
                                               Auto-avaliação Setorial  2015 – CCBS - UFMS                                                    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abril de 2016 

 

AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 
CCBS 



                                               Auto-avaliação Setorial  2015 – CCBS - UFMS                                                    2 

 

 COMISSÃO SETORIAL CPA/CCBS 

 

Composição indicada pela Instrução de Serviço Nº 252, de 16 de dezembro de 2015. 

 

Docentes: 

 Camila Guimarães Polisel 

 Luciana Bronzi de Souza 

 Marcela de Rezende Costa 

 Mariana Ferreira Oliveira Prates (Presidente) 

 Suzi Rosa Miziara Barbosa 

 

Técnico-administrativo: 

 Antunay Ney Martins 

 

Discentes: 

 Alessandra Fonseca Silva 

 Giovanna Martinez Martins 

 Kassandhra Pereira Zolin 

 

 

DIRIGENTE  CCBS 

 Dulce Lopes Barboza Ribas 

 

 

 

 



                                               Auto-avaliação Setorial  2015 – CCBS - UFMS                                                    3 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 5 

2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO .......................................................................................... 6 

2.1  Curso Ciências Biológicas Licenciatura ...................................................................................... 7 

2.2 Curso Ciências Biológicas Bacharelado ..................................................................................... 11 

2.3 Curso Farmácia ......................................................................................................................... 13 

2.4 Curso Fisioterapia ..................................................................................................................... 16 

2.5 Curso Enfermagem ................................................................................................................... 19 

2.6 Curso Nutrição .......................................................................................................................... 23 

2.7 Curso de Alimentos/Tecnológico .............................................................................................. 25 

3  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO ........................................................................................................ 28 

4 EXTENSÃO E APOIO AO ESTUDANTE ................................................................................................ 54 

5  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA .............................................................................. 58 

5.1 Avaliação pelos Discentes ......................................................................................................... 58 

5.1.2  Coordenação de Curso ..................................................................................................... 64 

5.1.3  Infraestrutura ................................................................................................................... 65 

5.1.4  Pesquisa e Extensão ......................................................................................................... 66 

5.1.5 Políticas de atendimento aos discentes ............................................................................ 67 

5.1.6  Organização e gestão ....................................................................................................... 67 

5.1.7  Comunicação com a sociedade ........................................................................................ 68 

5.2  Avaliação  por  Docentes .......................................................................................................... 76 

5.2.1 Unidade ............................................................................................................................. 77 

5.2.2 Direção .............................................................................................................................. 77 

5.2.3 Condições de Oferecimento dos Cursos ........................................................................... 78 

5.2.4 Coordenação de cursos ..................................................................................................... 79 

5.2.5 Pesquisa e Extensão .......................................................................................................... 79 

5.2.6 Autoavaliação .................................................................................................................... 80 



                                               Auto-avaliação Setorial  2015 – CCBS - UFMS                                                    4 

 

5.2.7 Comentários ...................................................................................................................... 80 

5.3  Avaliação  por  Coordenadores ................................................................................................ 85 

5.4  Avaliação  por Técnico-Administrativos ................................................................................... 86 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................................. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Auto-avaliação Setorial  2015 – CCBS - UFMS                                                    5 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em 1962 é fundada a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com a 

criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia em Campo Grande, sendo assim a origem do ensi-

no superior público no sul do Estado de Mato Grosso. 

Com a aprovação da Lei Estadual nº 2.620 em 1966, os cursos de Farmácia e Odontologia 

passaram a integrar o Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), esse reformulou a 

estrutura das graduações, criou os Departamentos de curso e a Graduação em Medicina. Sendo as-

sim, o ICBCG era formado pelas graduações em Farmácia, Odontologia e Medicina, dando início a 

formação do atual Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). 

Após um ano foram criados novos Institutos Superiores nas cidades de Corumbá e Três La-

goas, e em 1969 a Lei Estadual nº 2.947 de 1969 criou a Universidade Estadual de Mato Grosso 

(UEMT), integrando os Institutos de Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, e os Centros Pedagógi-

cos de Aquidauana e Dourados. Após 1977, com a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, a 

UEMT foi federalizada pela lei Federal nº 6.674 de 1979, passando a denominar-se Fundação Uni-

versidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Durante os anos de 1966 e 1979, foram adiciona-

dos ao ICBCG os cursos de  Enfermagem, Farmácia e Bioquímica, Zootecnia, Veterinária e Ciências 

Biológicas e manteve essa composição até o ano de 2005.  

Essa mudança na composição deu-se pela criação das Faculades de Medicina (FAMED), 

Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) e de Odontologia (FAODO). Com isso o CCBS passou a 

ser formado por: 04 cursos de Graduação e 02 Programas de Pós-Graduação strictu sensu (Progra-

ma de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação e em Biologia Vegetal), com 02 cursos de Mes-

trado (Botânica e Ecologia/Conservação) e 01 Doutorado em Ecologia e Conservação. 

Hoje o CCBS possui sete cursos de graduação presenciais e dez Programas de Pós-

Graduação strictu sensu, além de 03 pós-graduações latu sensu (especialização e residência) ofer-

tados na área de Saúde. Sendo assim, as vagas oferecidas no CCBS na graduação são: Ciências Bio-

lógicas – Bacharelado (50 vagas); Ciências Biológicas – Licenciatura (50 vagas); Enfermagem – Ba-

charelado (50 vagas); Farmácia – Bacharelado (50 vagas); Fisioterapia (40 vagas); Nutrição (40 va-

gas); Curso de Alimentos/Tecnológico (40 vagas). Em 2012 foram implantados dois novos cursos de 

Mestrados: Mestrado Acadêmico em Enfemagem e Mestrado Profissional em Saúde da Família.O 

CCBS também dá suporte ao Ensino a Distância (EaD) em um curso de graduação em Ciências Bio-

lógicas – Licenciatura. 

Entre os Cursos de Pós-Graduação lato sensu destaca-se a recém-criada Especialização em 

Residência Multiprofissional em Saúde, com a participação dos docentes dos cursos de Fisioterapia, 

Enfermagem, Farmácia, agregando também o curso de Odontologia, cuja sede é o Hospital Univer-

sitário – COREMU (Propp), sendo compartilhada com o CCBS a Coordenação desta atividade. A Re-

sidência Obstétrica de Enfermagem iniciou-se em 2013, sua sede também é o Hospital Universitário 

– COREMU (Propp), sendo compartilhada com o CCBS a Coordenação desta atividade.  

Com a extinção dos departamentos na UFMS, em julho de 2011, o controle pedagógico, 

administrativo e de gestão dos cursos do CCBS, ficou sob a responsabilidade da Direção dessa uni-

dade setorial.  
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2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

Os sete cursos de graduação presencial do CCBS são:  

 Ciências Biológicas Bacharelado; 

 Ciências Biológicas Licenciatura (diurno e noturno);  

 Farmácia;  

 Fisioterapia; 

 Enfermagem; 

  Nutrição; 

 Alimentos/Tecnológico. 

 

O Curso de Ciências Biológicas Licenciatura diurno não está mais aberto para ingressos 

(apenas o nuturno), contando com 15 acadêmicos ainda vinculados a ele. Este Curso ainda é ofer-

tado na modalidade ensino a distância (EaD) pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), gerido pelo 

setor de Educação à Distância da UFMS.  

Os dois últimos Cursos listados foram implantados em 2011. 

A Tabela 1 apresenta o quantitativo de docentes que atendem os Cursos de graduação pre-

sencial do CCBS. 

 

Tabela 1: Relação quantitativa de docentes por curso de graduação presencial do CCBS, no final do 

período letivo de 2015. 

 

Códi-
go 

Curso Total de docentes Substituto Voluntário Temporário 

0117 Alimentos/Tecnológico 10 0 0 0 

0115 
0118 
0110 

Ciências biológicas 81 1 1 0 

0108 Enfermagem 32 3 5 0 

0113 Farmácia 20 0 3 0 

0114 Fisioterapia 15 2 4 0 

0116 Nutrição 14 1 0 0 

TOTAL 172 7 13 00 

 

A Tabela 2 apresenta o quantitativo de alunos matriculados nos Cursos de graduação pre-
sencial do CCBS, em suas diferentes modalidades. 
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Tabela 2: Acadêmicos matriculados por curso de graduação presencial do CCBS incluindo ingressos 

por transferência externa e interna, e matrículas trancadas, no final do período letivo de 2015. 

Cód. Curso 

Total de  
matriculados 

Ingressos em 2015 
Matrículas 
trancadas 

Evasão* 

SISU 
Transf
. Ext. 

Transf
. Int. 

Por-
tador 
diplo-
plo-
ma 

Via 
Judi-
cial 2015/

1 
2015/
2 

2015/
1 

2015/
2 

2015/
1 

2015/
2 

0117 
Alimentos-
Tecnológico 

102 77 36 0 0 4 1 3 5 34 34 

0110 
Ciências biológicas 
bacharelado 

189 176 46 5 0 4 1 11 15 13 16 

0115 
Ciências biológicas 
licenciatura (diur-
no) 

14 12 0 0 0 0 0 3 3 2 5 

0118 
Ciências biológicas 
licenciatura (no-
turno) 

153 120 46 1 0 7 1 8 14 28 35 

0108 Enfermagem 232 212 45 12 1 20 0 6 8 15 24 

0113 Farmácia 210 185 42 6 0 4 1 12 13 28 32 

0114 Fisioterapia 182 170 37 1 0 3 0 8 12 19 11 

0116 Nutrição 150 129 34 9 0 6 1 7 11 12 15 

TOTAL 1232 1081 286 34 1 48 5 58 81 153 193 

*exclusão por transferência para outra IES, desistência, jubilação, não incluindo os formados. 
- Total de Matriculados: Considerado o total de matriculados no curso nos dois semestres letivos.  
- Transf. Ext. - Considerados os ITC (Ingresso por Transferência Compulsória) e os ITV (Ingresso por Transfe-
rência Voluntária). 
- Ingressos: Incluídos no rol os alunos com ingresso via judicial (IVJ), pois esses não se encaixam nas demais 
descrições 
- Ingressos SISU: Incluídos os ingressos por políticas afirmativas SISU (cotas). Nossos ingressos são somente 
no 1º semestre (exceto para casos de transferência compulsória e para a Biologia EAD).  
- Trancamentos: O trancamento pode ser de 1 a 4 semestres, consecutivos ou alternados. O aluno trancado 
em 2015/1 pode ou não ser o mesmo de 2015/2 
- Evasão: Consideradas somente as exclusões por desistência (EDE), por jubilação (EJU), solicitada pelo aluno 
(ESA). 
 

Esta seção apresenta a descrição, as características, assim como os pontos fortes e fracos 

de cada um dos cursos oferecidos em 2015. 

 

2.1  Curso Ciências Biológicas Licenciatura 

2.1.1 Identificação 

O curso de graduação em Ciências Biológicas no CCBS teve sua origem com a modalidade 

de Licenciatura e foi criado na década de 1980, autorizado pela Portaria RTR/UFMS N° 91 – A, de 

20.10.1980 e reconhecido pela Portaria MEC N° 154, de 17.04.1984 – DOU: 24.04.1984). A carga-

horária exigida pelo CFE era de 2.500 horas e a UFMS oferecia 3000 horas. É importante destacar 

que esse foi o primeiro curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UFMS e no Estado de 

Mato Grosso do Sul.  A partir de 1995 foi oferecida também a modalidade de Bacharelado e no pe-

ríodo de 1998 a 2004 se formaram 114 alunos (média de 16 alunos ao ano), com média aproximada 

de 10 candidatos por vaga no vestibular. 
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Atualmente, no CCBS existem dois cursos de Ciências Biológicas: o bacharelado (código: 

110) e a licenciatura (código 115 e 118). Na licenciatura o aluno se habilita para lecionar em escolas 

do ensino fundamental e médio, como professor de Ciências e Biologia, respectivamente. No ano 

de 2012,  houve a criação do curso de Licenciatura noturno (código 118), contudo, os alunos que 

ingressaram na licenciatura no período diurno (código 115) continuaram o curso, coexistindo assim, 

em 2012 e 2013, a modalidade licenciatura nos períodos noturno e diurno. Para o Curso de Ciências 

Biológicas Licenciatura – diurno – (código 0115) não há mais entradas de acadêmicos, constando 15 

acadêmicos vinculados. 

 

Habilitação Licenciatura 

Área (CNPQ) Ciências Biológicas 

Modalidade de ensino Presencial 

Regime de matrícula Seriado semestral 

Duração (UFMS) Mín. 8 semestres, máx. 12 semestres 

Turno Noturno  

Número de vagas 50 

Carga horária 3082 horas 

Coordenação Prof. Ramon José Correa 

 

2.1.2  Indicadores do curso - 2015 

a. Curso noturno 

 

2015-1 

IDI - INGRESSO DE PORTADOR DE CURSO SUPERIOR 7 

ITV - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 1 

ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

IVJ - INGRESSO VIA JUDICIAL 1 

IVS - INGRESSO VIA SiSU 30 

IL1 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L1 4 

IL2 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L2 7 

IL3 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L3 3 

IL4 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L4 2 

2015-2 ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

TOTAL 55 

 

EDI - EXCLUSÃO POR DIPLOMAÇÃO 

EDI  

2015/1 4 

2015/2 * 

TOTAL 4 

* Prazo para lançamento de notas referentes a 2015/2: 07/05/16 
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Evasão 2015/1 2015/2 TOTAL 

ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO 12 2 14 

EDE - EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA 15 33 48 

EJU – EXCLUSÃO POR JUBILAÇÃO 0 0 0 

ETU - EXCLUSÃO POR TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA IES 1 0 1 

TOTAL 63 

 

b. Curso diurno 

Curso em vias de extinção: não houve ingressos de alunos em 2015. 

 

EDI  

2015/1 3 

2015/2 2* 

TOTAL 5 

* Prazo para lançamento de notas referentes a 2015/2: 07/05/16 

 

Evasão: 2015/1 2015/2 TOTAL 

ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO 0 0 0 

EDE - EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA 1 5 6 

EJU – EXCLUSÃO POR JUBILAÇÃO 1 0 0 

TOTAL 7 

 

2.1.3   Disciplinas com maior índice de reprovação – 2015 

 

Disciplina Reprovações (%) 

Matemática 92 

Políticas Educacionais 92 

Fundamentos de Química Geral e Orgânica 88 

Biossistemática 82 

Morfologia Vegetal 74 

Biologia Celular 73 

Invertebrados I 72 

Biossegurança 66 

Física Biológica 
  

64 

Anatomia Geral e Humana 56 

*Dados de 2015/1. Não foi possível contabilizar o índice de reprovação do segundo semestre letivo de 2015, 

pois no período de elaboração deste relatório o semestre encontrava-se em andamento. 

 

 

2.1.4 Potencialidades e Fragilidades 
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Potencialidades 

O curso de Ciências Biológicas – Licenciatura da UFMS é um curso diferencial e de referên-

cia na formação de profissionais docentes em relação aos demais cursos existentes no Estado do 

Mato Grosso do Sul. Considero que os nossos acadêmicos possuem formação sólida e de alto nível, 

estando aptos para atuarem no mercado de trabalho. 

A competitividade de outras instituições, principalmente, da iniciativa privada, não deve ser 

padrão para rebaixarmos a qualidade do curso. Apesar de todas as dificuldades para a captação dos 

alunos e problemas que o curso enfrenta, como descrito no item fragilidades do curso, acredito que 

um esforço conjunto de todos os setores envolvidos deve ser feito para não perdermos a excelên-

cia na formação dos nossos acadêmicos. 

