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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS e OBJETIVOS 

 Manual do tutor : leitura e releitura - Compreender o programa pulsar, seus objetivos e atribuições.

 Reunião do programa Pulsar com outros tutores juniores. Conhecer o Programa Pulsar.

 Planos de atividades anual presencial e á distância - Esboço de possíveis atividades,
desenvolvimento e conclusão.

 Leituras individuais: Calendário acadêmico, editais de matriculas, resoluções, PPC, Domínio das
possíveis datas para execução de atividades no período acadêmico, recomendações de
matriculas, informes datas de matriculas, acompanhamento fluxograma, avaliação ensino e
aprendizagem, horas complementares, optativas e eletivas.

 Relatórios: de frequência mensais, parcial e final - Comprovar frequências e trabalho.

 Reunião com tutor sênior - Planejamentos mensais, agenda tutoria, acompanhamento e finalização
de atividades.

 VI semana universitária: Produção de resumo simples, de banner produção e apresentação de
trabalho intitulado - A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA PULSAR NA INSERÇÃO DE NOVOS ESTUDANTES
DA UNILAB NA LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA DO CAMPUS MALÊS

 Comunicação pulsar História males: lista ingressantes 2019.1, 2019.2 e 2020.1, criação e
acompanhamento de e-mail de comunicação tutor Junior e comunidade acadêmica. e-mail:
pulsarhistoriamales2019@gmail.com.

mailto:pulsarhistoriamales2019@gmail.com


 Contato com a coordenação de curso presencialmente : Colher informações sobre calendário

de curso, especificidades, lista de ingressantes.

 Conhecendo o lattes, sigaa para estudantes ingressantes: Auxilio na criação e no acesso a

plataforma lattes, sigaa.

 Pagina Pulsar historia- Males facebook: Criação e acompanhamento visando maior
aproximação-interação com estudantes do curso via tecnologia.

 Espaço de encontro : Reserva de sala para atendimento de integração e acessibilidade ao

programa pulsar.

 Entendendo métodos de ensino aprendizagem, autoria e educação para além da estrutura
física: Melhor entendimento sobre aula fora da estrutura física e métodos, sugestão de

organização de horas de estudo, turno e elaboração criativa de material para suporte nos

estudo e sugestão de leitura de autoria no processo de aprendizagem.

 Bibliotecas digitais : Localizar bibliotecas com acesso online e produzir uma lista com seus
endereços eletrônicos para disponibilizar o acervo para complementação de rotina de estudos.

 Aquisição de equipamento para tutoria: Aquisição de computador para auxilio a monitoria

durante período letivo.



 Contatos técnicos administrativos do campus Males com atendimento virtual: Atualizar a lista

contato eletrônico de todos os setores técnicos-administrativos da Unilab que exigiria uma
estrutura física para atendimento e sua disponibilidades para atendimento via e-mail.

 Programas e projetos de suporte a pandemia: Localizar endereços eletrônicos de contatos

acadêmicos para suportes como abertura de edital de ajuda financeira, suportes psicológicos

e outras formas de apoio para além do institucional disponíveis durante a pandemia.

 Horas complementares - Contribuir para maior entendimento sobre horas complementares e

possibilidades de realiza-las – online, em casa durante pandemia.

 Estudar com filmes - Utilizar a indicação de filmes como complementação de estudos.

 História e pandemias – Maior conhecimento sobre as pandemias mundiais.

 Covid 19 – Criar uma divulgação sobre conhecer e se prevenir da COVID-19.



RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Auxilio na criação do lattes e manipulação do sigaa

 Familiarização com o programa, tutores e tutoras de outros cursos do IHL- Malês

 Listagem de estudantes com quantidade de matriculados e contato via e-mail

 E-mail criado para comunicação com estudantes do curso de história

 Produção resumo simples, banner.

 Entendimento sobre critérios para Quilombolas e indígenas ingressantes entre outros nas termalidades
a partir dos variados editais e auxilio na matricula dos estudantes e nas inscrições para o Paes

 Maior interação entre tutoria Junior e comunidade acadêmica por meio eletrônico.

 Criação de página do Programa Pulsar História Malês, de e-mail.

 Possibilidade de aquisição de equipamento adquirido para auxilio as monitorias.

 Divulgação do Programa Pulsar nos eventos acadêmicos como Calourada, Semana Universitária e
contato com estudantes nesses eventos.

 Informar a estudantes as possibilidades de bolsa de pesquisa e extensão, ensino.

 Maior entendimento de construção de planos de estudos em casa de forma criativa e significativa
por meios eletrônicos.



DIFICULDADES

 Não ter um espaço fixo para manter uma rotina produtiva, já que no Malês até as salas estão sendo
compartilhadas entre alunos e professores.

 Falta de material para impressão ou de apoio a orientação, como papel oficio.

 Dificuldade na comunicação por vídeo, pois sempre havia falha como por exemplo, o áudio baixo.

 Dificuldade em estabelecer datas e horários viáveis para os próprios estudantes do Curso.

