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RESUMO
Este trabalho objetiva relatar as experiências na tutoria do programa pulsar no curso de bacharelado
interdisciplinar em humanidades na UNILAB - Malês. O referido programa "foi criado e regulamentado por
meio da resolução 29 [...], está vinculado a pró-reitoria de graduação [...] e serve para o acompanhamento e
orientação acadêmica dos estudantes de cursos de graduação na modalidade presencial em ações de tutoria".
(UNILAB, 2018, p. 3). Para melhor integrar os estudantes recém-ingressos, o programa pulsar visa ambientar
os estudantes do ponto de vista acadêmico e cultural, de modo a facilitar e fomentar sua permanência nos
cursos de graduação. Nesta perspetiva, as ações realizadas pelo programa servem como um espaço de trocas
de saberes científico e cultural no âmbito das ações executadas pelos tutores juniores. Nestes primeiros
meses de programa, foi possível vislumbrar uma série de experiências construtivas, contudo, dificuldades não
faltaram. Após o planejamento traçado em conjunto com a tutora sênior, os tutores juniores começaram a
executar as atividades do cronograma anual. O déficit na questão estrutural do campus dos Malês esteve
entre as grandes dificuldades, pois, muitas vezes, recorreu-se a espaço alternativo para poder executar as
demandas dos estudantes. Experiências positivas como as oficinas de aperfeiçoamento sobre gêneros
textuais, contribuíram para o melhor desempenho das atividades. Além disso, defende-se a ideia de que o
programa deve ser mais divulgado no início de cada semestre, para melhor inserção dos novos estudantes e,
assim, evitar alguns impasses quanto à participação destes nas atividades realizadas pelo programa.
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