
PULSAR MATEMÁTICA 
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PULSAR

Tutor(a) Júnior: Janaina Gomes; Marcelo Henrique; Sharmenya Andrade; Luiz 

Fernando.

Tutor(a) Sênior: Amanda Angélica Feltrin Nunes; Wesl ley Marinho Lozório.



Atividades desenvolvidas
◦ Tutorias coletivas;

◦ Elaboração de matérias didáticos;

◦ Dia de Integração;

◦ Teste de nivelamento e técnicas de estudo.



Tutoria coletivas
◦ Objetivo: Amenizar o índice de

reprovação dos alunos nas
disciplina de Geometria
Euclidiana, Geometria Analítica e
Trigonometria e Números
Complexos, fortalecendo o
desempenho acadêmico dos
discentes, auxiliando-os com as
tutorias.



Tutorias coletivas
Tutoria tratando da parte teórica da 

disciplina.
Participação de tutorados na 

resolução de exercícios.



Resultados
◦ Trigonometria e Números 

Complexos
◦ Geometria Euclidiana

Aprovados
86%

reprovados
14%

Dos que participaram

Aprovados
62%

reprovados
38%

Dos que participaram



Resultados
◦ Geometria Analítica

aprovados
75%

reprovados
25%

Dos que participaram



Elaboração de materias
didáticos

◦ Lógica;

◦ Manual de soluções de Geometria 
Euclidiana;

◦ Solucionário de Geometria 
Analítica;

◦ Pré-cálculo.

◦ Objetivo: incentivar a
independência, a autonomia e
fortalecer o desempenho
acadêmico dos estudantes de
Matemática, dando acesso a
matérias com sínteses claras do
conteúdo das referidas disciplinas.



Dia de Integração



Dia de Integração
◦ Objetivo: A atividade foi realizada

com a finalidade de apresentar o
curso de Licenciatura em
Matemática, os programas que a
universidade oferece, apresentar o
SIGAA, sanar dúvidas pertinentes a
questões que envolvem estudantes
e universidade para promover a
adaptação do estudante.

◦ Resultado: Foi satisfatório, pois os
estudantes se familiarizaram com o
ambiente acadêmico nos diversos
pontos pautados no momento.
Além disso, os discente interagiram
bastante.



Teste de nivelamento e 
técnicas de estudo

◦ Teste de nivelamento.

◦ Objetivo: Obter informações dos
calouros quanto aos
conhecimentos específicos da
área da Matemática, com o intuito
de trabalhar em cima das
dificuldades encontradas.

◦ Dicas de estudos.

◦ Objetivo: Assistir os calouros
disponibilizando técnicas de
estudos para orientar os estudantes
a administrar o tempo de forma
proativa, e assim, incentivar a
independência e autonomia dos
discentes.



Participação em eventos
◦ VI Semana Universitária da

Unilab

◦ Objetivo: Expor as
contribuições do Programa
Pulsar para o curso de
Licenciatura em Matemática,
especificamente nas
disciplinas de Trigonometria e
Números Complexos e
GeometriaEuclidiana.

◦ Resultado: os Tutores Júniores
tiveram uma apresentação
satisfatória



Dificuldades
◦ Falta de participação dos tutorados;

◦ Conciliar tempo de estudo para as disciplinas com tempo de planejamento 
para tutorias. 



OBRIGADO!