 

Fragilidades 

Uma das principais fragilidades do curso se refere à carga horária das aulas. Em pratica-

mente todos os oito semestres os acadêmicos têm aulas de segunda a sexta das 18:00 as 23:00 ho-

ras e aos sábados das 07:00 as 11:00.  

Atualmente, o curso de Ciências Biológicas – Licenciatura possui carga horária de 3082 ho-

ras. A partir da resolução nº 2 de 2015, do Conselho Nacional de Educação, a carga horária mínima 

dos cursos de Licenciatura em todo o país será de 3200 horas. Fato que irá agravar a problemática 

na carga horária dos acadêmicos e possivelmente contribuirá com o aumento na evasão do curso. A 

a solução para esta problemática, apoiada pela maioria dos acadêmicos do curso, será a de alterar 

o tempo mínimo para formação passando de oito para dez semestres. 

Outra grave fragilidade do curso apresentada pelos acadêmicos é a falta de estrutura ofere-

cida pela Universidade no período noturno. O curso, oferecido no período noturno e aos sábados, 

não possui todas as suas estruturas em funcionamento nestes períodos como, por exemplo, secre-

taria acadêmica, laboratórios, impressão e xerox, Restaurante Universitário, lanchonetes etc. 

 

2.1.5 Ações a serem desenvolvidas em 2016, visando minimizar ou eliminar as fragilidades 

As avaliações institucionais de anos anteriores apontaram como necessidades do curso: a 

atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados, o formato do SISCAD, o desempenho 

da coordenação, docentes e discentes, a importância das disciplinas para formação profissional, 

oportunidades de pesquisa e extensão e o atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da 

unidade setorial.  

A partir deste ano o engajamento dos acadêmicos, em questões de sua competência, tem 

sido estimulado e valorizado como, por exemplo, o processo eleitoral realizado para escolha do re-

presentante discente no colegiado do curso e o processo eleitoral para composição do Centro Aca-

dêmico do curso. 

Com a necessidade de alteração do Projeto Pedagógico do Curso, a ser elaborado no pre-

sente ano, para implantação no ano de 2017, para adequarmos a Resolução nº 2 do Conselho Naci-

onal de Educação, uma das estratégias adotadas pelo Colegiado de Curso e NDE será a de consultar 

a opinião dos discentes, em decisões que cabem respeito aos mesmos, por meio de formulários e 

consultas publicas a serem amplamente divulgadas aos acadêmicos. 

 

2.1.6 Alterações no PPC em 2015 

Não houve alterações no PPC do curso no ano de 2015. 
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2.1.7 Avaliação externa 

Não houve visitas do INEP e ENADE no ano de 2015. 

 

2.2 Curso Ciências Biológicas Bacharelado 

2.2.1 Identificação 

O curso de Ciências Biológicas da UFMS foi criado em 1981 na modalidade de Licenciatura e 

em 1995 foi criada a modalidade Bacharelado. Em decorrência da obrigatoriedade de reestrutura-

ção de todos os cursos de Licenciatura proposta pela Resolução CNE/CP 02/2002, em 2003, Colegi-

ado de Curso vigente solicitou a suspensão do vestibular para a modalidade de Licenciatura e pas-

sou suas 25 (vinte e cinco) vagas para modalidade de Bacharelado, pois não haveria tempo suficien-

te para desenvolver um Projeto Pedagógico de qualidade respeitando todas as exigências da referi-

da Resolução. Somente em 2005, motivados pelo interesse coletivo (docentes, discentes e comuni-

dade), iniciou-se novos debates para que a modalidade Licenciatura fosse reativada. Assim, desde 

2009 o curso de Ciências Biológicas conta com duas modalidades: licenciatura e bacharelado, am-

bos com 50 vagas.  

O Bacharelado tem uma adesão maior por parte dos alunos, pois estes são preparados para 

a pesquisa e a maioria dos professores associados ao curso faz parte de projetos de pesquisa e 

compõe Programas de Pós-Graduação da UFMS. Isso estimula os alunos para a vida acadêmica. A 

inclusão de disciplinas mais aplicadas no último PPC também cobriu uma carência de disciplinas vol-

tadas para a formação do biólogo fora da academia. 

 

Habilitação Bacharelado 

Área (CNPQ) Ciências Biológicas 

Modalidade de ensino Presencial 

Regime de matrícula Seriado semestral 

Duração (UFMS) Mín. 8 semestres, máx. 12 semestres 

Turno Integral (manhã e tarde) 

Número de vagas 50 

Carga horária 3519 horas 

Coordenação Prof. Rudi Ricardo Laps 

 

2.2.2  Indicadores do curso - 2015 

 

2015-1 

IDI - INGRESSO DE PORTADOR DE CURSO SUPERIOR 4 

ITV - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 5 

ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

IVJ - INGRESSO VIA JUDICIAL 1 

IVS - INGRESSO VIA SiSU 28 

IL1 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L1 6 

IL2 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L2 4 

IL3 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L3 4 

IL4 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L4 4 

2015-2 ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 
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TOTAL 56 

 

EDI - EXCLUSÃO POR DIPLOMAÇÃO 

EDI  

2015/1 2 

2015/2  

TOTAL  

 

Evasão:  2015/1 2015/2 TOTAL 

ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO 7 1 8 

EDE - EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA 5 15 20 

EJU – EXCLUSÃO POR JUBILAÇÃO 0 0 0 

ETU - EXCLUSÃO POR TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA IES 1 0 1 

TOTAL 29 

 

2.2.3   Disciplinas com maior índice de reprovação – 2015 

 

Disciplina Reprovações (%) 

Biofísica 78 

Química Básica 75 

Química Orgânica 75 

Matemática I 65 

Bioquímica II 55 

 

*Dados de 2015/1. Não foi possível contabilizar o índice de reprovação do segundo semestre letivo de 2015, 

pois no período de elaboração deste relatório o semestre encontrava-se em andamento. 

 

 

2.2.4 Potencialidades e Fragilidades 

Potencialidades 

 São potencialidades do Curso a alta qualificação do corpo docente,  disponibilidade do 

corpo docente para atender alunos para participação em projetos e estágios, atuação dos docentes 

nos programas de pós-graduação, atraindo a atenção de alunos de graduação para possibilidade de 

pesquisas,  Comissão de Estágio qualificada para articular os estágios e  corpo técnico qualificado e 

responsável. 

 

Fragilidades 

 São fragilidades o distanciamento e falta de cooperação entre o corpo docente, provavel-

mente devido à falta de um fórum de discussões; corpo discente com grandes dificuldades de 

aprendizado, particularmente em disciplinas que envolvam matemática, física e química; laborató-

rios com carência de material de uso cotidiano e com capacidade abaixo da demanda e  dificuldade 

em organizar saídas de campo (principalmente por dificuldades de verba). 
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2.2.5 Ações a serem desenvolvidas em 2016, visando minimizar ou eliminar as fragilidades  

Aumentar as reuniões do NDE e expandir suas atribuições (Coordenador); verificar a possi-

bilidade de disciplinas de nivelamento nas áreas em que os alunos tem dificuldade (p. ex. matemá-

tica) (NDE); continuar as solicitações de demandas dos laboratórios e disciplinas que demandem sa-

ídas de campo (Coordenador + NDE). 

 

2.2.6 Alterações no PPC em 2015 

Equivalência de disciplinas que não foram incluídas no quadro do PPC original e inclusão de 

uma nova disciplina optativa. Há algumas demandas de pequenas mudanças na distribuição de car-

ga horária e equivalência com disciplinas da Licenciatura em Ciências Biológicas cujas alterações 

ainda estão em andamento. 

 

2.2.7 Avaliação externa 

O Curso não passou por avaliação externa. 

 

2.3 Curso Farmácia 

2.3.1 Identificação 

O Curso de Farmácia foi o primeiro curso criado na UFMS e tem como missão a formação 

de profissionais de nível superior que contemple os elementos de fundamentação essencial em ca-

da área de conhecimento, campo do saber ou profissão, visando promover ao estudante o desen-

volvimento da competência intelectual e profissional autônomo e permanente. 

O projeto pedagógico atual foi norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Farmácia, instituída pela Resolução CNE/CES 2, de 19/02/2002, e que descreve o 

perfil do egresso farmacêutico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, apto para 

atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. 

 

Habilitação Bacharelado 

Área (CNPQ) Ciências da Saúde 

Modalidade de ensino Presencial 

Regime de matrícula Seriado semestral 

Duração (UFMS) Mín. 10 semestres, máx. 16 semestres 

Turno Diurno  

Número de vagas 50 

Carga horária 4386 horas 

Coordenação Prof.ª Renata Perdomo 

 

2.3.2  Indicadores do curso – 2015 
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2015-1 

IDI - INGRESSO DE PORTADOR DE CURSO SUPERIOR 4 

ITV - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 4 

ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 2 

IVJ - INGRESSO VIA JUDICIAL 1 

IVS - INGRESSO VIA SiSU 28 

IL1 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L1 4 

IL2 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L2 5 

IL3 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L3 2 

IL4 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L4 3 

2015-2 ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

TOTAL 53 

 

EDI  

2015/1 7 

2015/2 - 

TOTAL  

 

Evasão:  2015/1 2015/2 TOTAL 

ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO 6 0 6 

EDE - EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA 21 32 53 

EJU – EXCLUSÃO POR JUBILAÇÃO 0 0 0 

ETU - EXCLUSÃO POR TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA IES 1 0 1 

TOTAL 60 

 

2.3.3   Disciplinas com maior índice de reprovação – 2015 

Disciplina Reprovações (%) 

Bioquímica  74 

Química Geral e Inorgânica 72 

Química Farmacêutica I 67 

Biocálculo  62 

Histologia Básica 58 

Patologia Geral 57 

Química Inorgânica II 51 

Histologia dos Sistemas 45 

Farmacognosia I 45 

Anatomia 42 

Introdução a Ciências Farma-

cêuticas 
40 

Química Analítica qualitativa 31 

Farmácia Hospitalar 30 

Parasitologia Humana 25 

*Dados de 2015/1. Não foi possível contabilizar o índice de reprovação do segundo semestre letivo de 2015, 

pois no período de elaboração deste relatório o semestre encontrava-se em andamento. 
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2.3.4 Potencialidades e Fragilidades 

Potencialidades 

 Corpo docente capacitado e atuante no ensino, pesquisa e extensão; 

 Corpo docente engajado e uniforme no tocante ao pensamento do curso, seu futuro e 

consolidação; 

 Captação de alunos de graduação para atuação em atividades de pesquisa e extensão; 

 Inovação. Humanização da terapêutica. Integração social; 

 Presença de Mestrado acadêmico e Residência Multiprofissional em Saúde.  

 

Fragilidades 

 Dificuldade na supervisão dos estágios obrigatórios que necessitam de supervisão semi-direta 

por falta de apoio institucional aos docentes; 

 O conhecimento transmitido aos alunos muitas vezes não reflete a realidade do mercado; 

 Escassez de recursos; falta de investimento em reforma; inércia quanto às demandas 

apresentadas; dificuldade de comunicação entre os pares pela desintegração dos departamentos 

como unidade setorial; 

 Falta de capacitação em metodologias ativas/alternativas para docentes; 

 Espaços físicos sucateados e muitas vezes impróprios para o ensino; 

 Falta de integração entre os professores, professores vaidosos e egoístas, falta de 

reconhecimento institucional em relação às atividades realizadas pelos professore; 

 Falta de recursos humanos para auxiliar nas aulas práticas; 

 Falta de material/insumos para as aulas práticas; 

 Dificuldade de manter o acadêmico atualizado em função da bibliografia disponibilizada na 

biblioteca; 

 Falta de recursos básicos em número suficiente para os professores tais como laboratório de 

aula prática, sala de aula, computador, Datashow, extensão, filtro de linha, adaptador de tomada. 

 Matriz Curricular não atende as necessidades do mercado; 

 Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico (CA) do seu 

curso; 

 Apoio da Instituição para a participação em eventos externos; 

 Serviços prestados pelas cantinas institucionais nas áreas internas de sua unidade setorial; 

 Disponibilidade de espaços para lazer e convivência; 

 Atuação do DCE; 

 NDE pouco atuante; 

 

2.3.5 Ações a serem desenvolvidas em 2016, visando minimizar ou eliminar as fragilidades  

O Curso está tentando equacionar as demandas dos professores, as necessidades de for-

mação do egresso e a carga horária disponível para integralizar o curso. Além disso, priorizando a 

discussão acerca da importância de disciplinas para a formação acadêmica e profissional do aluno, 

com o objetivo de atender necessidades tácita e expressamente demonstradas pelo mercado de 

trabalho. 

 

2.3.6 Alterações no PPC em 2015 

O curso no ano de 2015 iniciou novo Projeto Pedagógico (Resolução 543/2014, Coeg) e por 

isso foi de grande expectativa. Ainda com apenas 1 anos deste novo PPC, não foi possível avaliar de 
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forma concisa este PPC, no entanto o NDE e o Colegiado estão se movimentando junto aos demais 

professores para esta avaliação. Em 2015 o curso conseguiu concentrar as atividades de estágio em 

professores qualificados de forma a tornar a prática uma atividade organizada. A pesquisa e a ex-

tensão também tiveram grande desenvolvimento com o aumento da participação dos acadêmicos 

do curso, elevando o número de bolsas distribuídas no curso, bem como a diminuindo a evasão pe-

la fidelização e identidade do aluno com as ações do curso. 

 

2.4 Curso Fisioterapia 

2.4.1 Identificação 

O Curso é guiado pelos referenciais teóricos que direcionam a educação atual dos profissi-

onais da área da saúde, compromete-se socialmente com as necessidades regionais, e formar pro-

fissionais diferenciados que sejam capazes de modificar a realidade em que vivem e que estejam 

preparados para serem por ela modificados, formando, além de fisioterapeutas, cidadãos conscien-

tes e engajados na melhoria das condições de saúde do país. 

Primeiro curso caráter público em Mato Grosso do Sul cuja proposta de formação esta 

comprometida com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Pauta-se em um 

modelo inovador, contextualizado e afinado com as Diretrizes Curriculares Nacionais e as politicas 

de saúde e educação. Implantado em 2008, o curso foi avaliado pela comissão do INEP em 2012, al-

cançando conceito 4. 

 O Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia é centrado no estudante como sujeito da 

aprendizagem e construtor ativo de seu saber, e tem o professor como facilitador e mediador do 

processo ensino–aprendizagem. Enfoca a formação profissional em diferentes cenários e ambientes 

de aprendizagem, orientada pelo desenvolvimento de competências e habilidades. A prática peda-

gógica valoriza o conhecimento prévio do estudante, a realidade como ponto de partida e de che-

gada para a construção dos conhecimentos, habilidades e atitudes, e o estímulo à busca de solu-

ções aos problemas da prática em fisioterapia e em saúde, visando à transformação dos serviços e 

da realidade.  

Dentre seus objetivos destaca-se a formação de cidadãos conscientes de suas responsabili-

dades profissionais e sociais, comprometidos com a realidade em que vivem e que estejam em 

permanente atualização mediante as demandas do dinâmico mundo do trabalho, das políticas de 

saúde e do Sistema Único de Saúde, aptos a identificar as necessidades de saúde e a intervir na sa-

úde cinético-funcional das pessoas, considerando o processo saúde/doença/cuidado em suas múl-

tiplas dimensões, e concorrendo para a transformação da realidade, com autonomia intelectual, 

social e ética.  

Oferecido em período integral, instalado fisicamente na unidade 12 do campus Universitá-

rio da UFMS, onde são desenvolvidas atividades teórico-práticas. Além deste espaço, utiliza labora-

tórios de disciplinas básicas do CCBS e cenários extra-muros (Unidades de saúde da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde Pública -SESAU, Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa, entre ou-

tras).  

