
Retenção e evasão: dois temas que preocupam 
quando se trata de oferecer uma formação univer-
sitária de qualidade. Buscando solucionar esses 
problemas, a Pró-reitoria de Graduação da UFRGS 
colocou em funcionamento o Programa de Apoio 
à Graduação (PAG). 

Lançado no âmbito do Reuni, o PAG é com-
posto de dois projetos: PAG 1 e PAG 2. O primeiro 
incentiva a realização de estudos sobre a retenção 
e a evasão de alunos em cursos de graduação; o se-
gundo objetiva apoiar os estudantes que necessitam 
de reforço no processo ensino-aprendizagem em 
cálculo, física, química, português e inglês.

Origem das defi ciências – Para Carmem Luci 
Silva, coordenadora do PAG Português, um dos 
problemas no ensino de Língua Portuguesa nas 
escolas é a falta de refl exão sobre o uso da língua. 
Assim, um dos desafi os é fazer com que o aluno 
saia da escola com a ideia de que as atividades de 
produção e leitura de textos (uso da língua) e as 
atividades de funcionamento da língua (gramática) 
se relacionam.  

Antonio Endler, coordenador do PAG Física, 
acredita que a questão passa  pela má remuneração 
dos professores, pela baixa carga horária atribuída à 
disciplina no ensino médio, pela ausência de profes-
sores de Física – a disciplina muitas vezes é minis-
trada por docentes de outras áreas –, pelo método 
de exposição dos conteúdos e também pela políticas 
das escolas, por vezes, paternalistas demais.  

Na opinão da coordenadora do PAG Cálculo, 
Liana Nacul, vários fatores contribuem para que os 
alunos cheguem à universidade com difi culdades 
em sua área: “Mesmo o estudante que nunca teve 
reprovações pode ter acumulado lacunas, fato 
que certamente irá se refl etir no desempenho das 
disciplinas de Matemática.” Segundo ela, aparece 
claramente a difi culdade de verbalizar o raciocínio. 
“Não é a resposta fi nal nossa prioridade e, sim, o 
raciocínio usado para chegar até ela”, explica a 
professora. 

José Ribeiro Gregório, responsável pela coorde-
nação do PAG Química, diz que essa matéria é vista 
por alguns como algo de misterioso. “Transformar 
um produto em outro parece bruxaria. Então o alu-
no já vem com um pé atrás, ‘eu nunca vou entender 
isso’, ‘química é coisa de louco’, ou outros chavões 
desse tipo. A fi m de contornar esse temor do aluno, 
muitos optam pelo ensino via decoreba.” Mas ele 
considera que a culpa pela má formação estudantil 
é da estratégia defensiva de escolas e professores. 
“Talvez, se os conteúdos fossem modifi cados, se 
houvesse mais tempo para a química (e tantas 

outras matérias) no ensino médio, se houvesse 
um grande plano de qualifi cação (pedagógica e de 
conteúdos), com consequências salariais, talvez... 
É um trabalho árduo e de longa duração, mas é 
preciso começá-lo já. Ontem!”

Já a professora Sandra Maggio, coordenadora 
do PAG Inglês, ressalta que o ingresso nas disci-
plinas é aberto a todos os aprovados no Vestibular, 
mesmo aos que prestam a prova de língua es-
trangeira em outro idioma. “Como consequência, 
recebemos a cada ano um grupo heterogêneo de 
calouros. Pelas estatísticas do ano passado, 40% dos 
ingressantes estavam no nível pré-intermediário, 
no qual opera a disciplina de Inglês 1; 20% estavam 
abaixo desse nível; e 40% estavam acima. Os dois 
grupos dos extremos são os mais sujeitos à evasão 
discente”, observa. 

Ao longo de 2010, Sandra constatou que para os 
alunos abaixo do nível pré-intermediário a difi cul-
dade é a quantidade de matéria que precisa ser apren-
dida em curtíssimo espaço de tempo. “Para esses 
alunos, oferecemos módulos do PAG aos sábados 
pela manhã, auxílio do plantão de monitoria e duas 
disci plinas opcionais: Fundamentos de Inglês I e II.” 

Difi culdade e superação – Antonio acha que o 
maior problema é que os alunos não sabem estu-
dar: “Eles revelam cada vez mais desinteresse pela 
leitura, e isso mostra que o ensino médio os torna 
cada vez mais dependentes do professor”. Outro 
aspecto são os vícios de vestibular introduzidos nos 

cursinhos. “Muitos não se preocupam em entender 
o signifi cado dos conceitos e em saber o modo como 
eles podem utilizá-los para interpretar e resolver 
problemas, sempre procurando uma maneira 
mecânica de abordagem.”  

Sandra conta que descartou a premissa inicial 
de que a evasão do Inglês se relacionasse com o  
percentual de cotas ou ao nível de difi culdade no 
início do curso. “Esse problema tem mais a ver com 
questões internas, decorrentes da diminuição do 
quadro docente fi xo e com o rodízio de professores 
substitutos.” 

Por outro lado, embora os cotistas sejam a prio-
ridade do programa, ainda não estão frequentando 
as aulas do PAG em grande número.  

