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Resumo 

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação envolve a atividade de monitoria de alunos da graduação da 

UFRGS no sentido de auxiliar na adaptação dos alunos-convênio à realidade acadêmica e social brasileira. A 

monitoria PEC-G consiste em um acompanhamento, de no mínimo 8 horas semanais, aos alunos-convênio, em 

diferentes atividades acadêmicas ou extraclasses. Os objetivos deste relato são apresentar, com um pouco mais 

de detalhes, em que consistiu este acompanhamento e relacionar os pontos positivos e negativos da monitoria 

PEC-G, de forma que esta avaliação possa contribuir para um melhor desempenho deste Programa. Esse 

acompanhamento se deu através de encontros das monitoras com os alunos do programa, onde eram discutidas 

questões de ambientação, tanto problemas cotidianos quanto dificuldades acadêmicas. Durante esse período os 

alunos-convênio receberam orientações sobre o curso, disciplinas, métodos e materiais de estudo; também foram 

dadas instruções sobre o sistema de transporte coletivo, bons locais para compra de vestuário adequado ao nosso 

clima, além de informações sobre atividades de lazer e cultura. No decorrer da atividade de monitoria, foi 

possível perceber algumas falhas no programa que, se corrigidas, proporcionariam uma melhor interação e 

adaptação desses alunos. A ausência de monitores na recepção dos alunos no aeroporto dificulta a aproximação 

inicial, já que o aluno estrangeiro se sente desamparado em um local completamente desconhecido; isso seria 

facilmente contornado se os monitores fossem selecionados com maior antecedência. Uma das maiores 

dificuldades, se não a maior delas, é a compreensão da língua, pois mesmo que os alunos tenham vindo de países 

cuja língua oficial é o Português, este não é utilizado no cotidiano, mas sim o dialeto local (“Crioulo”). Quanto 

às condições para a inscrição desta monitoria, seria interessante que não houvesse tantos critérios excludentes 

para a inscrição dos monitores, pois em cursos com pouco número de alunos, como é o caso da biomedicina da 

UFRGS, podem faltar alunos disponíveis para esta monitoria. Como pontos positivos, salientam-se a interação 

entre as culturas, a possibilidade de conhecer outros países e, principalmente, a oportunidade de crescimento 

acadêmico e pessoal proporcionada a estes estudantes. 