 

Habilitação Bacharelado 

Área (CNPQ) Ciências da Saúde 

Modalidade de ensino Presencial 

Regime de matrícula Seriado semestral 
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Duração (UFMS) Mín. 10 semestres, máx. 16 semestres 

Turno Integral (matutino e vespertino) 

Número de vagas 40 

Carga horária 4400 horas 

Coordenação Prof. Fernando Pierette Ferrari 

 

2.4.2  Indicadores do curso - 2015 

 

2015-1 

IDI - INGRESSO DE PORTADOR DE CURSO SUPERIOR 3 

ITV - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 1 

ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

IVJ - INGRESSO VIA JUDICIAL 0 

IVS - INGRESSO VIA SiSU 23 

IL1 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L1 3 

IL2 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L2 5 

IL3 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L3 3 

IL4 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L4 3 

2015-2 ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

TOTAL 41 

 

EDI - EXCLUSÃO POR DIPLOMAÇÃO 

EDI  

2015/1 4 

2015/2 - 

TOTAL  

 

Evasão:  2015/1 2015/2 TOTAL 

ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO 12 1 13 

EDE - EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA 6 10 16 

EJU – EXCLUSÃO POR JUBILAÇÃO 0 0 0 

ETU - EXCLUSÃO POR TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA IES 1 0 1 

TOTAL 30 

 

2.4.3   Disciplinas com maior índice de reprovação – 2015 

 

Disciplina Reprovações (%) 

Patologia 59,2 

Biologia Geral 52,9 

Histologia 51,2 

Anatomia Humana I 39,0 

Recursos Terapeuticos II 28,6 

Cinesiologia I 21,4 
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Disciplina Reprovações (%) 

Fisiologia I 21,3 

Estágio em Território de Pratica II 20,0 

Laboratorio de Habilidades Profissionais I 18,2 

*Dados de 2015/1. Não foi possível contabilizar o índice de reprovação do segundo semestre letivo de 2015, 

pois no período de elaboração deste relatório o semestre encontrava-se em andamento. 

 

2.4.4 Potencialidades e Fragilidades 

Potencialidades  

- Projeto Pedagógico – com forte integração com serviços de saúde e com a comunidade; 

- Experiências práticas desde o início do curso, com grau de complexidade crescente; 

- Vivências teóricas e praticas na formação, na gestão , na atenção a saúde em todos os níveis de 

atenção e no controle social; 

- Projetos de Extensão; 

- Clinica Escola Integrada; 

- Apoio da Direção do CCBS, da COAD, da COAC, da SAP e da SECAC; 

- Docentes e Técnicos do curso envolvidos com a questão do ensino  e da politica na saúde e na Fi-

sioterapia, participando ativamente da ABENFISIO (Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia), 

CREFITO, Rede Unida, Conselho Municipal de Saúde e Conselho Nacional de Saúde; 

- Docentes membros de conselho editorial de revistas e pareceristas de publicações cientificas;  

 - Corpo docente capacitado e atuante no ensino, pesquisa e extensão; 

- Corpo docente engajado e uniforme no tocante ao pensamento do curso, seu futuro e 

consolidação; 

- Publicação de trabalhos em periódicos especializados, livros ou anais de eventos científicos (inde-

xados em bases de dados científicas), com participação de discentes e docentes em congressos na-

cionais e internacionais. 

 

Fragilidades  

- Efetivo docente insuficiente, exigindo multiplicação de CH mínima por professor. 

- Efetivo de técnicos-administrativos insuficientes para atender as  demandas do curso. 

- Legislação de Estágios da UFMS que não contempla a categoria de supervisão oferecida no curso. 

- Insuficiência de materiais audiovisuais. 

- Ausência de manutenção da infraestrutura e instalações existentes. 

- Ausência de espaços para alimentação, lazer e convivência; 

- Serviços prestados pelas cantinas institucionais nas áreas internas de sua unidade setorial; 

- Insuficiencia de aquisição de materiais de consumo para aulas práticas. 

 

2.4.5 Ações a serem desenvolvidas em 2016, visando minimizar ou eliminar as fragilidades  

Integração entre o colegiado do curso e as representações estudantis, fortalecimento das 

comissões de assessoramento, processo de avaliação interno do curso proposto e conduzido pelo 

NDE com vistas à reformulação do PPC. 

 

2.4.6 Alterações no PPC em 2015 

Devido ao ajuste da hora/aula de 50 para 60 minutos, e em atendimento a  Resolução CO-

EG 534/14, a estrutura curricular passou por alterações e foi implantanda em 2015.  
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2.4.7 Avaliação externa 

       O curso não passou por avaliação externa em 2015. 

 

2.5 Curso Enfermagem 

2.5.1 Identificação 

É um curso integral que utiliza a Unidade 12 para atividades teórico-práticas, nas depen-

dências e laboratórios do CCBS, unidades de internação do Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian-HUMAP/UFMS, unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde Pública -SESAU, 

Associação Beneficente de Campo Grande (Santa Casa), além de atuar em conjunto outros interse-

tores, a saber: secretarias estaduais e municipais  de saúde, segurança pública e assistência social 

,planejamento urbano  e meio ambiente onde se desenvolve visitas técnicas, participa de discus-

sões que relacionassem com diferentes atores para resolutividade dos problemas de saúde , colo-

cando os discentes em experiências que promovam o ensino-aprendizagem significativo. 

Desde 2009, quando adotou-se um modelo de ensino inovador com metodologia ativa de 

aprendizagem, tem-se promovido a integração de conteúdos do básico e profissionalizante, da 

atenção básica , hospitalar e outros ambientes que promovam aprendizagem e relacionem a teoria 

e a prática.   

O projeto pedagógico que fundamenta a mudança curricular do Curso de Enfermagem da 

UFMS relaciona-se com metodologias que visam um maior envolvimento dos estudantes com a 

busca do conhecimento. Tal perspectiva de inovação baseia-se nos principais documentos e reco-

mendações relativos à Educação em Saúde Mundial produzidos nos últimos 25 anos, dentre os 

quais se destacam: Saúde para todos, de 1977, da Organização Mundial de Saúde; a Declaração de 

Alma Ata, de 1978; a Declaração de Edimburgo, de 1988; e Educação médica na América, projeto 

da EMA de 1990. Esses documentos reúnem um conjunto de recomendações que constituem pon-

tos-chave acerca da direção a ser seguida no âmbito da Educação da Saúde Mundial. 

 

 

Habilitação Bacharelado 

Área (CNPQ) Ciências da Saúde 

Modalidade de ensino Presencial 

Regime de matrícula Seriado semestral 

Duração (UFMS) Mín. 10 semestres, máx. 12 semestres 

Turno Integral (matutino e vespertino) 

Número de vagas 50 

Carga horária 4385 horas 

Coordenação Prof. Luciana Contrera  

 
 

2.5.2  Indicadores do curso - 2015 

 

2015-1 

IDI - INGRESSO DE PORTADOR DE CURSO SUPERIOR 20 

ITV - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 12 

ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 1 
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IVJ - INGRESSO VIA JUDICIAL 0 

IVS - INGRESSO VIA SiSU 28 

IL1 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L1 3 

IL2 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L2 6 

IL3 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L3 4 

IL4 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L4 4 

2015-2 ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

TOTAL 78 

 

EDI - EXCLUSÃO POR DIPLOMAÇÃO 

EDI  

2015/1 1 

2015/2 - 

TOTAL  

 

Evasão: 2015/1 2015/2 TOTAL 

ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO 5 1 6 

EDE - EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA 10 23 33 

EJU – EXCLUSÃO POR JUBILAÇÃO 0 0 0 

TOTAL 39 

 

2.5.3   Disciplinas com maior índice de reprovação – 2015 

 

Disciplina Reprovações (%) 

Processo Saúde-Doença na Coletividade 35,62 

Práticas Interdisciplinares I  26,76 

Ser Humano, Sociedade e Enfermagem  21,21 

Dimensões do Cuidar em Enfermagem II  18,18 

Práticas Interdisciplinares III  13,64 

Dimensões do Cuidar em Enfermagem IV  9,30 

Práticas Interdisciplinares VI  9,30 

Adulto e Idoso  9,09 

 

*Dados de 2015/1. Não foi possível contabilizar o índice de reprovação do segundo semestre letivo de 2015, 

pois no período de elaboração deste relatório o semestre encontrava-se em andamento. 

 

2.5.4 Potencialidades e Fragilidades 

Potencialidades 

- Projeto Político Pedagógico do curso é inovador pois utiliza metodologias ativas de aprendizagem 

a qual permite a formação de profissionais críticos e reflexivos, facilitando a inserção no mercado 

de trabalho e nos cursos de pós graduação;  

- Em 2015 houve a entrada de 37,5% de egressos em cursos de Residências em Saúde (USP, UFMS, 

UNB, UFGD e HRMS); 
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 - Participação efetiva e impactante no programa PET SAÚDE; 

- Submissão e aprovação anual dos projetos de extensão, que traduzem a responsabilidade social e 

vocação para fortalecer as diretrizes curriculares e princípios e diretrizes do SUS; 

- Participação efetiva de estudantes  no Programa Ciência sem Fronteiras (Capes/CNPq) em várias 

localidades (EUA, Irlanda, Austrália, Hungria, Canadá); 

- Atuação do Curso no Mestrado em Enfermagem com linhas de pesquisa que se traduzem no enga-

jamento dos professores/pesquisadores nos problemas loco regionais que impactam a saúde no es-

tado e município e permeiam a elaboração de politicas que se traduzam em uma prática resolutiva 

melhorando os indicadores de saúde dos Sul-mato-grossenses. ; 

- Atuação em três Residências em saúde: Cuidados Continuados Integrados (CCI); Multiprofissional 

em Paciente Crítico e em Enfermagem Obstétrica, em renomadas instituições de ensino do nosso 

estado contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e competências do enfermeiro capazes 

de modificar o cenário da prática assistencial; 

- Desenvolvimento de atividades para integração entre pesquisa, ensino e extensão; 

- Envolvimento dos professores em período probatório em atividades de pesquisa e extensão; 

- Envolvimento dos professores em atividades de pós-graduação, Mestrado Acadêmico, Residên-

cias, especializações, inclusive EAD (docência, tutoria e coordenação); 

- Os professores continuam buscando a qualificação através do ingresso nos programas de Douto-

rado. 

O índice de reprovações é baixo. Todos os módulos do curso apresentam um plano de re-

cuperação para o aluno. Entretanto, quando identificadas necessidades, o acadêmico é abordado 

pelo responsável pelo módulo e/ou novamente, ofertado em período especial. A evasão vem ocor-

rendo após a entrada do aluno pelo SISU e continuou no ano de 2015, no entanto vem apresentan-

do um decréscimo quando comparada à anos anteriores,  procuramos nos informar através de con-

tato com os alunos desistentes, via telefone, emails, e os mesmos referem que o Curso de Enfer-

magem não era a Primeira Opção, que a realização deste curso não é a prioridade e muitos acabam 

trancando no decorrer para estudar novamente e tentar os cursos desejados. 

O curso de Enfermagem destaca-se através da participação dos alunos em eventos e proje-

tos ligados a área da saúde a nível local, regional e nacional, através de participação ativa em even-

tos científicos (exposição de trabalhos, organização de oficinas, monitorias voluntarias), projetos de 

extensão em diferentes áreas do cuidado à saúde (Vigilância, Saúde Mental, Saúde da Mulher e da 

Criança, Saúde da Família entre outros), com alunos voluntários e bolsistas em diferentes categori-

as. 

O corpo docente e discente vem procurando qualificar-se para receber, assistir e qualificar portado-

res de deficiências de acordo com a politica da instituição, através do incentivo ao cumprimento 

das legislações vigentes (inclusão de alunos, adaptações de estrutura física (acessibilidade) qualifi-

cação do corpo docente, adaptações de material didático pedagógico de acordo com a necessidade 

do acadêmico, e o incentivo através da grade curricular do curso de realização de disciplinas optati-

vas como: Ensino de Libras. 

 

Fragilidades 

- O curso ainda está com déficit de Recursos Humanos administrativos, sobrecarregando a coorde-

nação e os outros Técnicos do setor, que muitas vezes tem sua função interrompida para atender 

demandas administrativas;  
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- Falta de gestão na infraestrutura. O edifício (Unidade 12) é novo, contudo apresenta falta de salas 

de aula, problemas estruturais (goteira, vazamento da caixa d’água, falta de impermeabilização das 

paredes laterais e pintura interna). Ocorre falta de segurança nas dependências do prédio; 

- Falta de Professores no Curso, gerando sobrecarga de trabalho aos docentes: o curso passou para 

cinco anos, sendo que aumentamos em número de alunos, modificamos todo um currículo, aten-

demos outros cursos (Medicina, Farmácia e Educação Física), residências e mestrados e foram con-

tratados somente 01 professor por decorrência da abertura do Curso de Mestrado em Enferma-

gem; 

- Falta de Enfermeiros Técnicos Administrativos para apoio nas atividades docentes; 

- Falta de incentivo para a qualificação de professores: continuando no ano de 2015 com dois pro-

fessores a menos, pois não foram contratados professores substitutos para os professores afasta-

dos para doutorado. E ainda temos 1 professora fazendo doutorado sem afastamento, por falta de 

substitutos; 

- Devido à sobrecarga docente (poucos professores e muitas atividades a serem desenvolvidas) há a 

escassez de tempo para os mesmos se dedicarem a pesquisas de iniciação científica e de outra na-

tureza (PIBIC/PIBIT), fundamentais para o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias educa-

cionais, fundamentais no processo de formação profissional; 

Para minimizar as fragilidades, a Coordenação de Curso juntamente com o colegiado de curso tem 

buscado apoio da Direção do CCBS, que tem nos apoiado encaminhando nossas solicitações e 

agendando reuniões com as pró-reitorias na tentativa de novas contratações.  

 O curso visando a qualidade e o controle das evasões sugeriu diminuir o número de ofertas 

de vagas de 50 para 40. O conselho de centro apoiou o curso, no entanto, nosso pedido foi rejeita-

do no COEG. Vale lembrar que este acréscimo de vagas não foi um compromisso assumido no Pro-

grama REUNI, pois o curso de Enfermagem sofreu este aumento de vagas de 40 para 50 no ano de 

1999, portanto muito anterior ao REUNI. 

 

2.5.5 Ações a serem desenvolvidas em 2016, visando minimizar ou eliminar as fragilidades  

- Continuar solicitando contratação de novos recursos Humanos (docentes e técnicos administrati-

vos), para que a necessidades do curso sejam supridas. 

- Pleitear a entrada no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para melhorias da Unidade XII. 

- Continuar o estímulo para que os professores Mestres busquem a qualificação profissional. 

- Tramitação de processo de entre UFMS/HUMAP para cedência de Enfermeiros Técnicos Adminis-

trativos para apoio nas atividades docentes. 

- Ampliar bolsas de extensão no curso de Enfermagem para atender demandas sociais  

- Ampliar capacidade de pesquisa dos docentes do curso para aumentar o número de bolsa de PI-

BIQ. 

- Trabalhar projetos de inovação tecnológica objetivando a solução de problemas vivenciados na 

prática de enfermagem através de bolsa de PIBIT estimulando a capacidade de resolver problemas 

de saúde com uso de diferentes tecnologias pelos estudantes e futuros profissionais. 

