VESTIBULAR UFRGS 2015 - AVALIAÇÃO TÉCNICA DE RENDA: Uma Perspectiva Socioeconômica
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Essa ação de extensão visa auxiliar o processo administrativo da UFRGS na avaliação de documentação
hábil para fins de comprovação de renda mínima para candidatos inscritos nas cotas de renda mínima que obtiveram
aprovação no Vestibular 2015. O projeto iniciado por essa ação possibilitou a criação de vários demonstrativos e
critérios de avaliação para utilização da UFRGS, o que resultou em um trabalho criterioso e elogiado por outras
instituições de ensino e também pelo Ministério da Educação, conforme informações da Pró-reitoria de Graduação.
Observa-se que a utilização apenas de técnicos no processo de análise de renda é bastante complicada em função de
ocorrer em período de trabalho adicional de final de ano e também por ser em época de férias, quando o quadro de
técnicos já é reduzido. Assim, a ideia é contar com reduzido número de técnicos, sendo a maior parte da equipe de
alunos de graduação, que poderão ter contato com a uma atividade de extensão e receberão treinamento sobre
análise de renda, que poderão utilizar em sua profissão. Entende-se que essa ação proporcionou experiência aos
alunos da Faculdade de Ciências Econômicas, que atuaram como bolsistas para organização da documentação dos
candidatos e na entrada de dados para análise de renda do candidato e de seus familiares. O treinamento e a
supervisão técnica oportunizaram conhecimentos aos envolvidos no processo. Por fim, o trabalho foi desenvolvido
em duas etapas: a primeira envolveu treinamento da equipe e a segunda compreendeu a atividade de organização de
documentação comprobatória e de avaliação de renda. Com o término da ação, foi realizada uma avaliação da e do
conhecimento apropriado pelos alunos, de modo a verificar a viabilidade de nova edição.
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