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“Kit COMGRAD” - TRABALHO COLABORATIVO NA ELABORAÇÃO DE MATERIAL 

ORIENTADOR DAS AÇÕES NAS COMISSÕES DE GRADUAÇÃO 

 

Justificativa: As atividades desenvolvidas pelas Comissões de Graduação 

(COMGRADs), seja pelos membros que compõem a Comissão ou pelos Técnicos que 

as auxiliam, são muitas e diversificadas. Com a troca periódica dos integrantes das 

Comissões e o ingresso de novos servidores técnicos trabalhando nas COMGRADs, 

constatou-se a necessidade de orientações referentes a como agir e lidar com 

questões práticas e rotineiras nos cursos da Universidade, agilizando o trabalho, uma 

vez que reuniria, em um só espaço on-line, as informações mais procuradas, evitando 

sua dispersão. 

 Objetivos: Mapear as atividades rotineiras comuns a todas Comissões de Graduação 

da UFRGS.  Investigar, junto aos diversos órgãos e setores da Universidade, quais os 

procedimentos corretos para a realização de tais atividades. Elaborar e disponibilizar, 

na página da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) as orientações (KIT 

COMGRAD) para subsidiar ações dos servidores, docentes e técnicos, que atuem em 

COMGRADs.  

Metodologia: Desde abril/2015 são realizadas reuniões semanais do Grupo de 

Trabalho fixo, composto por quatro Técnicos em Assuntos Educacionais, atuantes em 

COMGRADs, e uma Assistente em Administração, que atua na PROGRAD, para 

mapearas atividades, procedimentos, indicar legislações que as subsidiam e sistemas 

informatizados utilizados pelas COMGRADs. Pessoas responsáveis por setores 

específicos foram convidados para esclarecer práticas e técnicas corretas a serem 

seguidas pelas COMGRADs. As informações obtidas até o presente momento foram 

redigidas, compiladas e publicadas destas no site da PROGRAD, em “KIT 

COMGRAD”.  

Resultados: O Grupo de Trabalho mapeou, registrou e reuniu, até o momento, as 

rotinas referentes a vinte e um temas relacionados às atividades das COMGRADs, 

disponíveis para consulta no site http://www.ufrgs.br/prograd/comgrad/kit-comgrad. 

Outras atividades relacionadas às rotinas da COMGRAD estão sendo pesquisadas 

para inclusão com atualização permanente. 

 

 