 

2.5.6 Alterações no PPC em 2015 

No ano de 2015, em decorrência de exigências da UFMS, no qual a hora aula passou a ser 

de 60 minutos, foi implantada uma nova estrutura curricular com carga horária total de 4385 horas 

e a inclusão de disciplinas optativas. 
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2.5.7 Avaliação externa 

O Curso obteve nota 5 no ENADE de 2010.  No ano de 2013, o curso não teve conceito no ENA-

DE, pois não teve formandos em decorrência da mudança de 4 para 5 anos.  Possivelmente, em 

2015 haverá visita de renovação de reconhecimento do curso pelo MEC, uma vez que o mesmo fi-

cou sem conceito no ENADE no ano de 2013. 

 

2.6 Curso Nutrição 

2.6.1 Identificação 

O curso de nutrição da UFMS iniciou suas atividades em 2011 e formou sua primeira turma 

de graduados em 2015.  A modalidade do curso é Bacharel, funciona na modalidade presencial, 

com duração de 4 (mínimo) à 6 anos (máximo). Possui uma carga horária mínima de 3.519 horas, 

em turno integral. Dentro da UFMS o local de funcionamento é no Centro de Ciências Biológicas e 

da Saúde, estando fisicamente localizado no antigo Departamento de Tecnologia de Alimentos e 

Saúde Pública (DTASP). 

 

Habilitação Bacharelado 

Área (CNPQ) Ciências da Saúde 

Modalidade de ensino Presencial 

Regime de matrícula Seriado semestral 

Duração (UFMS) Mín. 08 semestres, máx. 12 semestres 

Turno Integral (matutino e vespertino) 

Número de vagas 40 

Carga horária 3519 horas 

Coordenação Prof. Fabiane de La Flor Ziegle  

 

2.6.2  Indicadores do curso - 2015 

2015-1 

IDI - INGRESSO DE PORTADOR DE CURSO SUPERIOR 6 

ITV - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 9 

ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

IVJ - INGRESSO VIA JUDICIAL 1 

IVS - INGRESSO VIA SiSU 23 

IL1 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L1 2 

IL2 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L2 2 

IL3 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L3 3 

IL4 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L4 4 

2015-2 ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

TOTAL 50 

 

EDI - EXCLUSÃO POR DIPLOMAÇÃO 

EDI -  

2015/1 3 

2015/2  

TOTAL 3 
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Evasão:  2015/1 2015/2 TOTAL 

ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO 7 2 9 

EDE - EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA 5 13 18 

EJU – EXCLUSÃO POR JUBILAÇÃO 0 0 0 

TOTAL 27 

 

2.6.3   Disciplinas com maior índice de reprovação – 2015 

 

Disciplina Reprovações (%) 

Histologia 70,97 

Embriologia 65,12 

Metodologia Científica 54,90 

Farmacologia 47,37 

Fisiologia Humana II 42,31 

Bioquímica I 38,46 

Toxicologia dos Alimentos 38,46 

Bioquímica II  37,50 

Genética Humana 34,21 

Biologia Celular 33,33 

Epidemiologia 33,33 

Anatomia Humana  30,77 

 

 

2.6.4 Potencialidades e Fragilidades 

Potencialidades 

- Atualização dos regulamentos de TCC, Atividades complementares e Estágios obrigatórios;  

- Execução de projetos de extensão, ensino e pesquisa já aprovados e criação de novos;  

- Aquisição de alimentos de forma satisfatória para realização das aulas práticas de diversas 

disciplinas;  

- Aquisição de novos exemplares de livros para biblioteca; 

- Manutenção da busca por convênios para manter boas opções de campos de estágio; 

- Construção, junto à equipe de arquitetos e engenheiros, da planta do prédio do curso de nutrição; 

- Solicitação de supervisão semi-direta para estágios que necessitem deste formato, em 

substituição a supervisão indireta, única modalidade aceita pela universidade; 

 

Fragilidades 

- Falta de estrutura física. O curso não possui prédio, sendo instalado em 4 salas do antigo 

Departamento de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública (DTASP), sendo que em uma funciona a 
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coordenação do curso, abrigando também os técnicos; em duas salas ficam os professores 

nutricionistas do curso (6 em cada), e na quarta funciona um laboratório;  

- Uso de laboratórios em instituição de ensino privada da cidade a partir do convênio;  

- Dependência de transporte para realização de aulas práticas em instituição privada; 

- Dificuldade na supervisão dos estágios obrigatórios que necessitam de supervisão semi-direta, 

visto que a supervisão designada ao curso é indireta. 

 

2.6.5 Ações a serem desenvolvidas em 2016, visando minimizar ou eliminar as fragilidades  

- Acompanhamento da obra de construção do prédio da nutrição, que tem previsão de entrega 

para 2016; 

- Será estudado junto à PREG a melhor maneira de se realizar a supervisão de estágios no curso, 

sem prejuízos a alunos e nem professores, buscando-se modificar a forma como é interpretada a 

supervisão direta e semi-direta em termos de horas a serem contadas para o professor, bem como, 

a impossibilidade de divisão em turmas, visto que as concedentes de estágio muitas vezes aceitam 

no máximo um aluno, o que faz o professor se deslocar entre os vários locais.  

 

2.6.6 Alterações no PPC em 2015 

Não foram realizadas alterações no PPC em 2015. Importante ressaltar que as reuniões de 

NDE (Núcleo Docente Estruturante) se mantiveram, para que melhorias possam ser apresentadas a 

partir de 2016, considerando demandas que venham a surgir. 

 

2.6.7 Avaliação externa 

 Em relação ao ENADE, o curso possui conceito 4. No ano de 2016 será recebida a visita do INEP 

para avaliação do curso. 

 

2.7 Curso de Alimentos/Tecnológico 

2.7.1 Identificação 

O Tecnólogo em Alimentos é um profissional que irá planejar serviços, implementar ativi-

dades, administrar, gerenciar recursos, promover mudanças tecnológica e aprimorar condições de 

segurança, qualidade, saúde e meio ambiente.  

O Curso na UFMS possui duração de 3 anos, desde que o estágio e o trabalho final sejam 

realizados concomitantemente com as disciplinas, e é desenvolvido, desde o seu início, em ativida-

des teóricas e práticas. O Curso foi avaliado pelo MEC em agosto de 2013, recebendo nota 04. 

As aulas teóricas serão ministradas nas salas de aula localizadas na unidade VI da UFMS. As 

aulas práticas referentes ao controle de qualidade de alimentos serão desenvolvidas nos laborató-

rios de físico-química e de microbiologia da Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública - 

UTASP. As aulas práticas referentes ao processamento de alimentos sejam de origem animal ou ve-

getal, serão executadas na Unidade de Tecnologia de Alimentos (Unital) com funcionamento previs-

to para o segundo semestre de 2016. 

 

Habilitação Tecnológico 

Área (CNPQ) Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Modalidade de ensino Presencial 

Regime de matrícula Seriado semestral 
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Duração (UFMS) Mín. 06 semestres, máx. 10 semestres 

Turno Noturno 

Número de vagas 40 

Carga horária 2652 horas 

Coordenação Prof.ª Danielle Bogo 

 

2.7.2  Indicadores do curso - 2015 

 

2015-1 

IDI - INGRESSO DE PORTADOR DE CURSO SUPERIOR 4 

ITV - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 0 

ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

IVJ - INGRESSO VIA JUDICIAL 1 

IVS - INGRESSO VIA SiSU 23 

IL1 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L1 3 

IL2 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L2 3 

IL3 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L3 3 

IL4 - INGRESSO VIA SiSU - TIPO L4 4 

2015-2 ITC - INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA 0 

TOTAL 41 

 

EDI - EXCLUSÃO POR DIPLOMAÇÃO 

EDI  

2015/1 1 

2015/2  

TOTAL  

 

Evasão:  2015/1 2015/2 TOTAL 

ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO 3 0 3 

EDE - EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA 31 34 65 

EJU – EXCLUSÃO POR JUBILAÇÃO 0 0 0 

TOTAL 68 

 

2.7.3   Disciplinas com maior índice de reprovação – 2015 

 

Disciplina Reprovações (%) 

Bioquímica Geral 83 

Matemática para Tecnologia em Alimentos 81 

Processamento de dados aplicado à Ciência de 

Alimentos 
73 

Química Geral e Inorgânica 69 

Princípios de Tecnologia de Alimentos 60 

Produção de texto e metodologia da pesquisa 54 

Desenho técnico 50 
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Disciplina Reprovações (%) 

Empreendedorismo 49 

Tecnologia de frutas e hortaliças 45 

Alimentos funcionais 44 

Tecnologia de produtos lácteos I 43 

Gestão da Qualidade 39 

Bioquímica de Alimentos 38 

Manejo e pós-colheita de grãos 32 

*Dados de 2015/1. Não foi possível contabilizar o índice de reprovação do segundo semestre letivo de 2015, 

pois no período de elaboração deste relatório o semestre encontrava-se em andamento. 

 

2.7.4 Potencialidades e Fragilidades 

Potencialidades 

 Corpo docente comprometido 

 Envolvimento do corpo docente em projetos de pesquisa e extensão. 

 Ampliação do corpo docente 

 Início das atividades na Unidade de Tecnologia de Alimentos (Unital) para o segundo semestre, 

que constará de laboratórios de processamento de produtos de origem animal e vegetal. 

 Readequação e/ou acomodação dos espaços físicos da Unital e dos laboratórios atuais da Uni-

dade de Tecnologia em Alimentos.  

 Envolvimento dos professores em período probatório em atividades de pesquisa e extensão. 

 Desenvolvimento de atividades de extensão e de eventos acadêmicos. 

 

Fragilidades 

 Ausência de estrutura física (em final de construção); 

 Contratação de docentes (vagas/concurso público); 

 Contratação de técnicos (vagas/concurso público); 

 Disponibilidade de material de consumo (aquisição); 

 Disponibilidade de material permanente (aquisição); 

 Evasão de acadêmicos. 

 

2.7.5 Ações a serem desenvolvidas em 2016, visando minimizar ou eliminar as fragilidades  

As ações realizadas em 2015 para reduzir reprovação e evasão realizadas foram a orienta-

ção de acadêmicos dos projetos e programas oferecidos pela PREAE e o incentivo e oferta de parti-

cipação em projetos de pesquisa e extensão alem do estudo para incluir disciplinas profissionalizan-

tes no primeiro semestre com intuito de estimulá-los para a área de formação, além de manter o 

Encontro Acadêmico de Tecnologia de Alimentos e o engajamento dos alunos em projetos de pes-

quisa, ensino e extensão. 

Ainda, a disciplina de Princípios de tecnologia de alimentos no primeiro semestre tornou-se 

obrigatória, para que os alunos já se envolvam com a área de alimentos não se limitando à apenas 

as disciplinas básicas no intuito de estimular e  motivá-los para a área de formação. 

Em 2016 as ações a serem tomadas são: 

- Realização do III Encontro Acadêmico de Tecnologia de Alimentos no segundo semestre. 

- Execução das novas disciplinas em função da alteração do PPC. 

- Avaliação ao longo do ano dos reflexos das alterações realizadas no PPC. 
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 - Visitação em indústrias de alimentos; 

- Palestras aos alunos com instituições como SEBRAE, SENAI e outras, mostrando as necessidades 

do mercado por este tipo de profissional bem as atividades a serem desenvolvidas pelo mesmo. 

- Exposição ou Propaganda, junto a rede de ensino, para divulgar a existência do curso. 

- Estimular mais as ações do NDE para adequações e ajustes no projeto pedagógico do curso. 

 

2.7.6 Alterações no PPC em 2015  

A alteração do Projeto pedagógico do curso, em função da mudança da hora/aula de 50 pa-

ra 60 minutos, ocorreu no primeiro e no inicio do segundo semestre de 2015. 

Também foram reformulados e publicados os Regulamentos do Curso sobre Atividade 

Complementar, Trabalho de Conclusão de Curso I e II e para o Estágio não obrigatório. 

No PPC do curso foram inseridas disciplinas optativas e obrigatórias enfatizando o aumento 

das horas de disciplinas com atividades praticas na tentativa de um maior envolvimen-

to/treinamento do aluno com as atividades da pratica profissional, já no primeiro semestre do cur-

so. 

 

2.7.7 Avaliação externa 

O Curso foi avaliado em agosto de 2013, recebendo nota 04. Deste processo de avaliação a 

que o curso foi submetido além das dificuldades observadas nos anos anteriores tais como: a se-

mestralização, oferta de novas disciplinas, pré-requisitos, etc... aproveitou-se a oportunidade da al-

teração  do Projeto pedagógico do curso, em função da mudança da hora/aula de 50  para 60 minu-

tos, e realizou-se a inclusão de todas as sugestões que concluiu-se pertinentes.  

A avaliação do ENADE estava prevista para ocorrer em 2015, porém o Curso de Alimentos 

não foi avaliado. Portanto, está prevista uma nova visita do MEC para avaliação do conceito do Cur-

so em 2016. 

 

3  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
O CCBS possui 03 Cursos de pós-graduação latu sensu, sendo 01 especialização e 02 residên-

cias, e 10 Cursos  strictu sensu, sendo 03 em nível de doutorado e 07 de mestrado (Quadro 1). 

 Informações detalhadas de cada programa são apresentadas no endereço eletrônico 

https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal ou http://ccbs.sites.ufms.br. O Curso mais recente é o Mes-

trado Profissional em Saúde da Família, que realizou o processo seletivo no final de 2012, para iní-

cio das atividades em 2013.   

 

Quadro  1: Cursos de pós graduação ofertados pelo CCBS no ano de 2015. 

Pós graduação Cursos 

 

 

MESTRADO 

Biologia Animal  

Biologia Vegetal  

Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq  

Ecologia e Conservação  

Enfermagem  

Farmácia  

Saúde da Família  

https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal
http://ccbs.sites.ufms.br/
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Pós graduação Cursos 

 

DOUTORADO 

Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq  

Biotecnologia e Biodiversidade - Rede Pró Centro-Oeste  

Ecologia e Conservação   

 

ESPECIALIZAÇÃO 

Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica  

Residência em Enfermagem Obstétrica   

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

 

 Nesta seção são apresentados as principais características e indicadores destes Cursos, as-

sim como a descrição de projetos de pesquisa relacionados.  

 

3.1 Mestrado em Biologia Animal  

 O Curso de Mestrado em Biologia Animal do CCBS/UFMS foi aprovado e recomendado pela 
CAPES em 25 de agosto de 2011 com conceito 3 e iniciou suas atividades em 29 de agosto de 2011. 
O programa conta inicialmente com 26 professores: 25 doutores da UFMS e 1 colaborador. 
 
- Áreas de concentração: Zoologia 
 
- Linhas de pesquisa: 
Morfofisiologia e Fisiopatologia Animal 
Sistemática e Bionomia Animal 

 
3.1.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 18  

 Número de concluintes: 16 

 Número de desistentes: 2  

 

3.1.2 Potencialidades 

 O recurso humano formado pelo PPGBA é qualificado, apto a enfrentar a competitividade 

no mercado de trabalho. Ainda, o curso tem potencial para elevar sua credibilidade científica, con-

solidar grupos de excelência nas áreas de atuação, aumentar sua visibilidade como curso de forma-

ção, ser avaliado como “bom” nos quesitos da Capes e apto a pleitear curso de doutorado em 2017. 

 

3.1.3 Fragilidades 

 Produção intelectual qualificada de discentes e docentes. A produção deve ser equitativa 

entre os docentes e discentes além de atingir as métricas sugeridas pela Capes. Ausência de ambi-

ente (espaço físico) que permita a convivência entre discentes, local esse essencial para propiciar, 

fomentar e motivar discussões fundamentais para a formação cientifica. 

