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OBJETIVOS DO PROGRAMA

Adaptação

Permanência 
qualificada

Transição

Independênci
a e autonomia

Fortalecimento 
do 

desempenho 
acadêmico



ATIVIDADES, OBJETIVOS E 
RESULTADOS ALCANÇADOS

ATIVIDADES OBJETIVOS RESULTADOS

Edital de auxílios estudantis Apresentar o edital de 

solicitação de auxílios e 

facilitar a logística da 

requisição

Os alunos presentes tiveram 

muitas dúvidas quanto aos 

documentos e pré-requisitos 

para solicitar os auxílios.

Oficina de SIGAA Oferecer noções básicas de 

uso do Sistema, como: 

responder fóruns, visualizar 

notas e presenças; responder 

questionários; enviar 

certificados, etc.

Maior facilidade em utilizar as 

ferramentas básicas e mais 

comuns disponíveis no Sistema 

Integrado.



ATIVIDADES, OBJETIVOS E 
RESULTADOS ALCANÇADOS

ATIVIDADES OBJETIVOS RESULTADOS

Oficina de ABNT Oferecer noções básicas de 

formatação de trabalhos 

acadêmicos, além de estimular 

a prática do exposto por meio 

de exercícios breves, layout de 

Word, etc.

A padronização em 

documentos foi aprendida e 

salva pelos alunos por meio da 

tutoria de layout.

Tutoria sobre pesquisas em 

sites academicamente aceitos.

Apresentar sites, tais como a 

Biblioteca Virtual em Saúde, 

Periódicos da Capes, nos quais 

o aluno possa encontrar fontes 

e informações confiáveis para a 

produção de trabalhos e 

pesquisas acadêmicas.

Os alunos conheceram os sites 

academicamente aceitos e 

assimilaram como se dá a 

busca com os termos e 

pronomes padronizados.



ATIVIDADES, OBJETIVOS E 
RESULTADOS ALCANÇADOS

ATIVIDADES OBJETIVOS RESULTADOS

Horas complementares e de 

extensão

Apresentar e tirar dúvidas dos 

novatos sobre as horas 

complementares, bem como 

suas divisões, e quais atividades 

são aceitas nessa categoria.

Os alunos assimilaram quanto 

às atividades que podem ser 

aceitas como complementares, 

assim como devem proceder 

para submetê-las para serem 

avaliadas.

Demonstração de matrícula via 

SIGAA para os alunos do 

primeiro semestre em 

Enfermagem.

Oferecer autonomia no 

processo de realização de 

matrícula aos novatos.

Autonomia e independência no 

processo de matrícula e de 

formação de grades de 

horários.



ATIVIDADES, OBJETIVOS E 
RESULTADOS ALCANÇADOS

ATIVIDADES OBJETIVOS RESULTADOS

Apresentação dos grupos de 

pesquisa.

Apresentar os grupos de 

pesquisa atuantes do ICS para 

os estudantes do primeiro 

semestre; expor o calendário e 

os horários dos encontros; foi 

visada a participação dos 

alunos nos grupos.

Os alunos conheceram e 

foram estimulados a participar 

dos grupos de pesquisas do 

ICS.

Manual do Calouro. Facilitar a ambientação 

expondo a logística da 

UNILAB reunida em um 

manual, no qual eles podem 

recrutar quando necessário.

Interação e interesse dos 

alunos tutorados em abordar 

mais profundamente os 

tópicos abordados no manual.



ATIVIDADES, OBJETIVOS E 
RESULTADOS ALCANÇADOS

ATIVIDADES OBJETIVOS RESULTADOS

Recepção dos alunos do 

Curso de Enfermagem

Recepcionar, promover 

apresentação e interação entre 

os próprios alunos, realizar 

dinâmicas, a fim de que o 

primeiro encontro com a 

academia seja agradável e de 

facilitar a apresentação dos 

tutores para com seus 

tutorados.

Os alunos foram 

recepcionados e acolhidos.

Semana Universitária Apresentar o curso de 

Enfermagem e o Programa 

Pulsar.

O curso de Enfermagem e o 

Programa Pulsar foram 

apresentados aos visitantes no 

stand.



SEMANA 
UNIVERSIT
ÁRIA



RECEPÇÃO



DIFICULDADES
• Falta de adesão

• Alta evasão

• Alta carga horária semanal



D Ú V I DA S ?

O  Q U E  VO C Ê  D E S E J A 

P E R G U N TA R ?



Agradeço a atenção!

‘‘ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

sua própria produção ou a sua construção’’ ( FREIRE, 2003)