 No primeiro mês tive dificuldade porque o calendário acadêmico não considerou o feriado estabelecido pela
direção do campus males ref. A data 24/06/2019.

 Dos e-mails, (02) dois estudantes do curso não possuem e-mails cadastrado na caixa de entrada da
coordenação.

 Pouca aderência dos estudantes a contato presencial e -ou eletrônico.

 Até aqui as dificuldades apresentadas foram mínimas como ter suporte tecnológico para atender as demandas.

 Ter horário para aquisição dos equipamentos limitados ao dia, sendo que a noite era um dos momentos para
solicitar os equipamentos e-ou tutorias (reservados para as aulas).

 A cidade não possui uma gráfica para impressão do banner, tendo que se deslocar para o centro da cidade
mais próxima.

 Diversos editais de matriculas e público pequeno, porém com realidades diversas para ser acompanhado.

 Semana Universitária, Da apresentação permanecemos a manhã inteira em um corredor com cobertura, porém
muito quente pelo efeito do calor, de pé. O evento não disponibilizou água, sendo que acesso a água era
apenas para quem estava executando apresentação oral e nas salas.



 Deslocamento para três espaços (Males, Cejal e Instituto), o que necessitou que levasse mais

tempo para realizar atividades, pois dependia de transporte escolar - Estudantes em diferentes

espaços e estudando apenas no turno da noite.

 Passar atividades realizadas durante meses para apenas um documento, sintetizar ainda é um

ponto fraco.

 Pouca aderência dos estudantes por acreditar na incapacidade dos próprios estudantes , nesse

caso é necessário trabalhar o fortalecimento da autonomia estudantil fortalecendo a própria

categoria.

 Não ter um aparelho de fotografia, nem celular foi uma dificuldade. Eu criei um grupo de

whatsapp por um celular emprestado e fui acompanhando pelo desktop, não foi possível registrar

vários momentos.



Anexos 



INTRODUÇÃO

O Programa Pulsar, que se encontra em andamento

tem como objetivo apresentar e explicar a UNILAB

e o curso de História a ingressantes mostrando

caminhos para aquisição de autonomia estudantil e

integração sociocultural.

METODOLOGIA

Através da elaboração de planos de atividades anual

e mensal, o Tutor Sênior e Tutores Juniores

elaboram uma agenda de ambientação acadêmica

com o objetivo de fortalecer a integração dos(as)

estudantes novatos (as) com a universidade por

meio de tutorias, que promove a relação entre o (a)

tutor (a) e tutorado, no acolhimento, nas oficinas,

nas atividades entre outras fortificando ainda mais o

programa existente.

Neste sentido a primeira parte do plano de atividades

também é constituída pela leitura dos editais e das

resoluções que regulamentam o Programa, o Curso

e a Instituição, pela observação e pela elaboração de

uma avaliação diagnóstica para conhecer melhor o

perfil de tutorado a ser trabalhado.RESULTADOS E DISCUSSÃO

A introdução a vida acadêmica altera significamente os

hábitos de recém chegados (as) ao mundo da ciência. E

Por meio do Programa Pulsar é possível estabelecer uma

relação mais tranquila com a academia.

O conhecimento e acompanhamento dos editais e

resoluções que dão corpo a Instituição, ao Curso e ao

Programa facilita aos tutores juniores acolher de forma

significativa estudantes novatos (as), possibilita a

orientação quanto ao ingresso em projetos de pesquisa,

ensino e extensão e quanto a familiarização com

atividades e debates acadêmicos, assim como amplia o

acesso dos (as) estudantes recém chegados (as) com

estudantes da sua área e de outras áreas de estudo

ampliando a oportunidade de vivenciar também a

interdisciplinaridade.

Através da observação, avaliação diagnóstica e realidade

teórica o Programa poderá ser executado em sua

segunda parte de forma coerente.

CONCLUSÕES:

O Programa Pulsar se mostra extremamente relevante na

promoção de discussões estudantis em torno da vivência

acadêmica atuando assim no combate à evasão universitária,

nomeadamente na Licenciatura em História, ampliando as

possibilidades de suporte universitário proporcionando aos

estudantes trilharem independência na construção de sua carreira

acadêmica.

Nesta primeira parte temos como resultados relatórios de

observações que resulta em uma avaliação diagnóstica que leva

em consideração as dimensões: pedagogicas, organizacional,

social e seu planejamento.

Para Selma Garrido Pimenta (2012), “ O diagnóstico não se

limita a uma visão inicial, mas se realiza como processo

permanente de identificação de necessidades e possibilidades que

permitam rever ou reafirmar as opções, uma vez que a realidade é

dinâmica, viva, mutável.” (p. 223)

É evidente que o Programa Pulsar supera o objetivo de inserção e

integração se mostrando um importante espaço de relação

institucional com o público estudantil, administrativo e docente

nos apresentando sujeitos, problemáticas e métodos de atuação e

de pesquisa.

A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA PULSAR NA INSERÇÃO DE NOVOS 

ESTUDANTES DA UNILAB NA LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA 

DO CAMPUS MALÊS 
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