 

3.1.4 Ações tomadas em 2015 e a serem tomadas em 2016 visando a melhoria do curso 

 Em 2015, foram ações tomadas: elaboração de projeto de fomento visando o apoio a parti-

cipação em eventos e internacionalização do curso, apoio a manuscritos para publicação e aquisi-

ção de material de consumo para pesquisadores; reuniões anuais com autoavaliação dos docentes 

e discentes; incentivo e auxilio aos professores e discentes no que se refere a execução de suas 

pesquisas e publicações. 
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 Em 2016 serão realizadas: autoavaliação com contribuição individual e do grupo de docen-

tes, discentes e curso, com perspectivas para finalizar o quadriênio de avaliação; incentivo e acom-

panhamento das produções intelectuais; realização reuniões de imersão entre os grupos de pesqui-

sa visando analise de dados e redação de artigos mediante a troca de experiência entre seus pares; 

reestruturação do curso (estrutura curricular, quadro docente, atividades, proposta, etc) antes do 

início do próximo quadriênio (2017-2020). 

 

3.2 Mestrado em Biologia Vegetal  

 O Programa de Mestrado em Biologia Vegetal do CCBS/UFMS foi aprovado e recomendado 

pela CAPES em 2004 com conceito 3 e iniciou suas atividades em Campo Grande. O programa conta 

com 19 professores: 13 do quadro Permanente, 5 Colaboradores e 1 visitante. 17 são Doutores da 

UFMS e 2 colaboradores. 

 

- Área de concentração 1: Sistemática, Ecologia e Diversidade Vegetal 

 

- Linhas de Pesquisa 1: 

Sistemática e Diversidade de Plantas e Fungos  

Ecologia, conservação e uso dos recursos vegetais 

 

- Área de Concentração 2: Fisiologia, Bioquímica e Fitoquímica 

 

- Linha de Pesquisa: Fisiologia, Bioquímica e Fitoquímica 

 

3.2.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 15  

 Número de concluintes: 14 

 Número de desistentes: 2  

 

3.2.2 Potencialidades 

 O PPGBV tem formado alunos da própria UFMS e de outras universidades de Mato Grosso 

do Sul como a Universidade Católica Dom Bosco, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e a 

Anhanguera-UNIDERP. Alunos oriundos de IES de outros estados brasileiros (como Goiás, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) também realizaram seu mes-

trado no PPGBV, atraídos pelo potencial de estudo de formações vegetacionais que, no Brasil, são 

praticamente restritas ao Mato Grosso do Sul (MS). Nos últimos anos, o curso também tem desper-

tado o interesse de estudantes de outros países da América do Sul e da África, e discentes de países 

como o Paraguai, Perú e Moçambique concluíram ou estão concluindo suas dissertações no PPGBV. 

 Caracterizado por uma paisagem heterogênea, o Mato Grosso do Sul apresenta em suas 

formações vegetacionais elementos do Cerrado, da Amazônia, do Pantanal e da Mata Atlântica. O 

estado possui também os únicos remanescentes de Chaco sensu stricto do Brasil na porção sudoes-

te, divisa com o Paraguai. A presença de todas estas formações possibilita a existência de ecótonos 

únicos no país, extremamente interessantes do ponto de vista biogeográfico e ainda assim, pouco 

conhecidos quanto sua diversidade biológica em seus mais variados níveis. Inicialmente a área de 

concentração do PPGBV, “Sistema Cerrado - Pantanal”, refletia seu importante papel no conheci-
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mento da flora da região (ainda é o único curso de Botânica dos estados de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul).  

 Com a expansão das linhas de pesquisa desenvolvidas, que também incluem grupos ta-

xonômicos de ampla distribuição, a área de concentração original foi substituída pelos dois eixos 

atuais do programa: (I) Sistemática, Ecologia e Diversidade Vegetal; e (II) Fisiologia, Bioquímica e Fi-

toquímica. Na área I há duas linhas de pesquisa, “Sistemática e Diversidade de Plantas e Fungos” e 

“Ecologia, conservação e uso dos recursos vegetais”; e na área II a linha “Fisiologia, Bioquímica e Fi-

toquímica”. Sem perder o Sistema Cerrado-Pantanal como foco principal, esta mudança tem como 

objetivo flexibilizar os projetos e ampliar a abordagem de problemas locais como questões globais 

que podem ser publicadas em revistas de maior impacto científico. Entretanto, salientamos que, 

dados os baixos índices de coleta (0,37 coletas/km²) e o pequeno número de pesquisadores frente 

a uma enorme área geográfica do Mato Grosso do Sul (357.145,532 Km2) ainda há um imenso des-

conhecimento sobre as espécies e os padrões que compõem a flora da região. Sendo assim, os pro-

jetos desenvolvidos pelo PPGBV continuarão gerando trabalhos básicos de Floras Regionais, geral-

mente publicados em periódicos com menor impacto, mas que são fundamentais para o conheci-

mento da biodiversidade brasileira. 

 Por meio do esforço empregado pelos docentes do PPGBV para a implantação de sua infra-

estrutura, com a captação de recursos internos e externos à UFMS, o programa conta hoje com la-

boratórios e equipamentos adequados à produção científica qualificada. Considerando todos os 

projetos de pesquisa, ensino e extensão vigentes em 2013, 2014 e 2015 foram aprovados mais 9,5 

milhões de reais. Estas mudanças impactaram diretamente a produção dos docentes do PPGBV e, 

como resultado, houve o aumento no número de docentes bolsistas produtividade CNPq: até 2012 

eram três, e atualmente sete professores são contemplados. Todos os novos bolsistas produtivida-

de já eram docentes do quadro permanente do programa (Profa. Ângela Lúcia Bagnatori Sartori, 

Profa. Edna Scremin-Dias, Profa. Rosani do Carmo de Oliveira Arruda e Prof. Valdemir Antônio Lau-

ra), fato que indica a eficiência das melhorias implantadas para o desenvolvimento e a divulgação 

das pesquisa científicas realizadas no MS. 

 Nos últimos anos, além das melhorias na infraestrutura, a contratação de novos professo-

res pela UFMS permitiu a expansão das temáticas desenvolvidas em cada linha de pesquisa. Além 

disso, possibilitou a diminuição da carga horária anual na graduação dos professores do curso, in-

fluenciando diretamente sua capacidade produtiva, a qualidade das orientações e o desenvolvi-

mento dos projetos de pesquisa. Entre as recentes contratações na área de Botânica da UFMS es-

tão as dos professores Adriano Afonso Spielmann (Taxonomia e Florística de Fungos) e Flávio Ma-

cedo Alves (Taxonomia, Filogenia e Florística de Angiospermas). Ambos foram credenciados ao 

PPGBV em 2013 como forma de integrá-los a pós-graduação, possibilitando a orientação de alunos 

e o pleno desenvolvimento de seus projetos. A partir de 2014 o PPGBV também conta com a pro-

fessora visitante Dra. Letícia Couto Garcia (Ecologia da Restauração e Ecofisiologia vegetal). 

 Em uma análise crítica dos doze primeiros anos do PPGBV (2004-2015), realizada por meio 

de reuniões específicas para planejamento, diversas estratégias para fortalecer o curso e possibili-

tar a futura implantação do doutorado foram discutidas. Tendo os relatórios das avaliações da CA-

PES como norteador, comissões de trabalho compostas por docentes permanentes, colaboradores, 

discentes e técnicos foram estabelecidas: Seleção, Análise de Projetos, Reestruturação Curricular, 

Credenciamento e Descredenciamento, e, de Veículos. Além disso novas funções foram dadas a 

comissões já existentes, como a avaliação de relatórios semestrais pela Comissão de Bolsas do 

PPGBV. Além disso, em 2015 pequenos ajustes foram feitos no regulamento do PPGBV com o obje-
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tivo de repensar as etapas do curso, melhorar sua organização e aprimorar a formação de nossos 

alunos. Para o credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes o PPGBV pos-

sui normas que regulamentam as exigências de produção (utilizando critérios da Capes), de orien-

tação, e de oferta regular de disciplinas da grade curricular. Além disso, as normas estipulam que o 

credenciamento de novos docentes considerará as linhas/áreas de pesquisa de interesse do PPGBV. 

 As seguintes estratégias para consolidação, fortalecimento e crescimento do PPGBV foram 

designadas e estão sendo implementadas: (1) Aumentar a produção qualificada com alunos e 

egressos; (2) Aumentar a produção qualificada que envolvam alunos da graduação e pós-

graduação; (3) Incentivar estágios de alunos do PPGBV em IES nacionais e internacionais; (4) Incen-

tivar estágios de docentes em IES nacionais e internacionais; (5) Trazer, anualmente, pelo menos 

um botânico de fora do MS para participar da disciplina “Botânica de Campo”; (6) Trazer, anual-

mente, pelo menos um professor de outra IES brasileira para ministrar disciplina e palestra no 

PPGBV; (7) Trazer, anualmente, pelo menos um professor de instituição estrangeira para ministrar 

disciplina e palestra no PPGBV; (8) Convidar um pesquisador renomado para uma palestra no pri-

meiro dia letivo de cada ano (Aula Magna); (9) Aumentar o número de professores do núcleo per-

manente com bolsa produtividade CNPq; (10) Aumentar o número de professores com estágio no 

pós-doutoral no exterior até o final do quadriênio. 

1) Aumento da produção qualificada. Em 2015 observou-se um aumento significativo da produção 

qualificada dos docentes do PPGBV, incluindo com egressos (ver item 8.2., Acompanhamento de 

egressos). 

 

Produção qualificada do PPGBV (2013-2015) 

136 artigos publicados dos quais 124 estão em periódicos B5 ou superiores. 

Dos 124 artigos com extrato CAPES, 84 (67,7%) estão no extrato B2 ou superior. 

Dos 124 artigos com extrato CAPES, 54 (43,5%) estão no extrato B1 ou superior. 

Dos 124 artigos com extrato CAPES, 23 (18,5%) estão no extrato A. 

Média de produção de livros por professor de quadro permanente alcançou 1,92. Dos professores 

do Núcleo Permanente, 12 (92,3%) já atingiram 175 pontos, enquanto 10 (76,92%) já alcançaram os 

350 pontos.  

Portanto, mesmo ainda faltando um ano para finalização do quadriênio e artigos ainda sendo publi-

cados com ano de 2015, o PPGBV já alcançou números superiores em todos os quesitos relaciona-

dos a produção intelectual, demonstrando uma grande evolução dos números e impacto significati-

vo na área de Biodiversidade CAPES. Considerando os artigos aceitos e no prelo, esses números de-

verão aumentar significativamente em 2016. 

 

Qualidade das dissertações 

Em relação a produção qualificada dos docentes com a participação de discentes ou egressos o 

número de produções Qualis B1 ou superior com participação de discentes e/ou egressos por titu-

lado Mestre-equivalente alcançamos o valor de 0,65, enquanto o número de Qualis B1 ou superior 

com participação de discentes e/ou egressos por titulado Mestre-equivalente alcançamos 0,25, 

considerados com BOM pela CAPES.  

Através de projeções para os artigos que ainda sairão com data de 2015 e 2016, nós projetamos va-

lores muito superiores a estes apresentados e receber nota MUITO BOM da CAPES.  
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2) Aumento no número de docentes bolsistas produtividade CNPq. Até 2012 eram três (Prof. Arnil-

do Pott e Profa. Maria Lígia Rodrigues Macedo), e no Edital/Chamada “Produtividade em Pesquisa - 

PQ - 2013” mais quatro professores foram contemplados. Todos os novos bolsistas produtividade já 

eram docentes do quadro permanente do programa: Profa. Ângela Lúcia Bagnatori Sartori, Profa. 

Edna Scremin-Dias, Profa. Rosani do Carmo de Oliveira Arruda e Prof. Valdemir Antônio Laura). No 

ano de 2015 Gecele Matos Paggi e Carlos Alexandre Carollo também receberam bolsa produtivida-

de do CNPq. No final de 2015 o PPGBV possui oito professores com bolsa produtividade e, destes, 

sete são do quadro permanente, representando mais de 60% do quadro permanente.   

3) Início da internacionalização do curso. Além das parcerias envolvidas nos estágios pós-doutoral 

de docentes do PPGBV no exterior, o processo de internacionalização do curso está se iniciando por 

meio de projetos interinstitucionais que evolvem diversos países. 

4) Credenciamento de professores novos. Em 2013, os professores Adriano Afonso Spielmann e 

Flávio Macedo Alves, recém contratados pela UFMS, foram credenciados como membros do corpo 

docente permanente do PPGBV. Estas contratações permitiram a expansão das áreas de pesquisa 

desenvolvidas no PPGBV, o Prof. Adriano trabalha com “Taxonomia e Florística de Fungos” e o Prof. 

Flávio Macedo Alves com “Taxonomia e Filogenia de Angiospermas”. Em 2014, o professor Rafael 

Soares de Arruda (UFMT) foi credenciado e atua na área de “Ecologia e conservação de populações 

e comunidades vegetais”. 

5) Projetos interinstitucionais. Quatro grandes redes de pesquisa interinstitucionais (PNADB, Casa-

dinho, INAU, Rede Pró Centro-Oeste) têm possibilitado ao PPGBV a oportunidade de intercâmbio 

intelectual e material, promovendo a otimização dos recursos e permitindo o oferecimento de es-

tágios para atualização de técnicas de laboratório ou elaboração de artigos para alunos nos níveis 

de graduação e pós-graduação envolvidos. Pesquisadores das instituições parceiras participaram de 

bancas examinadoras de dissertações e qualificações. 

6) Boa infraestrutura. Com a conclusão da reforma do prédio do Laboratório de Botânica, transfe-

rência do Herbário CGMS para nova instalação, aquisição de equipamentos via projetos de pesquisa 

dos docentes e pela UFMS (incluindo grande quantidade de armários deslizantes para o Herbário 

CGMS), obteve-se significativa melhora nas condições da infraestrutura para desenvolvimento dos 

trabalhos. 

7) Reestruturação curricular. A estrutura curricular do programa foi revisada em 2013. Em 2014 

uma nova estrutura foi implantada visando a atualização das disciplinas em relação aos temas de 

pesquisa desenvolvidos no PPGBV e o oferecimento mais constante das disciplinas optativas. Dada 

a grande diversidade de áreas presentes na Biologia Vegetal, as disciplinas obrigatórias do curso 

têm caráter generalista com o objetivo de fazer com que o aluno possa formar uma base funda-

mental de conhecimento para elaboração de sua dissertação, nivelando os mestrandos em temas 

fundamentais para a ciência, assim como para o trabalho de campo e laboratorial. As disciplinas op-

tativas do curso têm por objetivo aprofundar os conhecimentos dos alunos em sua área específica 

de estudo e auxiliar na fundamentação teórica de seu projeto de mestrado. 

8) Credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes. Desde 2013, o PPGBV 

conta com uma comissão permanente de Credenciamento, descredenciamento e recredenciamen-

to de docentes. Esta comissão utiliza critérios objetivos relacionados a produção intelectual e às 

atividades didáticas (descritos no regulamento do curso e em resolução específica) para avaliar 

anualmente todos os docentes do PPGBV. Desta forma, após análise desta comissão, os pedidos de 

novos credenciamentos e possíveis alterações do corpo docente são encaminhadas ao Colegiado de 
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Curso. Este sistema, com critérios claros e amplamente divulgados, tem auxiliado no planejamento 

do PPGBV para o fortalecimento de todas suas linhas de pesquisa. 

