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RESUMO: O Curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul proporciona formação de
qualidade em atendimento às necessidades sociais, buscando atender às Diretrizes Curriculares Nacionais.
Segundo o Projeto Pedagógico, o objetivo do curso é preparar profissionais com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e
intelectual. Para tanto, os alunos recebem informações sobre os princípios e fundamentos da profissão,
ressaltando sua importância, responsabilidade social e compromisso com a cidadania. A necessidade de uma
sólida formação teórica, histórica, quantitativa e qualitativa exigem um grau considerável de dedicação,
conhecimento e esforço por parte dos alunos. Unindo-se a isso, o curso é de modalidade integral, ou seja, seus
alunos podem ter aula em qualquer hora do dia ou da noite e em três diferentes campi. Os elevados índices de
reprovação nas disciplinas e de evasão nas etapas iniciais indicam dificuldades bastante importantes a serem
vencidas pelos discentes, professores e coordenação do curso. No segundo semestre de 2019, foram
contabilizados 622 alunos, sendo 60% desses alunos entre a 1ª e a 4ª etapa; aproximadamente 23% ainda estão
retidos na 1ª etapa. A Comissão de Graduação não tem medido esforços para auxiliar os discentes que procuram
por auxílio. No ano de 2019 o Curso de Farmácia foi contemplado com dois monitores de Acompanhamento
Discente através do Programa de Apoio à Graduação da Pró-Reitoria de Graduação. O PAG neste ano tem o
objetivo de dar continuidade ao trabalho que foi realizado no ano de 2018, que promoveu: coleta e análise de
dados relacionados aos discentes; reforço em relação às disciplinas; palestras e oficinas com orientação sobre
formas de estudo. A atuação dos bolsistas no primeiro semestre seguiu duas linhas distintas: uma com foco na
assistência aos discentes em relação às dificuldades em disciplinas do curso, atendendo presencialmente e
auxiliando com indicações de materiais e formas específicas de estudo para determinado conteúdo, de acordo
com a demanda do aluno. A outra ocorreu com a observação do trabalho já feito na COMGRAD de
acompanhamento e orientação dos discentes, com coleta de dados, com capacitação externa e com a confecção
de materiais e questionários para aplicação a discentes e professores; também, no sentido de conhecer o
funcionamento do curso e as principais demandas trazidas pelos discentes e percebidas pela Comissão de
Graduação e docentes. Para iniciar o segundo semestre os monitores realizaram uma palestra de recepção aos
ingressantes em 2019/2, apresentando o Projeto de Apoio no sentido não só de esclarecer a fase de matrícula,
mas de se colocarem disponíveis e serem reconhecidos como uma forma de buscar ajuda para eventuais
dificuldades que possam enfrentar no decorrer do curso. Na sequência, serão realizados atendimentos com coleta
de dados no sentido de diagnosticar individualmente as possíveis causas do mau desempenho, bem como tratar
os problemas de maneira apropriada e assistir com possíveis soluções para a melhoria do desempenho discente
ou de sua adaptação no curso. Almeja-se ir além das dificuldades em relação ao conteúdo das disciplinas,
auxiliando nos diversos fatores ligados à vivência acadêmica, o desenvolvimento de suas competências e
habilidades para uma formação sólida em consonância com o Projeto Pedagógico do curso e, consequentemente,
a melhoria dos índices de aprovação, retenção e evasão.

