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RESUMO:. A secretaria única das COMGRADs apresenta uma única TAE e uma única secretária e ambos
compartilham outras dezenas de tarefas em parceria e atendem a um contingente total de 757 alunos (sendo
637 do curso de Ciências Biológicas, ênfases Bacharelado e Licenciatura, e 120 do curso de Biotecnologia,
ênfases Biotecnologia Molecular e Bioinformática). A secretaria única e seus coordenadores vêm realizando
a identificação dos alunos de ambos os cursos que entram em Regime de Observação de Desempenho
(ROD) e em Iminência de Jubilamento, desde 2013/1. Para que fosse possível realizar essa identificações
foi necessário um (1) monitor COMGRAD que iria agregar à equipe da secretaria realizando convocações
por email ou telefone, a cada um desses alunos para reunião individual com a coordenadora da proposta e
o coordenador de cada curso, acompanhando-os segundo o cronograma, o desempenho acadêmico
individual, seja por dados fornecidos por ele ou pelo Sistema UFRGS, receber as demandas e organizar a
agenda das COMGRADs para atender os alunos que solicitarem auxílio as tarefas de identificação e
diagnóstico da situação acadêmica dos alunos sendo possível fazer um trabalho informativo e preventivo
atingindo um maior número de alunos. A finalidade do programa é evitar as referidas situações descritas,
direcionando esses alunos á matrícula responsável, realizando o programa de acompanhamento acadêmico
de desempenho discente. Esse programa consiste em analisar a situação acadêmica de cada aluno
detalhadamente, descobrir as pendências, diminuindo os índices de cancelamento e reprovações por falta
de frequência (FF), e formular perfis que apresentam exiguidade de aproveitamento curricular, auxiliando
os alunos de forma geral, quanto às normas de acompanhamento de desempenho discente, baseado na
Resolução 19/2011 - CEPE, fazendo um trabalho preventivo para as matrículas nos semestres seguintes. O
referido trabalho têm tido um ótimo retorno no resgate da situação do aluno, porém requer muita dedicação
e muito tempo e por esta razão atingia um número limitado de alunos (cerca de 5 ou 6 por semestre).No
segundo semestre do ano de 2017, o número de atendimentos aumentou para 15 (compareceram na
COMGRAD) dentre todos que foram contatados, somados os alunos dos dois cursos ( Biologia e
Biotecnologia). Esses foram ouvidos e instruídos acerca da matrícula consciente e de seus casos particulares
de baixo desempenho. Foram feitas grades de horários, de acordo com as possibilidades dos alunos, cálculos
do CD e NCA, com a finalidade de orientar a saída do ROD ou CONTROLE DE MATRÍCULA, para os
alunos que estavam próximos ao jubilamento, foram solicitadas informações de como estavam no curso,
sobre dificuldades nas aprovações das disciplinas. Foi oferecida orientações sobre os encaminhamentos
formais para graduar, como quais cadeiras priorizar, como proceder a matrícula do TCC, ESTÁGIO e
desenvolvimento dos mesmos. Durante o período da bolsa, foi possível cooperar com os alunos/colegas,
por ser uma estudante do curso de Ciências Biológicas, esclarecer dúvidas sobre as normas da universidade
e tornar o cumprimento das mesmas um pouco mais humanizado. O ato da procura e disponibilização de
tempo para dar atenção aos problemas individuais dos alunos permitiu a reflexão sobre a responsabilidade,
necessidade e importância desse trabalho. Foi notável a satisfação dos alunos que buscaram as orientações
e compareceram para fornecer relatos, sanar dúvidas e muitas vezes conversar sobre suas histórias de vida.
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