 

3.2.3 Fragilidades 

1) Falta aumentar produção qualificada. Apesar de um significativo aumento nos últimos anos, ain-

da são poucos artigos publicados nos estratos A1 e A2. Acreditamos que diversos fatores devem 

contribuir para a melhoria neste quesito nos próximos anos: (1) continuidade da formação dos do-

centes por meio do pós-doutoramento, em alguns casos, no exterior; (2) infraestrutura atualmente 

disponível é compatível com o desenvolvimento de estudos avançados em botânica; (3) a recente 

contratação de professores pela UFMS tem permitido uma melhor distribuição da carga horária 

anual da graduação, permitindo maior tempo e dedicação dos docentes às suas atividades na pós-

graduação. 

 

2) Falta aumentar da produção qualificada com alunos e egressos. Apesar do incremento observado 

nos últimos anos, o corpo docente do PPGBV tem clareza sobre a premência de melhorar sua pro-

dução científica com os alunos e egressos, contudo tem a certeza da mudança deste quadro, tendo 

em vista o volume de trabalhos que estão sendo submetidos e aceitos. Nos últimos anos, todas as 

dissertações do PPGBV têm sido redigidas no modelo de artigo(s) científico(s). Entretanto, muitos 

dos projetos desenvolvidos têm caráter regional e descritivo, o que dificulta a publicação dos resul-

tados em periódicos de maior impacto. Com o objetivo auxiliar na concepção de projetos com me-

lhor delineamento amostral, foi criada a Comissão de Análise de Projetos do PPGBV. Desta forma, 

espera-se que sejam gerados resultados adequados para análises mais complexas e em tempo hábil 

para finalização de pelo menos um manuscrito em 24 meses. 

 

3) Falta incentivar os pós-graduandos a participar de convênios internacionais. Entre 2013 e 2015 

vários docentes iniciaram parcerias com pesquisadores de instituições estrangeiras, entretanto, ne-

nhum aluno do PPGBV participou de intercâmbios internacionais. A tendência é que, para os pró-

ximos anos, com o desenvolvimento dos projetos internacionais recém aprovados, os alunos do 

PPGBV complementem sua formação em instituições estrangeiras parceiras. 

 

3.2.4 Ações tomadas em 2015 e a serem tomadas em 2016 visando a melhoria do curso 

 Com o objetivo de melhorar sua produção qualificada, especialmente com alunos, desta-

camos as seguintes ações que visaram dinamizar a estrutura e organização do PPGBV: 

1) Revisão do Regulamento do Curso. Desde sua criação, em 2004, o regulamento do PPGBV não 

havia sido revisado. Entretanto, diversas resoluções que alteravam normas do regulamento original 

foram publicadas ao longo dos anos. Para atualizar e unificar estes documentos, em 2014 o colegi-

ado revisou as normas de execução e todas as etapas do curso, entre as quais podemos destacar: 

concessão de bolsas; entrega e avaliação dos projetos; número máximo de alunos do curso que ca-

da docente poderá orientar; critérios que norteiam o credenciamen-

to/descredenciamento/recredenciamento de docentes; atribuições pedagógicas; cancelamento de 

matrícula; cancelamento de disciplinas; atribuições de docentes e discentes; avaliação do desem-

penho acadêmico; qualificação; defesa; obtenção de diploma. 

2) Seleção. A comissão de seleção tem o papel de organizar, elaborar e divulgar os editais de sele-

ção de alunos, além de aplicar as provas. As provas de conhecimentos específicos são elaboradas 

por diversos professores do programa, de acordo com suas especialidades. Visando o aumento no 
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número de candidatos, os editais têm sido lançados em setembro, havendo pelo menos um mês 

entre sua divulgação e o início das inscrições e entre o fim das inscrições e a aplicação das provas. 

3) Análise dos Projetos. A comissão de análise de projetos do PPGBV elaborou as normas para en-

trega e avaliação dos projetos de mestrado. Entre as novidades estão: os projetos devem ser enca-

minhados para análise em até 60 dias após a primeira matrícula do aluno; os projetos são avaliados 

por três consultores, sendo obrigatoriamente um deles da Comissão de Análise de Projetos do 

PPGBV e outro de outra instituição (necessariamente um especialista na área); projetos reprovados 

pela segunda vez (nota inferior a 6,0) levam ao desligamento do aluno do curso. A análise rigorosa 

dos projetos, logo no início do curso, objetiva o desenvolvimento de trabalhos executáveis em dois 

anos e com potencial para publicação. 

4) Reestruturação Curricular. A nova estrutura curricular deixou o curso mais flexível e atraente, 

oferecendo regularmente disciplinas optativas associadas com os temas das dissertações. Outra 

mudança importante foi a sistematização do plano de curso, documento elaborado pelo aluno e 

seu orientador, onde consta as disciplinas que pretende cursar. As disciplinas escolhidas devem, em 

sua maioria ser relacionadas ao tema de estudo do projeto mas ser modificadas a medida que dis-

ciplinas não regulares forem oferecidas (como Tópicos Especiais, por exemplo, ministradas por pro-

fessores visitantes). 

5) Normas para o credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes. Também 

definidas por uma comissão permanente, regulamentam as exigências de produção (levando em 

conta a avaliação da Capes), as orientações, a oferta regular das disciplinas da grade curricular e as 

linhas de pesquisa de interesse ao Curso. Além disso estipula períodos para a avaliação de novos 

pedidos de credenciamento e para a análise de desempenho dos docentes do Curso.  

6) Acompanhamento dos discentes. Com o objetivo de melhor acompanhar o desenvolvimento dos 

projetos de mestrado, a Comissão de Bolsas do PPGBV, além de todas as suas atribuições regula-

mentadas na Portaria nº76 (CAPES) recebe os resultados da “Avaliação de Desempenho Acadêmi-

co” (formulário reduzido, semestral, preenchido pelos orientadores) e os relatórios anuais. Os rela-

tórios são entregues no início do segundo ano e devem ser substanciados (com todos os resultados 

obtidos, as primeiras análises, etc.) de forma que os avaliadores possam de fato acompanhar o an-

damento do trabalho em relação ao que foi proposto no projeto. 

Processos de Autoavaliação 

 Entre 2013 e 2015 foram realizadas cinco reuniões de planejamento com o colegiado de 

curso do PPGBV. Nelas foram discutidos todos os itens utilizados na avaliação dos programas de 

pós-graduação pela CAPES, com o objetivo de identificar nossas principais deficiências e estratégias 

para resolvê-las, assim como destacar nossos pontos positivos que devem ser mantidos. As estraté-

gias para fortalecimento e crescimento descritas acima foram designadas a partir destas reuniões.  

 Nesse sentido, anualmente os professores do PPGBV estão sendo avaliados e informados 

individualmente sobre seu rendimento com relação aos itens que a CAPES afere os programas de 

pós-graduação no Brasil. Com isso, o PPGBV é avaliado também como um todo, mostrando tendên-

cias que podem ser utilizadas para o melhor planejamento das atividades.   

No ano de 2014 foram aprovadas as normas para a distribuição de bolsas de mestrado do Curso de 

Mestrado em Biologia Vegetal. Para os alunos do primeiro ano do curso a classificação final no Pro-

cesso Seletivo será utilizada como critério para distribuição das bolsas. No entanto, a renovação da 

bolsa para os alunos do segundo ano dependerá de avaliação do desempenho do aluno durante 

seu primeiro ano de curso. A redistribuição de bolsas para os alunos do segundo ano irá respeitar a 
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ordem de classificação conforme a seguinte pontuação: 1. Nota média nas disciplinas cursadas pelo 

aluno no primeiro ano (peso 1); 2. Nota do relatório anual (peso 1); 3. Nota do currículo (peso 1). 

 Outra atividade importante dentro do PPGBV é a avaliação das disciplinas pelos discentes, 

fundamental para o planejamento do PPGBV com relação à formação do aluno.  No final de cada 

disciplina os alunos recebem um formulário com questões abertas e fechadas para avaliar o profes-

sor e a disciplina oferecida. Após a avaliação da disciplina pelos alunos, o professor recebe os resul-

tados e os têm como base para avaliar seu desempenho na ótica dos alunos.  

  

METAS ESTABELECIDAS: 

1) Aumento da produção qualificada com egressos; 

2) Oferecimento regular das disciplinas optativas; 

3) Todos os professores do NP ministraram, pelo menos, uma disciplina a cada dois anos; 

4) Um pesquisador renomado ministrou uma palestra no primeiro letivo de cada ano (Aula Magna); 

5) Botânico externo à UFMS participou da disciplina “Botânica de Campo”; 

6) Um professor de instituição estrangeira ministrou disciplina no PPGBV. 

7) Aumento de professores com Bolsa Produtividade CNPq.  

 

ALÉM DE MANTER AS METAS DESCRITAS ACIMA, ESPERA-SE NOS PRÓXIMOS ANOS: 

1) Pelo menos mais dois professores do NP com bolsa produtividade CNPq; 

2) Pelo menos mais um professor com estágio no pós-doutoral no exterior; 

3) Aumentar a produção qualificada com os alunos do PPGBV (durante o andamento do mestrado); 

4) Aumentar a produção que envolvam alunos da graduação. 

 

3.3 Mestrado e Doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular 

 O Programa de Mestrado e Doutorado Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular - 

SBBq do CCBS/UFMS foi aprovado e recomendado pela CAPES em 2013 com conceito 4 e iniciou 

suas atividades em 2014. O programa conta inicialmente com 09 professores: 09 doutores da UFMS 

permanentes. 

 

- Área de concentração: 

Bioquímica e Biologia Molecular 

 

- Linhas de pesquisa: 

Bioquímica em Estados Patológicos 

Biotecnologia 

Genômica Funcional 

Mediadores Celulares 

 

3.3.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 10  

 Número de concluintes: 0 

 Número de desistentes: 01  
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3.3.2 Potencialidades 

 Formação de profissionais nos setores de biotecnologia, competentes para atuarem na área 

de biodiversidade, área acadêmica e no setor produtivo. 

 

3.3.3 Fragilidades 

 A parte estrutural do Curso é uma fragilidade, pois falta secretaria, secretário, sala de reu-

niões e salas de aula. 

 

3.3.4 Ações tomadas em 2015 e a serem tomadas em 2016 visando a melhoria do curso 

 

 Como a principal falha do Curso é estrutural, estamos sistematicamente comunicando à 

Instituição essas deficiência, mas até o momento nenhuma solicitação foi atendida. 

 

3.4 Mestrado e Doutorado em Ecologia e Conservação  

 O curso de Mestrado Em Ecologia e Conservação foi aprovado e recomendado pela CAPES 

em 1995, com conceito 3, e iniciou suas atividades em 1996. Já o Doutorado foi aprovado e reco-

mendado pela CAPES em 2004, quando o programa alcançou conceito 4, e iniciou suas atividades 

em 2005. De 2006 até o presente o programa tem sido avaliado com conceito 5 pela Capes.  

Os Cursos contam com 28 professores doutores, sendo 20 docentes permanentes da UFMS e 8 co-

laboradores externos.  

 

- Área de concentração: Ecologia 

 

- Linhas de pesquisa: 

Ecologia Aplicada    

Ecologia da Reprodução    

Ecologia das Adaptações    

Ecologia de Comunidades    

Ecologia de Ecossistemas    

Ecologia de Populações  

 

3.4.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 14 para mestrado e 20 para doutorado 

 Número de concluintes: 9 mestres e 7 doutores 

 Número de desistentes: 2 

 

3.4.2 Potencialidades 

 O programa apresenta currículo, linhas de pesquisa e produção científica consolidadas; in-

serção social e visibilidade regional, nacional e internacional.    

 

3.4.3 Fragilidades 

 Infraestrutura física aquém da necessidade, incluindo salas de aula, espaço de laboratório e 

salas de docentes e estudantes. 



                                               Auto-avaliação Setorial  2015 – CCBS - UFMS                                                    38 

 

 

3.4.4 Ações tomadas em 2015 e a serem tomadas em 2016 visando a melhoria do curso 

 Manutenção e crescimento continuado da produção acadêmica, quantitativa e qualitativa. 

Busca de apoio institucional para melhoria de infraestrutura. 

 

3.5 Mestrado em Enfermagem  

O Programa de Mestrado em Enfermagem do CCBS/UFMS foi aprovado e recomendado pe-

la CAPES em 13/12/2011 com conceito 3 e iniciou suas atividades em 01/01/2012. O programa con-

ta inicialmente com 23 professores ativos: 22 doutores da UFMS e 01 da UEMS, sendo 15 da cate-

goria “permanente”, 04 da categoria “colaborador” e 04 da categoria “participante externo”. 

 

- Áres de concentração: Enfermagem 

 

- Linhas de pesquisa:  

O cuidado em Saúde e Enfermagem e Políticas. 

Práticas em Saúde, Educação e Enfermagem. 

 

3.5.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 12  

 Número de concluintes: 12 

 Número de desistentes: 0  

 

3.5.2 Potencialidades 

 Considerando o planejamento inicial do programa, as suas metas e objetivos foram alcan-

çados, destacando que houve ingresso de professores na modalidade de colaboradores e partici-

pantes externos e as defesas de dissertações foram realizadas com sucesso e no prazo. 

 Houve alteração no colegiado e na coordenação do curso, visando a otimizar, fortalecer e 

atualizar os docentes nos processos decisórios e de condução do Curso, proporcionando, ainda, aos 

que estavam anteriormente nessas instâncias, melhorarem suas produções científicas e a proposi-

ção de pesquisas e parcerias institucionais. 

 O Mestrado em Enfermagem possui impacto regional, pois há envolvimento de Doutores 

das principais Instituições Públicas de Ensino Superior do Mato Grosso do Sul da área de enferma-

gem e demais áreas da saúde. A operacionalização deste importante intercâmbio contribui signifi-

cativamente para o fortalecimento do Curso e para propostas de expansão e de sua internacionali-

zação. 

 Pelo fato de estarem credenciados no Programa, docentes e pesquisadores de outros pro-

gramas de pós-graduação e áreas da saúde, como odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição, 

engenharia ambiental, possibilitam a promoção e a multidisciplinaridade em estudos e pesquisas. 

Além disso, como existe participação de outras instituições, há possibilidade de trabalhos multicên-

tricos, como é o caso da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, do Campus de Três 

Lagoas da UFMS, e das parcerias com docentes de instituições de outros Estados. 

 Os docentes do Programa mantêm-se envolvidos e comprometidos com disciplinas; orien-

tação de mestrando; desenvolvimento de projetos de pesquisa e de parcerias; produção científica 
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de artigos com alunos do curso de mestrado e graduação; e estão sempre disponíveis aos alunos do 

mestrado, uma vez que suas atividades cotidianas são desenvolvidas no mesmo prédio da gradua-

ção, o que facilita o acesso do aluno e a permanência do docente junto ao ambiente e ao espaço do 

Curso. 

 O Programa de Pós-Graduação de Mestrado em Enfermagem atingiu o objetivo inicial pro-

posto. As aulas foram ministradas por professores doutores, buscando despertar a priori a produ-

ção científica, a qual foi ponto determinante para o término de algumas disciplinas oferecidas, o 

que acabou sendo um incentivo para aprofundar os conhecimentos da área da pesquisa. 

 Os docentes e discentes estão envolvidos e empoderados do seu papel e da responsabili-

dade em contribuir para a expansão do Programa e da produção científica, e com a inserção cada 

vez mais sólida no contexto social e de saúde local, regional e nacional. 

 A Universidade disponibiliza laboratórios e estabelece convênios externos que auxiliam a 

realização de pesquisas e proposição de novos projetos. 

 Atualmente este é o único Mestrado Acadêmico em Enfermagem do Estado de Mato Gros-

so do Sul. 

 

3.5.3 Fragilidades 

O Programa tem melhorado sua infraestrutura, ampliando e otimizando o espaço físico 

atual – secretaria e coordenação do curso – num esforço colaborativo de docentes e técnicos. 