José Gregório relata o caso de um aluno que 
sempre chegava antes dele às aulas de sábado du-
rante o primeiro semestre do ano passado:  “Um dia 
perguntei-lhe porque ele chegava tão cedo. Ele disse 
que trabalhava à noite, vinha direto do trabalho, 
tinha aula conosco o sábado inteiro, ia em casa e 
emendava com mais um turno de trabalho. Tinha 
muitas difi culdades de base e seria, com certeza, 
conduzido à evasão, por reprovação e desestímulo. 
Quando começou o semestre 2010/2, encontrei-o 
no Câmpus do Vale, e ele veio me abraçar muito 
feliz: tinha sido aprovado na Química Geral e 
creditava essa aprovação ao auxílio e estímulo 
que ele recebeu ao longo do semestre. Foi emocio-
nante, nunca vou esquecer. Valeu cada sábado que 
trabalhamos”!
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Reforço à qualifi cação

Plural de adjetivos compostos

Adjetivo composto é aquele que acrescenta 
uma qualidade a um substantivo através de 
mais de um elemento vocabular, tal como nos 
exemplos ‘relatório técnico-científi co’  e ‘nação 
ibero-americana’. Vejamos como ocorre a 
formação do plural desses adjetivos.

A regra geral de formação do plural de 
adjetivos compostos prevê que apenas o último 
elemento deve ser pluralizado: ‘relatórios técnico-
científi cos’; ‘nações ibero-americanas’.

Note-se nos exemplos que o primeiro 
elemento dos adjetivos compostos (técnico e 
ibero) não recebe plural. No segundo caso, a 
fl exão de gênero (feminino) igualmente ocorre 
somente no segundo elemento do adjetivo 

(americanas).
Existem duas exceções para a regra geral: 

uma que diz respeito exclusivamente ao adjetivo 
‘surdo-mudo’, que tem as formas pluralizadas 
‘surdos-mudos’ e ‘surdas-mudas’, e outra que 
dá conta dos adjetivos referentes a cores, que 
são invariáveis quando o segundo elemento da 
composição é um substantivo. Um exemplo: 
‘uniforme verde-musgo’ – ‘uniformes verde-
musgo’.

Atente-se para a diferença: ‘uniformes verde-
claros’ (claro = adjetivo) e ‘uniformes verde-
musgo’ (musgo = substantivo).

Referência: CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. 
Nova gramática do português contemporâneo. 3.ª 
ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

Servidor técnico-administrativo 

É recorrente a dúvida sobre o modo de grafar 
apropriadamente a expressão ‘servidor técnico-
administrativo’. As grafi as encontradas no meio 
impresso geralmente variam entre ‘técnico 
administrativo’, ‘servidor técnico-administrativo’ 
e ‘técnico-administrativo’. Embora as três formas 
sejam corretas, é importante reconhecer as 
diferenças existentes entre elas para saber qual 
usar e também para entender o modo como se 
grafa o feminino e o plural de cada uma.

A expressão ‘técnico administrativo’ é formada 
por um substantivo e um adjetivo simples. É 
usada para se referir a qualquer profi ssional 
técnico versado na área administrativa. Sua forma 
no feminino é ‘técnica administrativa’ (em geral 

evitada, devido à palavra ‘técnica’, que possui 
mais de um signifi cado) e, no plural, ‘técnicos 
administrativos’ / ‘técnicas administrativas’.

As expressões ‘servidor técnico-
administrativo’ e ‘técnico-administrativo’ são 
idênticas se considerarmos que ambas são 
formadas por um adjetivo composto (‘técnico-
administrativo’). A diferença está no fato de que, 
na última expressão, há uma elipse (supressão) 
do substantivo ‘servidor’, o que ocorre quando 
esse é facilmente subentendido pelo contexto 
linguístico. Ambas as expressões designam o 
cargo de servidor técnico-administrativo em 
educação. No feminino, apresentam a forma 
‘(servidora) técnico-administrativa’ e, no plural, 
as formas ‘(servidores) técnico-administrativos’/ 
‘(servidoras) técnico-administrativas’.

Dois--pontos

Ânia Chala

Agindo na Graduação 
Conforme a pró-reitora de Graduação, 

Valquiria Bassani, o edital do PAG 1 propôs 
o apoio à realização de diagnósticos, 
análises e experiências relacionadas às 
questões de retenção e evasão, bem como 
a propostas de ações para superação dos 
problemas diagnosticados, na perspectiva 
da dinâmica interna dos vários cursos de 
graduação da UFRGS. A professora revela 
que está sendo fomentada a formação 
de grupos de pesquisa que oportunizem 
refl exões sobre o perfi l do estudante, os 
projetos pedagógicos e a ação docente. 

Quanto ao PAG 2, Valquiria diz que as 
duas edições ocorridas no primeiro e no 
segundo semestres de 2010 já começam 
a dar frutos: “Temos avaliações muito 
positivas por parte dos coordenadores e, 
neste momento, já estamos trabalhando 
na renovação do convênio com a FAURGS 
que viabilizará a reedição dos cinco 
projetos neste ano”, revela a pró-reitora, 
acrescentando que, ao contrário do que 
se imaginava inicialmente, não apenas 
os cotistas frequentaram as disciplinas 
oferecidas, mas também os estudantes 
que ingressaram na Universidade pelo 
chamado acesso universal. 
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