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Pulsar Historia Edital n° 16/2019

 Ao longo da vigência do Edital 16/2019 foram realizadas variadas 

atividades de maneira coletiva e individual pelos tutores Juniores em 

parceria com os tutores Seniores do Programa Pulsar História, com o intuito 

de auxiliar e facilitar a ambientação dos discentes ingressantes do curso 

de História da Unilab.



Atividades realizadas 

 Acompanhamento individualizado com os estudantes ingressantes no 
curso de História, com enfoque nos estudantes que já possuem 
graduação;

 Participação no processo de matrícula e rematrícula dos estudantes 
ingressantes no curso;

 Aulas temáticas com o objetivo de discutir temáticas importantes dentro 
do campo de estudo da História;

 Confecção de certificados de atividades desenvolvidas pelo Pulsar 
História;

 Grupo de estudo de apoio a disciplina de Construção da Abordagem 
Histórica, para esclarecimentos e auxílio nas atividades;

 Orientações acerca do uso do SIGAA;

 Produção de materiais de apoio aos estudos: listas de sites para cursos 
online, fichamentos.



Objetivos

 Facilitar o processo de adequação dos estudantes ingressantes na 

dinâmica do curso de História da Unilab em parceria com a coordenação 

do curso;

 Promover espaços de discussão acerca de questões referentes a 

dinâmica do curso, bem como debates no campo de estudo da História;

 Prestar assistência de maneira acompanhada aos discente da disciplina 

Construção da Abordagem Histórica;

 Facilitar o contato entre tutor e tutorado de maneira simplificada para 

melhor desenvolvimento de atividades de tutoria a distância;

 Dinamizar o processo de aprendizagem por meio de leituras e discussões 

junto aos estudantes tutorados 



Dificuldades

 Conseguir uma total adesão dos demais estudantes a participação no 

Programa de Acompanhamento Tutorial;

 Completar a carga horária mensal exigida no Programa;



Resultados

 Êxito dos estudantes nas atividades exigidas pelos professores, após a 
participação na tutoria;

 Atendimento aos estudantes vindos de outras graduações, com dificuldades 
específicas no curso;

 Resolução de duvidas trazidas pelos tutorados ao longo dos encontros de 
tutoria;

 Confecção e envio de certificados referente a atividades desenvolvidas pelo 
Pulsar História;

 Assiduidade no envio de relatórios e materiais;

 Participação da Semana Universitária da UNILAB;

 Criação e disponibilização de canais de contato com os tutores juniores por 
meio de grupos de WhatsApp e E-mail.
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