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Realização e análise  de Pesquisa  

Opinativa com os discentes de  1 semestre

Objetivos: identificar as dificuldades, as expectativas e as

sugestões dos alunos do período letivo 2018.2 .

Resultados: os alunos expuseram suas principais

dificuldades na situação de alunos ingressantes e apontaram

sugestões de atividades.



PESQUISAVocê conhece o Programa Pulsar?

Você conhece as tutoras do Pulsar de Letras?

Diante deste novo contato, com o ambiente acadêmico, quais
as suas principais dificuldades?

Diante destas dificuldades, o que você considera essencial que
as tutoras do Programa Pulsar realizem?

Aqui estão algumas das atividades que as tutoras atuais
realizaram até o momento de vigência no programa. Assinale as
que você tem interesse em participar, caso seja ofertado
novamente:
( ) Cine Pulsar de Letras ( ) Tutorias individualizadas
( ) Rodas de conversa ( ) Oficinas/tutoriais de gêneros
acadêmicos



Principais dificuldades: adaptação à linguagem acadêmica

(normas padrão e científica), realização de resumo, resenha,

fichamento, seminários acadêmicos, envio de trabalhos por e-mail,

informações referentes aos eventos acadêmicos, leituras extensas,

compreensão das variedades linguísticas e dos conteúdos, métodos

de ensino, ajudar os alunos a acompanhar as exigências do curso,

trabalhar em equipe, provas discursivas e interpretação de textos.

Sugestões: Tutorias individualizadas; oficinas/tutorias sobre

gêneros acadêmicos; seminários de capacitação das línguas; rodas

de conversa.

RESULTADOS GERAIS



cPlanejamento das Tutoras Júniores

Objetivos: definir e organizar as atividades mensais e

semanais; definir datas, horários e reserva de local; preparar

material didático para realização das atividades.

Resultados: a organização prévia das atividades

permitiu um melhor desenvolvimento e articulação das

tutoras júniores no decorrer do semestre.



Atividades planejadas de acordo com a  

pesquisa realizada

Atividades: Oficina de leitura e escrita; Oficina de SIGAA;

Tutorial sobre as Normas da ABNT.

Objetivos: atender a demanda dos alunos do semestre 2018.2.

Resultados: não foi possível realizar as atividades elaboradas

no tempo previsto, em virtude do recesso prolongado e do início do

estágio de observação das tutoras júniores. Entretanto, analisamos

as condições e selecionamos uma das atividades para ser

desenvolvida antes do final da vigência.



Elaboração de Tutorial: Normas básicas 

da ABNT

Objetivos: Foram selecionadas algumas normas da ABNT para

serem apresentadas aos novos estudantes com o objetivo de

auxiliá-los nos trabalhos acadêmicos.

Resultados: a atividade está agendada para o dia 20 de maio

(segunda-feira).



Manutenção de Redes sociais do Pulsar

Objetivos: atualizar os discentes sobre a atuação do

Pulsar de Letras e sobre as atividades realizadas pelo curso.

Resultados: os alunos conheceram as atividades apontadas.



Orientação para o processo seletivo do 

PET-IHL

Objetivos: auxiliar, com tutoria individualizada, os

alunos que solicitarem orientação sobre o processo seletivo

do PET - IHL.

Resultados: os alunos atendidos conseguiram

concorrer no processo seletivo.



Construção  e  divulgação de Informativos

Objetivos: manter os alunos informados sobre os

projetos e atividades ofertados pela universidade e

pelo curso.

Resultados: os alunos alcançados puderam

conhecer os trabalhos desenvolvidos citados.



Tutoria individualizada acerca da 

rematrícula online

Objetivo: esclarecer dúvidas acerca da rematrícula online

no SIGAA via whatsapp.

Resultados: os alunos atendidos foram orientados quanto

aos procedimentos de rematrícula pelo sistema integrado de

gestão de atividades acadêmicas.



Divulgação de eventos 



Oferta de plantão de tutoria

Objetivos: disponibilizar (via e-mail) horário de

orientação de conteúdos estudados aos alunos de 1 semestre.

Resultados: os alunos convidados não manifestaram

interesse na tutoria ofertada e as tutoras júniores não

realizaram a atividade.



Divulgação e participação do II Encontro 

de Estudos em Funcionalismo Linguístico

Objetivos: Estimular a participação dos estudantes no evento,

disponibilizar orientação para inscrição e participar do encontro

promovido pelos professores do curso de Letras da UNILAB.

Resultados: muitos estudantes convidados participaram do

encontro ofertado.



Divulgação e participação na IV Semana 

Internacional de Letras da UNILAB

Objetivos: Estimular a participação dos estudantes no evento,

disponibilizar orientação para inscrição e participar do encontro

promovido pelos professores do curso de Letras da UNILAB.

Resultados: muitos estudantes convidados participaram das

atividades ofertadas no encontro..



Conscientização da importância de 

participação no Processo Eleitoral do Centro 

Acadêmico do Curso de Letras

Objetivos: relatar a importância do processo eleitoral para a
universidade e incentivar os alunos de 1 e 2 semestre à participarem do
processo eleitoral.

Resultados: o processo eleitoral não obteve coreum necessário para
ser efetivado e será preciso realizar outra eleição.





c
Participação do  Pulsar de  Letras no Seminário 

de  Ambientação Acadêmica - SAMBA 2019.1

Objetivos: acolher os alunos ingressantes,

apresentar o programa Pulsar e as algumas das

atividades desenvolvidas.

Resultados: os alunos presentes estão cientes da

função do programa Pulsar dentro da UNILAB.



Proposta de encontro com os Tutores (as) 

Júniores ingressantes

Objetivos: partilhar a experiência do período de vigência

das tutoras atuais e facilitar o trabalho que será desenvolvido

posteriormente.



Autoavaliação  

geral

Foi uma experiência proveitosa e particular para as

tutoras júniores e sêniores, constituída de pontos positivos e

pontos negativos. Apesar de haver o problema da ausência de

tutorados em algumas atividades, foi possível ampliar a formação

não só acadêmica, como também a formação pessoal durante a

realização das atividades.



Obrigada!


