Pouca adesão dos 
discentes em participar da 
oficina. 

Oficina de  Sigaa e e-mail 



3 2 1 
Introduzir os principais 
conceitos das ciências 
sociais, com destaque para 
a área de antropologia e 
suas subáreas de atuação.   

Com essa oficina pode-se 
notar o interesse individual 
de cada discente por uma 
área em especial. Além de 
criar uma aproximação 
com as discentes, 
resultando em tutorias 
individualizadas.  

Pouca adesão dos demais 
discentes.  

Roda de conversa sobre o 
curso de antropologia 



3 2 1 
Introduzir as principais 
regras e normas que rege a 
escrita acadêmica, tendo 
como base a ABNT. 

As discentes participantes 
da oficina nos relataram 
que aprenderam bastante 
com a oficina, auxiliando-as 
em seus trabalhos além de 
adquirirem boas notas no 
decorrer do semestre.  

Público pequeno porém 
assíduo. 

Oficina de Regras básicas de ABNT 



3 2 1 
Trazer para o debate o tema 
da  elaboração dos laudos 
antropológicos e os 
respectivos campos 
profissionais de atuação do 
antropólogo/a na 
contemporaneidade. 

Público participante 
bastante numeroso e 
atendo a fala do 
palestrante. Ao final com 
perguntas e reflexões ao 
convidado. 

Espaço pequeno para 
acomodar um numero 
grande de ouvintes da 
palestra. Bolsistas do 
programa com 
participação limitada no 
evento. 

Pré-Evento da II Semana de Antropologia 
 Palestra: 
“ Pesquisa e produção de laudos antropológicos”. 



3 2 1 
Mostrar para os discentes 
de antropologia as escolas 
teóricas que fundamentam 
o curso de antropologia e 
seus respectivos autores e 
seus trabalhos nessas 
escolas. 

Sem resultados, tendo em 
vista a ausência de 
participantes. 

A ausência de discentes 
para participar da oficina. 
Remarcamos a oficina para 
outras duas datas mas 
mesmo assim não 
apareceram.  

Oficina de Escolas teóricas 
em Antropologia 



3 2 1 
Mostrar o passo a passo da 
elaboração de um projeto 
de pesquisa. Introduzindo 
como construir os itens 
obrigatório que constam 
num projeto. Com 
perguntas que serviam de 
cria para a elaboração do 
objeto. 

As discentes ao longo da 
oficina mostraram-se 
participativas e 
interessadas em 
absorverem os conteúdos 
expostos pelas tutoras. 

Público pequeno, embora 
bastante assíduo. O 
problema da sala 
reservada mas que 
constava uma turma tendo 
aula no mesmo horário 
que nossa oficina e 
acontecer. 

Oficina de Elaboração de projeto 
de pesquisa 



3 2 1 
Auxiliar os/as discentes na 
interpretação, elaboração de 
textos, resumos, projetos, 
artigos, dentre outros 
formatos de produção 
acadêmica.  Além também 
de fomentar a reflexão de 
conteúdos explorado em 
sala.  

A tutoria da antropologia teve o 
privilégio de ser solicitada por 
discente de outro instituto. 
Mostrando que é possível criar 
um dinamismo maior nas 
tutorias. Outro resultado 
alcançado é que através das 
oficinas promovidas, a tutoria 
pode ser mais vezes solicitadas. 
Fazendo crê que a confiança e a 
credibilidade para com o tutor 
júnior precisa ser construído com 
frequência.  

O fato de não existir  
parceria entre as 
disciplinas iniciais do 
curso junto as tutores. 
Ficando somente a critério 
do discente ir a procura 
dos/as tutoras.  

Tutorias Individualizadas 



2 1 
Divulgar atividades e 
palestras  relacionadas a 
nossa área.  
Objetivo 2: Auxiliar os 
discentes em questões mais 
simples e fácil de resolver 
via redes sociais.  

Resultados alcançado 1: Pessoas de 
outros estados interessados em 
cursar antropologia na Unilab, 
acessaram a página em busca de 
mais informações sobre o curso. 
Resultado alcançado 2: Ajudou os 
discentes de forma mais rápidas 
sobre demandas diretamente 
relacionado a dinâmicas diárias da 
universidade.  

Manutenção da página pulsar antropologia no 

facebook e Tira dúvidas. 



3 2 1 
Auxiliar na divulgação do 
evento. 

O evento estar em 
andamento. Falta de recursos para 

investir do evento.  

 
 
 
 
 
 

II Semana de antropologia 

Auxiliar na divulgação do 
evento. 



Seminário de ambientação 
acadêmica ( SAMBA) 

Fonte: Jannieiry Araujo, 2019 



Fonte: Aline Castro, 2019 



Roda de conversa sobre o curso de antropologia 
 

Oficina de ambientação à Unilab 

Fonte: Aline Castro, 2019 Fonte: Domingas Fernandes, 2019 



Estudantes do Liceu Estadual Professor Francisco Oscar Rodrigues, Maracanaú-Ce. 

Visita guiada Fonte: Eduado, 2019 



Cartazes de divulgação das atividades 



Fonte: Cristiane Gomes, 2019 



OBRIGADO! 


