
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA PULSAR

Curso de 
Ciências Sociais

Tutora Sênior: Zelinda Barros
Tutor Junior: Filipe Buba N’hada



Principal objetivo

Garantir a permanência plena e satisfatória
das/os discentes para diminuir os índices de
evasão por motivos de ausência de
acolhimento e orientação, mantendo índices
satisfatórios de desenvolvimento acadêmico.



Tutores Júniores

De Maio de 2019 a Março de 2020:
Leonardo Lázaro Faislon

Bacharel em 
Humanidades e 
Licenciado em 

Ciências Sociais

Bacharel em 
Humanidades e 
Licenciando em 
Ciências Sociais

De Março a Maio de 2020:
Filipe Buba N’hada



Tutora Sênior

Antropóloga
Doutora em Estudos Étnicos e 
Africanos 
Docente do curso de Ciências 
Sociais



Principais atividades desenvolvidas

 Elaboração do Plano de Atividades de Tutoria com a Tutora

Sênior

 Reunião de acompanhamento com a tutora Sênior

 Plantões de atendimento às/aos estudantes

 Participação no Seminário de Ambientação Acadêmica (SAMBA)

 Participação na Semana Universitária (SEMUNI)



Participação em eventos



 Apresentação do Programa aos estudantes recém-chegados em 
reunião com a coordenação do curso de Ciências Sociais

 Divulgação de conteúdos relacionados ao Programa nas redes 
sociais do grupo (Facebook e WhatsApp) 

 Realização de oficinas

Principais atividades desenvolvidas









 Reuniões com a divisão de acompanhamento do Programa Pulsar

 Orientação às/aos estudantes para o uso do SIGAA e da 
Plataforma Lattes

 Pesquisa de notícias relacionadas a cuidados durante a pandemia
de COVID 19

Apresentações



 Fluxograma curricular

 Uso da Biblioteca Universitária

 Procedimentos institucionais para solicitação da bolsa 
permanência oferecidos pelo Ministério da Educação destinado 
aos estudantes indígenas e quilombolas

 Procedimentos de renovação, prestação de contas e solicitação 
dos auxílios oferecidos pelo programa PAES.

 Pleitos eleitorais e movimentos estudantil

Plantões de Atendimento



 Pesquisa de conteúdos para os plantões de atendimento

 Elaboração de slides para apresentações institucionais

 Elaboração de relatórios (frequência mensal e relatório final)

Outras atividades desenvolvidas



Leitura e divulgação das normas
relativas à vida acadêmica

Pesquisa de oportunidades de 
cursos online

Pesquisa de documentários, filmes, e 
de vídeos educativos para divulgação 
nas redes sociais do Programa Pulsar.

Atividades atuais 



Dificuldades

 Falta de espaço para realização de todas as atividades 
programadas; 

 Ocorrência de aulas em prédios em diferentes localidades de São 
Francisco do Conde dificultou a mobilidade. 









Oficina de Leitura e Produção Textuais



Oficina “Internet e Informação”, em parceria com o Programa Onda Digital, da UFBA



Oficina “Internet e Informação”, em parceria com o Programa Onda Digital, da UFBA



OBRIGADO!