Também está sendo construído um novo prédio vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Sa-

úde destinado aos programas de pós-graduação desse centro, em que será disponibilizada uma sala 

a ser destinada aos estudos dos alunos e orientação dos professores. Esse espaço conta com audi-

tórios, sala de vídeo conferências, sala de apoio e infraestrutura e outros espaços de uso coletivo, o 

que proporcionará também a integração entre os alunos e docentes dos diferentes programas. 

Estamos trabalhando na criação de um site próprio em que as informações, imagens, pro-

duções serão publicadas e atualizadas a fim de dar maior visibilidade ao curso e divulgação à socie-

dade. 

É necessário reforçar a captação de financiamentos e incentivos à pesquisa e publicações, 

tanto em forma de projetos quanto em forma de recursos financeiros para o melhor desenvolvi-

mento de projetos amplos. 

Também estão sendo criadas estratégias para possibilitar e incentivar a melhor participação 

e envolvimento dos alunos no curso e em sua responsabilidade com publicações e apresentações 

de trabalho em reuniões científicas. 

Aumentar o número de bolsas de demanda social é um fator importante uma vez que pos-

sibilita maior envolvimento do aluno que precisa estar contribuindo com mais tempo e produções 

no programa. As bolsas também contribuem para o deslocamento dos alunos de outras cidades do 

interior e de outros Estados para o desenvolvimento das atividades do programa, estágios docentes 

e orientações na capital. 

Os recursos da CAPES destinados ao Mestrado são insuficientes para as demandas de um 

Programa que está em processo de fortalecimento, cujas exigências precisam ser alcança-

das/atendidas para que sobreviva. Vale ressaltar que a verba destinada para o Mestrado Acadêmi-

co, em 2015, foi, aproximadamente, 4 mil reais, distribuídos pelas instâncias da Universidade, que é 

insuficiente para garantir melhores condições de crescimento e fortalecimento do Programa. 

 

 



                                               Auto-avaliação Setorial  2015 – CCBS - UFMS                                                    40 

 

3.5.4 Ações tomadas em 2015 e a serem tomadas em 2016 visando a melhoria do curso 

 Novas estratégias visando ao fortalecimento do Programa estão sendo discutidas e plane-

jadas no Colegiado de Curso. Estratégias de acompanhamento das produções, dos projetos, dos 

alunos, dos critérios para autoavaliação e avaliação externa estão sendo reelaborados para maior 

conhecimento e visibilidade, bem como para ajudar no alcance de metas, potencializar recursos, 

colaborar com as necessidades e aprimorar o que está bom. 

 O corpo docente e discente está animado e motivado com as novas perspectivas e com a 

possibilidade de expandir o Programa em um futuro recente. 

 

3.6 Mestrado em Farmácia 

 O Programa de Mestrado em Farmácia do CCBS/UFMS foi aprovado e recomendado pela 

CAPES em 28/04/2011 com conceito 3. O programa conta inicialmente com 22 professores: 22 dou-

tores da UFMS e 9 colaboradores. 

 

- Áreas de concentração: Ciências Farmacêuticas. 

 

- Linhas de pesquisa: 

Marcadores moleculares, estudos epidemiológicos e pré-clínicos. 

Prospecção, Síntese, Controle de qualidade, tecnologia farmacêutica e toxicologia. 

 

3.6.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 30 

 Número de concluintes: 11 

 Número de desistentes: 0  

 

3.7 Mestrado em Saúde da Família 

 O Programa de Mestrado em Saúde da Família conta com 22 professores: 20 doutores da 

UFMS e 02 colaboradores. 

 

- Área de concentração: Saúde da Família 

 

- Linhas de pesquisa: Diagnósticos locais e atenção à saúde da família. 

 

3.7.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 15  

 Número de concluintes: 13 

 Número de desistentes: 01  

 

3.8 Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade - Rede Pró Centro-Oeste  

 O Programa de Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade – Rede Pró Centro-Oeste do 

CCBS/UFMS foi aprovado e recomendado pela CAPES em 2012 com conceito 4 e iniciou suas ativi-

dades em 2013. O programa conta inicialmente com 21 professores: 11 doutores da UFMS, 02 dou-
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tores da UCDB, 04 doutores da Embrapa (Permanentes) e 01 doutor da UFMS, 02 doutores da Em-

brapa e 01 doutor da UCDB (colaboradores). 

 

- Área de concentração:  

Biotecnologia e Biodiversidade 

 

- Linhas de pesquisa: 

Ciência, Tecnologia e Inovação para Sustentabilidade da Região Centro Oeste; 

Bioeconomia e Conservação dos Recursos Naturais; 

Desenvolvimento de Produtos, Processos e Serviços Biotecnológicos. 

 

3.8.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 14  

 Número de concluintes: 0 

 Número de desistentes: 01  

 

3.8.2 Potencialidades 

 Formação de profissionais nos setores de biotecnologia, competentes para atuarem na área 

de biodiversidade, área acadêmica e no setor produtivo. 

 

3.8.3 Fragilidades 

 A parte estrutural do Curso é uma fragilidade, pois falta secretaria, secretário, sala de reu-

niões e salas de aula. 

 

3.8.4 Ações tomadas em 2015 e a serem tomadas em 2016 visando a melhoria do curso 

 Como a principal falha do Curso é estrutural, estamos sistematicamente comunicando à 

Instituição essas deficiência, mas até o momento nenhuma solicitação foi atendida. 

 

 

3.9 Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica  

 O Programa de Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica do CCBS/UFMS inici-

ou suas atividades em 2014. O programa conta inicialmente com 12 professores: 07 doutores e 05 

mestres. 

 

- Área de concentração: Assitência Farmacêutica 

 

3.9.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 30  

 Número de concluintes: 00 

 Número de desistentes: 05  
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3.9.2 Potencialidades 

 Curso com potencial para qualificação de farmacêuticos servidores municipais e estaduais, 

provocando impactos diretos sobre os serviços por eles desenvolvidos. 

 

3.9.3 Fragilidades 

 Uma dificuldade encontra-se na liberação dos farmacêuticos servidores municipais e esta-

duais por parte dos gestores dos serviços de saúde para poderem realizar o Curso. 

 

3.10 Residência em Enfermagem Obstétrica 

 O Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica/UFMS foi aprovado e recomendado 

pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional/SESu/MEC em 2016 e iniciou suas ativida-

des em 2013. O programa conta inicialmente com 16 professores: 11 doutores da UFMS e 35 cola-

boradores. 

 

- Área de concentração: Enfermagem obstétrica. 

 

- Linhas de pesquisa: Enfermagem obstétrica. 

 

3.10.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 06  

 Número de concluintes: 06 

 Número de desistentes: 0  

 

3.10.2 Potencialidades 

 Residência pioneira no Estado, nesta área, até o momento a única, e apresenta parceria 

com Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, o que viabiliza a inserção do 

profissional residente desde a rede de atenção básica em saúde até o nível hospitalar em centros 

obstétricos dos três maiores hospitais de Campo Grande. Está ligada ao Ministério da Saúde como 

parte do programa federal Rede Cegonha. 

 

3.10.3 Fragilidades 

 Dificuldade na busca maior aceitação dos médicos obstetras com relação a atuação e im-

portância do enfermeiro obstétrico. 

 Falta de espaço próprio para secretariar as atividades do programa. 

 

3.10.4 Ações tomadas em 2015 e a serem tomadas em 2016 visando a melhoria do curso 

 Maior integração com os outros programas de residência multiprofissional, bem como com 

o programa de residência médica em obstetrícia. 

 

3.11 Residência Multiprofissional em Saúde: atenção ao paciente crítico 

 O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção ao Paciente Crítico do 

CCBS/PROPP/UFMS foi aprovado e recomendado pela Comissão nacional de Residência Multipro-
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fissional em Saúde/SESu/MEC em 25 de janeiro de 2016 e iniciou suas atividades em 2010. O pro-

grama conta inicialmente com 30 professores: sendo 23 doutores da UFMS e 59 colaboradores. 

 

- Área de concentração: Atenção ao Paciente Crítico. 

 

- Linha de pesquisa: Atenção ao paciente crítico em enfermagem, nutrição, fisioterapia, farmácia e 

odontologia. 

 

3.11.1 Indicadores 2015 

 

 Número de vagas: 18  

 Número de concluintes: 16 

 Número de desistentes: 02  

 

3.11.2 Potencialidades 

 Integra cinco áreas profissionais no cuidado e assistência ao paciente crítico do Hospital 

Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) e promove estágio para os residentes nos CTIs 

adultos, da Santa Casa e Hospital Regional. Integra-se também com a Residência Médica do HUMAP 

nos diferentes setores do hospital onde os residentes atuam: pronto atendimento, clínica cirúrgica 

I, clínica médica, setor de doenças infecto parasitárias, UTI adulto, unidade coronariana, epidemio-

logia hospitalar e comissão de controle de infecção hospitalar. 

 

3.11.3 Fragilidades 

 Necessita maior valorização e apoio ao corpo docente assistencial (docentes, tutores e pre-

ceptores). 

 

3.11.4 Ações tomadas em 2015 e a serem tomadas em 2016 visando a melhoria do curso 

 Maior integração aos outros programas de residência multiprofissionais da UFMS através 

da unificação de temas comuns, tanto em atividades práticas quanto teóricas. 

 

 

 A produção de pesquisa do CCBS é proveniente das pós-graduações e de professores pes-

quisadores que trabalham com projetos isolados. Os recursos financeiros são obtidos pela UFMS 

(edital via PROPP) ou de órgãos de fomento externo como FUNDECT, CNPq e outros. 

 Abaixo estão apresentados os 97 projetos de pesquisa do CCBS, realizados em 2015, e ca-

dastrados no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGPROJ), 63 com fomento interno e 34 

com fomento externo. As propostas iniciadas em anos anteriores e finalizadas em 2014 não são 

apresentadas nessa relação e podem ser consultadas no mesmo sistema. 
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Quadro 2: Projetos de pesquisa do CCBS, com fomento interno, realizados em 2015. 

NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Análise do perfil lipídico da 

população ribeirinha do passo 

do lontra no pantanal, sua re-

lação com a cintura abdomi-

nal, IMC e sexo 

Wander Fer-

nando de Olivei-

ra Filiú - Docen-

te 

Em andamento 

- com relatorio 

parcial 

01/02/2012 01/12/2015 

Determinação da glicose na 

população ribeirinha do passo 

do lontra do pantanal de Ma-

to Grosso do Sul 

Wander Fer-

nando de Olivei-

ra Filiú - Docen-

te 

Em andamento 

- com relatorio 

parcial 

01/02/2012 01/12/2015 

Avaliação da susceptibilidade 

antifúngica de candida spp 

isoladas de cavidade oral de 

pacientes imunocomprometi-

dos 

Marilene Rodri-

gues Chang - 

Docente 

Concluída  - 

sem relatorio 

final 

01/03/2013 28/02/2015 

Avaliação do transporte de 

sedimento por escoamento 

superficial para o Lago do 

Amor, Campo Grande, MS 

Alexandra Pe-

nedo de Pinho - 

Docente 

Concluída - sem 

relatorio final 
30/01/2013 28/02/2015 

Efeito da suplementação de 

polidextrose no metabolismo 

de ferro em ratos gastrecto-

mizados 

Elisvânia Freitas 

dos Santos - Do-

cente 

Em andamento 

- com relatorio 

parcial 

01/07/2013 31/12/2016 

Qualidade dos frutos de 

crambe durante o armazena-

mento em diferentes embala-

gens 

Juliana Rodri-

gues Donadon - 

Docente 

Concluída - com 

relatorio final 
01/01/2013 01/01/2015 

Morfometria de fibras muscu-

lares e vascularização em 

músculo reto femoral de ratos 

submetidos a nicotina e ao 

treinamento aeróbico 

Ludimila Canuto 

Faccioni - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
10/03/2013 10/03/2016 

Perfil nutricional e uso de su-

plementação entre pratican-

tes de musculação e atletas 

de judô de academias de 

Campo Grande, MS 

Fabiane La Flor 

Ziegler Sanches 

- Docente 

Concluída - sem 

relatorio final 
01/09/2013 01/09/2015 

Insatisfação corporal e rastre-

amento de Transtornos Ali-

mentares (TAs) em adolescen-

tes de Campo Grande 

Giovana Eliza 

Pegolo - Docen-

te 

Concluída - com 

relatorio final 
12/05/2014 12/05/2015 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Estudo comparativo das ca-

racterísticas citogenéticas de 

populações do complexo 

lutzomyia longipalpis (diptera, 

psychodidae) em mato grosso 

do sul 

Mirella Ferreira 

da Cunha San-

tos - Docente 

Concluída - sem 

relatorio final 
01/05/2014 31/07/2015 

Desenvolvimento de frozen 

de jabuticaba funcional 

Marcela de Re-

zende Costa - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
01/03/2015 28/02/2016 

Análise longitudinal da asso-

ciação entre flexibilidade 

segmentar, alinhamento pos-

tural, mobilidade articular, 

força de preensão palmar, 

manifestação de supratrei-

namento e ocorrência de le-

sões músculo-esqueléticas em 

lutadores de Jiu-Jitsu 

Silvio Assis de 

Oliveira Júnior - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
01/12/2014 30/11/2016 

Estratégias de promoção, 

manutenção e proteção da 

saúde do atleta de judô: ca-

racterização nosográfica e 

práticas de prevenção 

Silvio Assis de 

Oliveira Júnior - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
01/12/2014 30/11/2016 

Perfil nutricional de estudan-

tes da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul 

Priscila Milene 

Angelo Sanches 

- Docente 

Em andamento 

- com relatorio 

parcial 

01/09/2014 31/08/2017 

Práticas didáticas de Ciências 

no processo de formação do-

cente continuada e inicial 

Vera de Mattos 

Machado - Do-

cente 

Em andamento 

- com relatorio 

parcial 

30/09/2014 30/08/2015 

Avaliação da qualidade nutri-

cional, sensorial e cultural dos 

cardápios do Restaurante 

Universitário da UFMS 

Patrícia Vieira 

Del Ré - Docen-

te 

Em andamento 

- com relatorio 

parcial 

20/01/2015 20/12/2017 

Suplementação de simbiótico 

em pacientes hospitalizados: 

impacto na constipação intes-

tinal 

Fabiane La Flor 

Ziegler Sanches 

- Docente 

Em  andamento 

- normal 
01/11/2014 01/11/2016 

Nintendo Wii® como ferra-

menta para reabilitação ves-

tibular em idosos 

Suzi Rosa Mizia-

ra Barbosa - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
30/11/2014 06/09/2016 

Influência do uso de suple-

mentos na composição corpo-

ral de atletas de jiu-jitsu 

Fabiane La Flor 

Ziegler Sanches 

- Docente 

Em andamento 

- normal 
30/11/2014 30/11/2016 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Avaliação da prevalência de 

Síndrome Metabólica e do 

perfil nutricional de pacientes 

obesos cardiopatas interna-

dos no Hospital Universitário 

Maria Aparecida Pedrossian 

(NHU) de Campo Grande-MS 

Fabiane La Flor 

Ziegler Sanches 

- Docente 

Em andamento 

- normal 
30/11/2014 30/11/2016 

Elaboração de produtos à ba-

se de ingredientes funcionais 

e/ou frutos do cerrado: Com-

posição físico-química e acei-

tabilidade sensorial 

Elisvânia Freitas 

dos Santos - Do-

cente 

Em andamento 

- com relatorio 

parcial 

02/01/2015 31/12/2017 

Avaliação do consumo de po-

lidextrose em ratos Wistar 

submetidos à dieta hipercaló-

rica 

Elisvânia Freitas 

dos Santos - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
02/01/2015 31/12/2016 

