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RESUMO
O presente trabalho busca através de relatos demonstrar a contribuição do programa pulsar no
desenvolvimento do tutor júnior no que diz respeito a sua vida acadêmica e enquanto futuro profissional. O
programa pulsar surge através da resolução 29, com o objetivo de orientar e fazer um acompanhamento dos
discentes na sua transição entre o ensino básico para o ensino superior, buscando auxiliar de forma a
diminuir o abandono do curso e orientar para um bom desempenho acadêmico. O edital em vigência é o
16/2019, que selecionou os novos tutores juniores. Em maio começaram as atividades, sendo realizada
primeiramente com discentes da entrada 2018.2 e 2019.1, onde foram apresentados os novos tutores
juniores e realizada a oficina de solicitação do auxilio. No mês de julho realizamos outra oficina, sobre horas
complementares, com alunos de diversos semestres, com o objetivo de mostrar as atividades que devem ser
realizadas para cumprimento da carga horaria das horas complementares e como adicionar os certificados
das atividades no sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas (SIGAA). As outras atividades até o
mês de agosto se realizam através de tutorias de diversas disciplinas, com o objetivo de melhorar o
desempenho acadêmico dos alunos tutorados. Durante todas as atividades foram necessárias diversas
leituras, visualização de vídeos, formulação de material para as tutorias e principalmente o desenvolvimento
da comunicação oral para repasse de todo o aprendizado. O que evidencia o desenvolvimento que o programa
pulsar vem trazer para os tutores juniores, com o aprendizado nas leituras e demais atividades e
principalmente o possível crescimento na maneira e de se comunicar e repassar seu conhecimento.
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