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RESUMO

O presente trabalho tem como principal objetivo abordar as experiências adquiridas dentro do programa
pulsar, com base nas atividades planejadas e executadas dentro do mesmo, concomitantemente o
aprendizado na tutoria do programa no curso de Relações Internacionais no Campus dos Malês.
Essencialmente, o programa pulsar está “vinculado à pró-reitoria de graduação [...], que serve para o
acompanhamento e orientação acadêmica dos estudantes de curso de graduação na modalidade presencial
em ações de tutoria” (UNILAB, 2018, pag. 3). O programa pulsar é um programa que tem como um dos
objetivos “contribuir para a integração sociocultural no ambiente acadêmico” (UNILAB, 2018, pag. 4). Com a
abertura do edital nº 16/2019, vigente em 24/05/2019, foram selecionados com base nos requisitos
estabelecidos pelo edital supracitado, os tutores com intuito dos mesmos cumprirem com os objetivos do
programa descritos no manual de tutor, para assim estabelecer um plano anual do programa relativo ao
curso do RI e seguir com a execução dos planos mensais já programados. Durante o percurso do programa,
foram realizadas diversas atividades como: reuniões com estudantes do primeiro e segundo semestre com
vista à divulgação do programa como também recolha dos dados e contatos dos mesmos para melhora na
comunicação entre os estudantes e tutores juniores. Portanto, vale ressaltar a importância da capacitação
dos tutores dentro do programa, a relevância da sensibilização, criação de espaço horizontal de trocas de
experiências e acolhimento entre estudantes, também foram realizadas monitorias e oficinas para atender as
demandas dos estudantes e etc. entretanto, também houve dificuldades enfrentadas no que tange as vagas
nas salas para a realização das oficinas, por outro lado, a ocupação que impediu a execução de algumas
atividades e entre outras. Porém, apesar das dificuldades, o programa tem sido essencial para integrar os
estudantes novos na comunidade do Campus dos Malês.
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