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 A COMGRAD conjunta dos cursos de Ciências Biológicas e Biotecnologia, junto de seus 
coordenadores, vêm desde 2013/1 realizando a identificação dos alunos que apresentam um baixo desempenho 
acadêmico e se encontram em Regime de Observação de Desempenho (ROD) ou em Iminência de Jubilamento. 
Esses são incluídos no Programa de Acompanhamento Acadêmico Discente, que visa evitar seu desligamento ou 
jubilamento através de medidas de assistência, tais como reuniões para a conscientização de seu caso e 
orientação para as matrículas seguintes. Esta COMGRAD atende a um contingente de 755 estudantes, sendo 627 
do curso de Ciências Biológicas e 128 do curso de Biotecnologia, o que representa inúmeras demandas de 
trabalho e que ocasionava uma dificuldade em auxiliar os discentes com baixo desempenho, restringindo o 
amparo somente aos que se encontravam em Iminência de Jubilamento (5 por semestre, em média). Com uma 
secretaria tão atarefada, somada a mudanças recentes nos procedimentos de avaliação de desempenho estudantil, 
temos um quadro preocupante: somando as informações dos dois cursos, entraram 5 alunos em ROD no 
semestre 2012/2, 15 em 2013/1, 21 em 2013/2, 18 em 2014/1 e 23 em 2014/2. Começamos o ano de 2015 com 
62 alunos em ROD, enquanto, nesse meio tempo, somente 5 tiveram êxito em sair da situação de observação 
(dados extraídos dos relatórios do Sistema da UFRGS). Levando em consideração esse alarmante panorama, a 
equipe da COMGRAD começa, em abril de 2015, a contar com um monitor cuja função específica é identificar e 
diagnosticar a situação acadêmica dos discentes, exercendo um trabalho informativo e preventivo no intuito de 
atingir um maior número de alunos do que os esforços anteriores. Incluem os métodos de trabalho do monitor a 
identificação e o contato para agendamento de reuniões individuais com as COMGRADs/BIO-BTC, a 
elaboração de um plano de ação personalizado para cada discente nas próximas matrículas, auxílio durante o 
procedimento de matrícula para o semestre seguinte, uma Reunião Geral de esclarecimento sobre a Resolução 
19/2011 – CEPE para calouros, e, em casos especiais, o encaminhamento do caso para o NAE (Núcleo de Apoio 
ao Estudante). Ao final do período de um ano, será realizado um levantamento geral do resultado do programa 
de acompanhamento para conferir a eficiência dos procedimentos realizados, identificando os pontos positivos e 
negativos, além da elaboração de um Relatório Final para fins de análise e autoavaliação. Apesar dos esforços 
sucessivos da Comissão de Graduação, os alunos insistem em não responder aos convites: cerca de 70% dos 
discentes contatados não demonstraram interesse neste recurso oferecido, dificultando o êxito dessas ações. 
Assim, os resultados se tornam um tanto abstratos, pois ainda não é possível atingir uma grande parcela do 
grupo, contudo a expectativa é diminuir o índice de evasão, o número de alunos em ROD e a taxa de recorrência, 
o número de vagas ociosas no curso devido à falta de frequência (FF), evitando os processos de desligamento ou 
jubilamento, contribuindo, dessa forma, para o triunfo acadêmico de cada um dos discentes. 


