
PROGRAMA PULSAR DE 
ENFERMAGEM- ICS
TUTORES JUNIORES: ANA BEATRIZ PORTELA, CIRLÂNIA AQUINO, 

EMANUELL CHAGAS, MILLENY ANDRADE.

TUTORES SÊNIOR: PROFª DRA. CAROLINA CARVALHO; PROFª DRA. ALANA 
MONTE; PROFº DR.JEFERSON FALCÃO E PROFª DRA. VIVIAN SARAIVA.



OBJETIVOS
I. Promover a adaptação do estudante à Unilab mediante a apresentação e a difusão da missão e 
dos paradigmas estatutários e normativos que orientam a instituição; 

II. Contribuir para a permanência qualificada do estudante nos cursos de graduação da Unilab;

III. Orientar o estudante para uma transição tranquila da Educação Básica para a Superior; 

IV. Promover ações que auxiliem o fortalecimento do desempenho acadêmico dos estudantes 
com vistas à construção de uma experiência acadêmica de excelência;

V. Fazer reconhecer, vivenciar e refletir sobre a interdisciplinaridade dos conhecimentos 
científicos e tecnológicos, assim como as relações entre ensino, pesquisa e extensão e o 
ambiente universitário em geral; 

VI. Incentivar a independência e autonomia, tornando o estudante empreendedor da sua própria 
formação e reflexivo sobre o próprio processo de aprendizagem; 

VII. Contribuir para a integração sociocultural do estudante no ambiente acadêmico; 

VIII. Habilitá-lo ou dar-lhe instrumentos para que faça escolhas curriculares e formativas 
condizentes com seus interesses e com as normas da graduação.



O PULSAR DE ENFERMAGEM

✓ Acolhimento

✓ Adaptação 

✓ Nova realidade

✓ Suporte

✓ ICS



ATIVIDADES REALIZADAS
• Primeiro momento com os novatos – Acolhimento.





COMO ACONTECE!

• Evento é combinado com o professor e 
acontece de surpresa para os alunos.

•No inicia a um momento de acolhimento, 
onde todos se conhecem.

•Dinâmica de Quebra-gelo.

•Apresentação do Programa Pulsar.

• Coffe Brake.











APRESENTAÇÕES DE SEMINÁRIOS

• O PULSAR de enfermagem busca através de oficinas e
seminários tornar a inserção do calouro na vida
universitária mais fácil e dinâmica, para isso, diversos
temas devem ser abordados, para que ao fim de um ano
de acompanhamento pelo programa pulsar o estudante
possua autonomia e independência em suas atividades
acadêmicas.



TEMÁTICAS ABORDADAS
✓ SIGAA  e como usar?

✓ Matricula online.

✓ Setores e divisões da Universidade.

✓ Auxílios estudantis. 

✓ Estilo de vida; sono, alimentação e atividade física.

✓ Estresse no ambiente acadêmico.

✓ Como organizar meu tempo?

✓ Curriculum Lattes como fazer. 

✓ Grupos de pesquisa e o curso de enfermagem.











APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 



DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DO CALOURO



DESAFIOS

• O programa pulsar possui uma alta adesão dos estudantes
quando ainda no começo, entretanto, com o passar do
semestre é notável a diminuição da frequência de alunos nos
encontros do programa, este sinal fica evidente nas listas de
frequências de cada encontro.

• Algumas estratégias foram elaboradas para tentar aumentar a
adesão e a permanência dos alunos no programa. A
importância das horas complementares sempre é explorada
bem como a distribuição de brindes e coffe brakes quando
possível.



RESULTADOS ALCANÇADOS 

O PULSAR de enfermagem proporcionou autonomia e
independência a todos os seus tutorados, através de
palestras, apresentações, oficinas e tira-dúvidas. A
autonomia e independência pode ser comprovada ao
observamos os alunos e sua evolução na desenvoltura
acadêmica. A adaptação é muito difícil mas com o auxilio se
torna mais prática e menos traumática.





AVALIAÇÃO DOS TUTORADOS APÓS 1 ANO DE 
PROGRAMA












