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O NOA denominado dessa forma ainda em certas resoluções da UFPR, 

agora é denominado COA (Comissão e não mais Núcleo) nas resoluções mais 

recentes e que tem por objetivo, no quadro do Programa de Orientação 

Acadêmica, de orientar o estudante do TGQ em sua trajetória, no intuito de 

identificar preventivamente e criar soluções para a superação de obstáculos ao 

processo de ensino-aprendizagem, reduzindo a retenção e a evasão. 

A Comissão iniciou os atendimentos pontuais em função da demanda, 

sabendo que os estudantes eram atendidos e direcionados até o momento pela 

professora Daniele que atendia vários estudantes do SEPT, no quadro do 

projeto de extensão dela. 

A partir de outubro de 2020, a comissão estruturou um levantamento de 

todos os estudantes ativos que precisariam de atendimento mais personalizado 

e assim iniciou os atendimentos com os estudantes “retidos”, ou seja, dos que já 

ultrapassou mais de 3 anos de curso. Na sequência, a comissão procurou 

atender os estudantes que já demostrava um atraso, e que talvez permanecesse 

retidos e/ou com IRA abaixo de 0,4. Nestes casos, o objetivo foi entender as 

dificuldades dos estudantes e apoiá-los para encontrar soluções e 

consequentemente otimizar a grade dos estudantes para um melhor 

aproveitamento em relação as disciplinas ofertadas. Deste modo, buscou-se 

atender UM estudante por semana para os três pontos já mencionado. 

Atualmente contamos com 14 estudantes no TGQ com IRA=0, ou seja, 

são calouros que não se matricularam em nenhuma disciplina durante o Ensino 

Remoto Emergencial (ERE). No entanto, para o Ensino Remoto Transitório (ERT) 

dos 14 estudantes somente três não se matricularam para nenhuma disciplina. 

Além dos 14, o TGQ tem ainda oito estudantes com IRA inferior a 0,4. 
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Neste momento, o TGQ conta com 17 estudantes retidos (11,3% do total 

dos ativos), porém dos 17 pode-se dizer que três estudantes já são considerados 

como “abandonando ao Curso”, ou seja, que já teria o registro acadêmico 

cancelado se não fosse a pandemia. Logo, ao final do ciclo ERT mais quatro 

estudantes devem integralizar e o TGQ deve ficar com um pouco mais de 8% de 

estudantes retidos. 

Ainda convém lembrar que o Curso conta com 48 estudantes (32%), com 

risco de não terminar a formação dentro do prazo de 3 anos. Isto mostra que 17 

estudantes de GR 2018 deveriam finalizar no final do ciclo ERT e que a situação 

pandêmica não ajudou. Por outro lado, a UFPR irá descontar o ano de 2020 na 

contabilização, ou seja, os estudantes de GRR 2018 poderão finalizar as 

disciplinas faltantes nos dois próximos semestres junto com os estudantes de 

2019, notadamente para as disciplinas com carga horária prática e assim não 

serão considerados “retidos” iniciando o ano universitário 2021.  

Em compensação, o TGQ vai poder contar, no final desse ERT, com 9 

estudantes (6%) que vão integralizar em 2 anos. 

 Em paralelo a esses acompanhamentos e com a experiência adquirida, a 

Comissão elaborou o primeiro regulamento (Res. 05/20-TGQ) sobre o 

funcionamento do Programa de Orientação Acadêmica (POA) do curso. De 

fato, até então não tinha sido criado e a situação estava em desconformidade 

com a resolução da UDPR 95A/15-CEPE. O regulamento do TGQ foi aprovado 

no colegiado em novembro de 2020. 
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