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Atividades do Programa 
Pulsar no Curso de Física 



 
As atividades aqui descritas de forma sucinta, 

correspondem algumas das atividades que foram 
realizadas no curso de Física no nesse ano de 
vigência do edital. 

 

As atividades mencionadas foram as de mais 
relevância, e que apresentou bastante eficácia em sua 
aplciação. 

                                      INTRODUÇÃO 



 

“O QUE É FISICA?” 



 
      “O QUE É FÍSICA?” é um projeto desenvolvido 

nos últimos anos pelos tutores juniores do curso de 
física. 

 

     O projeto em questão visa apresentar aos alunos as 
principais teorias físicas, sem o rigor matemático. O 
intuito é apresentar a física do dia a dia, de uma 
forma que possa impressionar positivamente os 
alunos e mostrar a sutileza dessa ciência. 

“O QUE É FISICA?” 



 
         No inicio da vigência o projeto foi realizado 

pelos tutores juniores tendo uma participação 
regular por parte dos estudantes. Mas foi um projeto 
pouco desenvolvido nos meses seguintes. 

       Com a ideia de retornar o projeto com afinco, foi 
planejado um ciclo de seminários para março e 
meses seguintes,  mas devido a pandemia do Covid-
19, o projeto não foi implantado. 

“O QUE É FISICA?” 



 
    Em todas as entradas de novos alunos no curso, os 

tutores juniores fazem seminários, ou outro tipo de 
atividade para auxiliar os estudantes recém 
ingressos. 

 Para as entradas do ultimo ano, foram apesentados 
seminários, apresentação durante a aula de Inserção 
a Vida Universitária com o apoio do professor,  e 
conversas individuais com os alunos, com intuito de 
orienta-los. 

 

Apresentação do Curso 



 
 

 

  O objetivo das atividades de forma geral era 
apresentar aos alunos informações acerca de: Horas 
de extensão e complementar, grade do curso, nome 
de professores, disciplinas ofertadas, matriculas, 
SIGAA, Bolsas ofertadas entre outras coisas. 

Apresentação do Curso 



 
 

 

Os minicursos também são ótimas ferramentas para 
auxiliar os estudantes. Os minicursos não foram 
frequentes, mas o que foi realizado teve bastante 
êxito e foi no intuito de colaborar para a preparação 
das avaliações dos estudantes. 

Minicursos 



 

Minicursos 

O minicurso sobre 
trigonometria e 
números complexos foi 
realizado para auxiliar 
na disciplina de 
introdução ao cálculo, e 
acabou sendo o foco do 
trabalho da Semana 
universitária. 

Apresentação de trabalho na semana 
universitária 



 
  A melhor forma de contribuir para a formação do 

estudante no curso de física é por meio das 
monitorias. 

Muitos alunos apresentam bastante dificuldade de 
compreender o conteúdo, assim como também já 
trazem consigo uma deficiência em matemática 
providas do ensino médio o que requer dos tutores 
mais prioridade nesta atividade. 

Monitorias 



 

Monitorias 

  

  As monitorias no curso 
de Física é a atividade 
que mais é realizada 
pois é a que têm mais 
precisão. Sua realização 
contribui de forma 
relevante para o 
aprendizado do 
estudante 

Monitoria realizada para o curso de 
Física 



 
  As contribuições do programa pulsar para os 

estudantes são evidentes. Os alunos que acabam de 
ingressar em uma universidade ao receber esse apoio 
proposto pelo programa, se sentem acolhidos e 
acabam obtendo êxito em suas atividades. 

Aos próximos tutores juniores espera-se que foquem 
mais nas monitorias e encorajem os alunos a 
participarem mais. 
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