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Resumo: O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI 

tem como finalidade a articulação da graduação com a pós-graduação para uma expansão quantitativa da pós-

graduação, visando a promoção da inovação e a renovação pedagógica do ensino superior. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a atuação do bolsista REUNI de pós-graduação na disciplina de Bioquímica II do curso de 

Farmácia da UFRGS na visão dos alunos. Uma pesquisa realizada on-line composta por de 10 questões foi 

divulgada entre os 38 alunos matriculados nesta disciplina no primeiro semestre de 2012, sendo que a 

participação foi voluntária e anônima. As questões foram elaboradas para abordar a relevância da presença de 

um pós-graduando na disciplina, para verificar a eventual intermediação do pós-graduando na relação professor-

aluno e para coletar sugestões dos alunos sobre a atuação do bolsista na disciplina. Dos 38 alunos matriculados, 

29 (76%) responderam ao questionário proposto. A maioria (66%) dos alunos considerou excelente ter um 

bolsista REUNI acompanhando a disciplina. Com relação à carga horária, todos os alunos que não consideraram 

adequada (66%) responderam que foi insuficiente nas aulas teóricas. Grande parte concorda que a relação com 

os professores melhorou, principalmente a comunicação (citada por 60% dos alunos). Cabe ressaltar que nenhum 

ponto negativo foi citado e que 72% acham que é necessário um pós-graduando bolsista REUNI na disciplina de 

Bioquímica II. Através dessa avaliação, foi possível concluir que a participação de um bolsista do Programa 

REUNI é importante para a disciplina de Bioquímica II do curso de Farmácia da UFRGS na opinião dos alunos e 

que uma grande contribuição está em aproximar os alunos dos professores melhorando a relação entre eles. 
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