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O aumento do número de vagas oferecidas pela UFRGS no Concurso Vestibular teve um incremento notável nos 
últimos anos. Se por um lado houve uma maior facilidade de acesso à Universidade, por outro alunos com 
maiores deficiências em conteúdos básicos foram admitidos. Estes alunos, ao encontrarem dificuldade de seguir 
o ritmo imposto por seus cursos, tendem à evasão. Visando combater as dificuldades encontradas por estes 
alunos, a UFRGS criou em 2010 o Programa de Apoio à Graduação (PAG). Esse programa teve uma primeira 
fase, de diagnósticos sobre a evasão e foi constatado que uma das características marcantes dos alunos que 
evadiam era a sua dificuldade em disciplinas iniciais dos seus cursos. Passou-se  então a uma segunda etapa, de 
ações visando combater a evasão. Assim, foram criados os programas PAG Português, Inglês, Cálculo, Física e 
Química. No caso da Química, passou-se a oferecer aulas de reforço aos sábados para os alunos que demonstram 
interesse mediante inscrição. Os alunos foram divididos em três grupos, de acordo com as disciplinas de 
Química Geral que cursam. As aulas foram ministradas por um professor responsável e por alunos do pós-
graduação, utilizando-se recursos de multimidia e nelas priorizou-se a resolução de exercícios. A receptividade 
dos alunos que cursam disciplinas de Química Fundamental (de caráter informativo) foi baixa, mesmo essas 
disciplinas tendo um alto nível de reprovação. Poucos alunos se interessaram e desses apenas alguns cursaram as 
aulas com regularidade. Os resultados dos alunos que frequentaram o programa no primeiro semestre de 2013 
serão discutidos pela equipe responsável, bem como serão buscados os motivos do baixo interesse e da baixa 
frequência. 


