
PROGRAMA PULSAR RI

Tutores sênior: Magno Klein e Daniel de Lucca.

Tutores Junior: Chitungane Sebastião e Helma Pereira Mané.



AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM MAIO DE 2019

OBJETIVO GERAL: Acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos alunos, facilitar a interação com a

comunidade universitária.

➢Encontro PROGRAD com tutor sênior para introdução e apresentação do programa;

➢Encontro de Tutor sênior com os tutores juniores para a introdução e apresentação do programa;

➢Encontro com o tutor sênior para discutir e organizar o cronograma das atividades a serem

realizadas durante o programa;

➢Reuniões com os tutores juniores de outros cursos;

➢Participação e apresentação do programa no SAMBA, Semana Universitária e entre outras

atividades.



Criação de grupos de WhatsApp e e-mails para melhor interação 
entre os alunos e as disciplinas, compartilhar dúvidas e 

informações, divulgação das atividades e  marcação de  encontros 
individuais para acompanhamento pessoal:

Plantões semanais para auxiliar os alunos em seus desempenhos acadêmicos;

Encontros pessoais e virtuais caso solicitado para evitar choques de horários entre aulas e plantões;



Encontro para estudos de textos de disciplinas específicas, oferecemos também dias e horários de

atendimentos para os estudantes com o objetivo de melhorar nossos atendimentos para não

acontecer choque de horários.

Roda de conversa sobre o mercado de trabalho, áreas de atuações profissionais e estágios em R.I.

que teve como convidadas: Professora Dra. Cínthia Regina Campos e Juliana Vitorino



ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DURANTE AS FÉRIAS:

➢Apoio nas matrículas e uso do SIGA A

➢Auxilio na preparação de TCCs



CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19:

Suspensão das atividades do campus em meados do mês de março.

REORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PULSAR:

Acompanhamento virtual dos estudantes para o desenvolvimento de TCCs.



ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO PANDÊMICA NO 
CONTEXTO UNIVERSIDADE PARA APOIAR A ARTICULAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ESTUDANTES:

Informação sobre métodos de prevenção;

Distribuição de recursos alimentares e redes de ajuda.



CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Pode se destacar como dificuldade:

A falta de espaços e equipamentos (água, má conexão da internet) necessários para o

desenvolvimento das atividades presenciais;

Pouca participação dos alunos em algumas atividades (maior presença dos alunos do B.I do que de

R.I.);



DIFICULDADE DE DAR CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA:

Paralização das aulas;

Dificuldades de acesso a internet para muitos estudantes, o que dificulta a comunicação virtual.



GANHOS E APRENDIZADOS:

Experiência com ensino;

Aprimoramento das práticas de ensino;

Podemos concluir que o aprendizado foi enriquecedor para mim, como bolsista e para os estudantes

que participaram.


