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RESUMO
O trabalho aborda as experiências de tutoria do Pulsar, que é um Programa de tutoria para os discentes que
estão cursando o primeiro e o segundo semestre na Unilab (Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-brasileira). O Pulsar de Letras tem o enfoque de trabalhar a adaptação dos discentes
ingressantes no curso de Letras-Língua Portuguesa e Letras-Língua Inglesa ao ambiante universitário,
através do contato com os gêneros acadêmicos e na prática de atividades realizadas no âmbito da
universidade. O trabalho apresenta ainda as metodologias utilizadas nas atividades, com características
didáticas e tutoriais. O período de vigência das atividades deste edital é de um ano, iniciando em maio de
2019 à maio de 2020. Como supracitado, o Programa Pulsar tem o objetivo de promover a adaptação do
discente a universidade, com atividades de tutoria, contribuindo para a permanência qualificada, e
acompanhando o discente em sua transição de educação básica para a educação superior, em uma adaptação
à academia. O Pulsar de Letras 16/2019 utiliza como metodologia a realização de atividades mensais, como:
rodas de conversa, com o intuito de estabelecer uma aproximação entre os tutores e tutorandos, partilhando
experiências na academia e o esclarecimento de dúvidas dos discentes; oficinas, como a oficina do Sigaa
(Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), que tem por foco auxiliar o discente a utilizar o
sistema em todos os seus dispositivos disponíveis; o Cine Pulsar, para que os alunos desenvolvam, atarves da
discussão de filmes de temáticas da literatura e da linguagem, um senso crítico, como educadores em
formação. Há, ainda, as tutorias individuais, em que os tutores juniores acompanham os discentes em suas
demandas individuais.
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