Síntese e Avaliação Biológica 

de Diaril Selenados Contendo 

Similaridades Estruturais à 

Combretastatina A-4 

Edson dos Anjos 

dos Santos - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
15/12/2014 14/12/2016 

Diversidade, reprodução e 

desenvolvimento de abelhas 

solitárias e sociais no Cerrado 

e Pantanal de Mato Grosso do 

Sul 

Rodrigo Pires 

Dallacqua - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
01/01/2015 31/12/2016 

Caracterização bioquímica 

dos complexos celulolítico e 

hemicelulolítico do fungo 

termofilo Humicola brevis var. 

thermoidea: aplicação em 

processos biotecnológicos 

Douglas Chodi 

Masui - Docente 

Em andamento 

- normal 
30/01/2015 30/08/2017 

Percepção da Morte por En-

fermeiros de Pronto Socorro e 

de Unidades de Terapia Inten-

siva em Hospitais Públicos de 

Ensino 

Maria da Graça 

da Silva - Do-

cente 

Concluída  - 

com relatorio 

final 

01/12/2014 30/12/2015 

Sistemática e biogeografia 

dos anfíbios e répteis do Pan-

tanal 

Diego José San-

tana Silva - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
01/08/2015 01/08/2017 

Risco de predação: uma pers-

pectiva evolutiva ao funcio-

namento de ecossistemas 

Rafael Dettogni 

Guariento - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
15/01/2015 15/12/2016 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Avaliação da Função Sexual 

Feminina e da Contratilidade 

do Assoalho Pélvico em Mu-

lheres saudáveis e com Incon-

tinência Urinária no período 

Pós Menopausa 

Suzi Rosa Mizia-

ra Barbosa - Do-

cente 

Concluída - sem 

relatorio final 
28/11/2014 30/11/2015 

Padronização de um modelo 

experimental para indução de 

síndrome metabólica em ca-

mundongos 

Karine de Cássia 

Freitas - Docen-

te 

Concluída - sem 

relatorio final 
01/02/2015 01/02/2016 

Epidemiologia de lesões mus-

culoesqueléticas no futebol 

segundo posicionamento táti-

co de jogo 

Silvio Assis de 

Oliveira Júnior - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
01/12/2014 30/11/2016 

Formulação de barras de cho-

colate acrescidas de chia 

Rita de Cássia 

Avellaneda 

Guimarães - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
30/11/2014 30/11/2016 

Frutos nativos e exóticos: Im-

pacto no desenvolvimento de 

sorvetes com propriedades 

funcionais 

Rita de Cássia 

Avellaneda 

Guimarães - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
01/07/2015 01/07/2017 

Avaliação microbiológica de 

sashimis de salmão comercia-

lizados em Campo Grande/MS 

Rita de Cássia 

Avellaneda 

Guimarães - Do-

cente 

Concluída - sem 

relatorio final 
30/11/2014 30/11/2015 

Fármacos em nidação de em-

briões 

Antonio Carlos 

Duenhas Mon-

real - Docente 

Em andamento 

- normal 
01/08/2015 01/08/2017 

Perfil dos Agentes de Comba-

te a Endemias do município 

de Campo Grande - MS, 2014 

Suzi Rosa Mizia-

ra Barbosa - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
30/11/2014 01/08/2016 

Promoção e atenção à saúde 

de adultos, crianças e  adoles-

centes de Campo Grande/MS 

Camila Guima-

rães Polisel - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
01/12/2014 30/11/2016 

Influência da estimulação 

sensório-motora   no sistema 

respiratório de recém nasci-

dos prematuros 

Leila Simone 

Foerster Merey 

- Docente 

Em andamento 

- normal 
05/01/2015 31/08/2016 

Avaliação do suporte nutrici-

onal em pacientes com úlcera 

por pressão 

Fabiane La Flor 

Ziegler Sanches 

- Docente 

Em andamento 

- normal 
01/02/2015 31/12/2016 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Avaliação multidisciplinar de 

saúde dos idosos frequenta-

dores da UnAPI/UFMS. 

Andreia Insa-

bralde de Quei-

roz Cardoso - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
10/02/2015 10/04/2017 

Armazenamento e processa-

mento do arroz do Pantanal 

Juliana Rodri-

gues Donadon - 

Docente 

Em  andamento 

- normal 
01/01/2015 30/12/2016 

Interações Medicamentosas 

em ambiente hospitalar 

Maria Tereza 

Ferreira Due-

nhas Monreal - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
02/01/2015 30/11/2017 

“Efeito antitumoral de com-

postos de liquens em linha-

gens celulares neoplásicas e 

melanoma experimental mu-

rino”. 

Danielle Bogo - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
30/11/2014 31/07/2016 

Avaliação do conhecimento e 

prática de atividade física em 

gestantes e suas implicações 

na saúde materno-infantil 

Adriane Pires 

Batiston - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
05/01/2015 10/09/2017 

Infecção pelos vírus das hepa-

tites B e C em população ex-

posta a acidentes de trabalho 

com material biológico: poli-

ciais rodoviários federais do 

Estado de Mato Grosso do Sul 

Luciana Contre-

ra Moreno - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
20/12/2014 30/11/2016 

“Cidades Megadiversas: como 

e por que animais ameaçados 

persistem em grandes centros 

urbanos 

Luiz Gustavo 

Rodrigues Oli-

veira Santos - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
30/11/2014 31/12/2016 

A vida de recém-assentados: 

um estudo sobre Insegurança 

Alimentar em um assenta-

mento no Mato Grosso Do Sul 

Deise Bresan - 

Docente 

Em andamento 

- com relatorio 

parcial 

01/11/2014 30/11/2016 

Situação da violência contra a 

mulher em Campo Grande – 

Mato Grosso do Sul 

Maria Auxiliado-

ra de Souza 

Gerk - Docente 

Em andamento 

- normal 
02/12/2014 02/12/2016 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Perfil nutricional e fatores as-

sociados ao estado nutricional 

de adolescentes de uma esco-

la pública de Campo Grande 

(MS) 

Giovana Eliza 

Pegolo - Docen-

te 

Concluída - com 

relatorio final 
23/02/2015 30/04/2016 

Levantamento florístico e fi-

logenia molecular das espé-

cies brasileiras de Punctelia 

(Parmeliaceae, Ascomycota 

Liquenizados) 

Luciana da Silva 

Canêz - Docente 

Em andamento 

- normal 
01/05/2015 30/07/2017 

Campo Grande (MS): Existe 

Segurança Alimentar e Nutri-

cional? 

Giovana Eliza 

Pegolo - Docen-

te 

Em andamento 

- normal 
03/08/2015 31/07/2016 

A consulta de enfermagem 

com a criança e o adolescen-

te: percepções e realidade 

Cristina Brandt 

Nunes - Docen-

te 

Em andamento 

- normal 
03/03/2015 08/12/2016 

Análise da associação entre 

desempenho funcional, mo-

dulação autonômica da fre-

quência cardíaca e manifesta-

ção de supratreinamento em 

nadadores 

Silvio Assis de 

Oliveira Júnior - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
02/08/2015 02/08/2017 

Influência de diferentes pro-

tocolos de crioterapia sobre o 

desempenho muscular e a 

modulação autonômica cardí-

aca na recuperação aguda 

pós-esforço 

Silvio Assis de 

Oliveira Júnior - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
04/08/2015 04/12/2017 

Influência da suplementação 

com creatina sobre o perfil 

metabólico sistêmico e mar-

cadores de remodelação e re-

sistência à insulina no mio-

cárdio de ratos submetidos a 

exercício físico resistido 

Silvio Assis de 

Oliveira Júnior - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
01/10/2015 31/12/2017 

Armazenamento de frutos de 

baru para produção de casta-

nha torrada, sementes e mu-

das 

Juliana Rodri-

gues Donadon - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
13/10/2015 30/10/2017 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Avaliação do consumo de di-

ferentes concentrações de fa-

rinha de bocaiuva em ratos 

Wistar submetidos à dieta hi-

percalórica 

Elisvânia Freitas 

dos Santos - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
01/01/2016 31/12/2017 

Influência da associação entre 

suplementação com creatina 

e exercício físico intervalado 

sobre o metabolismo sistêmi-

co e indicadores de remode-

lação e resistência à insulina 

no miocárdio de ratos 

Paula Felippe 

Martinez - Do-

cente 

Em andamento 

- normal 
01/11/2015 31/10/2017 

Restauração Ecológica na Ba-

cia da Área de Proteção Am-

biental-APA Guariroba 

Letícia Couto 

Garcia - Docen-

te 

Em andamento 

- normal 
28/09/2015 30/03/2017 

Caracterização dos efeitos in-

flamatórios in vivo e in vitro 

induzidos 

Monica Cristina 

Toffoli Kadri - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
01/03/2016 28/12/2018 

Respostas do sêmen ovino ao 

uso de substâncias antioxi-

dantes 

Maria Inês Lenz 

Souza - Docente 

Em andamento 

- normal 
13/10/2015 13/10/2018 

Cuidado farmacêutico na 

atenção básica para pacientes 

com doenças crônicas não 

transmissíveis 

Camila Guima-

rães Polisel - 

Docente 

Em andamento 

- normal 
02/12/2015 30/12/2017 

Síntese da L-hipaforina e D-

hipaforina e avaliação da ati-

vidade inibitória sobre acetil-

colinesterase 

Edson dos Anjos 

dos Santos – 

Docente 

Em andamento 

- normal 
20/07/2016 19/07/2018 

 

Quadro 3: Projetos de pesquisa do CCBS, com fomento externo, realizados em 2015. 

NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Estrutura Filogeográfica de 
Leguminosas Arbóreas do Cer-

rado-Pantanal 

Aline Pedroso 
Lorenz Lemke - 

Docente 

Concluída - 
sem relatorio 

final 
01/01/2012 01/01/2015 

Investigação de compostos de 
origem natural ou sintética 

com atividade antileishmania 
e liberação controlada por 

meio de materiais biocompa-
tíveis 

Carlos Alexandre 
Carollo – Docen-

te 

Em andamento 
- normal 

01/01/2012 31/07/2016 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Leguminosae: sistemática, fi-
logenia, biologia reprodutiva, 
biologia molecular e caracte-
res anatômicos de valor ta-

xonômico  

Ângela Lúcia 
Bagnatori Sartori 

- Docente 

Em andamento 
- com relatorio 

parcial 
14/07/2010 31/07/2017 

Influência do antagonismo da 
angiotensina II sobre indica-

dores de remodelação e resis-
tência à insulina no miocárdio 
de ratos com obesidade indu-

zida por dieta hiperlipídica 

Silvio Assis de 
Oliveira Júnior - 

Docente 

Concluída - 
com relatorio 

final 
01/11/2012 01/11/2015 

Identificação das Práticas de 
gestão da Clinica utilizadas no 
gerenciamento do hospital no 

contexto do SUS 

Vilma Ribeiro da 
Silva - Docente 

Concluída - 
sem relatorio 

final 
30/11/2012 30/11/2015 

Reação em cadeia da polime-
rase-PCR em urina, para diag-
nóstico da leishmaniose visce-

ral humana 

Maria de Fatima 
Cepa Matos - 

Docente 

Concluída - 
sem relatorio 

final 
30/11/2012 30/03/2015 

Regulação dos serviços de  te-
rapia renal substitutiva em 

Mato Grosso do Sul: uma dis-
cussão sobre a equidade de 

acesso. 

Ana Rita Barbieri 
- Docente 

Concluída - 
sem relatorio 

final 
30/11/2012 31/07/2015 

Avaliação dos parâmetros pa-
ra a assistência de saúde em 

Mato Grosso do Sul: 
Sul:estudo de caso da hiper-

tensão arterial. 

Ana Rita Barbieri 
- Docente 

Concluída - 
sem relatorio 

final 
10/02/2013 31/07/2015 

Indicadores de qualidade se-
minal, ultrassonográficos e 

histomorfológicos associados 
à biopsia testicular com agu-
lha  semi-automática Tru-Cut 

em touros de corte 

Carlos Eurico 
dos Santos Fer-
nandes - Docen-

te 

Concluída - 
com relatorio 

final 
01/03/2013 01/03/2015 

Influência do antagonismo da 
angiotensina II sobre a remo-
delação e resistência à insuli-
na no miocárdio de ratos obe-

sos 

Silvio Assis de 
Oliveira Júnior - 

Docente 

Concluída - 
com relatorio 

final 
26/07/2013 31/07/2015 

Detecção e tipagem de Papi-
lomavírus humano (HPV) na 
mucosa oral normal de ho-
mens na cidade de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul 

Alda Maria Tei-
xeira Ferreira - 

Docente 

Concluída - 
com relatorio 

final 
01/08/2013 01/08/2015 

Avaliação do efeito de produ-
tos naturais e sintéticos sobre 
o crescimento de Trypanoso-

ma cruzi. 

Alda Maria Tei-
xeira Ferreira - 

Docente 

Em andamento 
- com relatorio 

parcial 
01/01/2014 18/09/2017 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Museu de Anatomia na UFMS: 
preservando o patrimônio ci-

entífico-cultural do Mato 
Grosso do Sul 

Jussara Peixoto 
Ennes - Docente 

Em andamento 
- com relatorio 

parcial 
05/08/2014 30/12/2016 

Projeto Casadinho II - angios-
permas do chaco brasileiro: 

sistemática, diversidade, feno-
logia e adaptações-Subprojeto 
6 - Padrões de adaptações ao 
regime de inundação e ao es-

tresse por falta de água 

Edna Scremin 
Dias - Docente 

Em andamento 
- com relatorio 

parcial 
01/01/2013 31/07/2017 

Caracterização de Klebsiella 
spp. provenientes de hospitais 

públicos terciários de mato 
grosso do sul por meio de tes-
tes fenotípicos e investigação 
da presença do gene BLAKPC 

Marilene Rodri-
gues Chang - 

Docente 

Em andamento 
- normal 

01/03/2013 31/07/2016 

Vias de sinalização de apopto-
se na musculatura esquelética 

de ratos com insuficiência 
cardíaca crônica: papel da glu-

tationa 

Paula Felippe 
Martinez - Do-

cente 

Em andamento 
- normal 

30/10/2013 30/10/2016 

Comportamento no trânsito:   
perspectiva de infratores, ví-
timas e usuários das vias de 

Campo Grande, MS 

Sonia Maria Oli-
veira de Andra-

de - Docente 

Concluída - 
com relatorio 

final 
01/08/2013 01/07/2015 

Taxocenoses de anfíbios e 
répteis e interações com seus 
parasitos em um gradiente de 

cerrado-pantanal do Mato 
Grosso do Sul, Brasil (Conti-

nuidade) 

Vanda Lúcia Fer-
reira - Docente 

Concluída - 
sem relatorio 

final 
05/11/2013 31/10/2015 

Bioprospecção e análises mo-
leculares de peptí-

deos/proteínas biocidas em 
espécies da flora nativa dos 
biomas Cerrado e Pantanal 

Simone Maria 
Neto -  

Em andamento 
- normal 

01/10/2013 30/09/2016 

Biogeografia de Leguminosae 
no Chaco Brasileiro (MS): di-
versidade, endemismo e con-

servação. 

Laura Cristina Pi-
res Lima -  

Em andamento 
- normal 

01/08/2013 31/07/2016 

Centro de Turismo Sustentá-
vel 

Erich Arnold Fis-
cher - Docente 

Em andamento 
- normal 

01/12/2013 01/12/2016 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Decifrando os Mecanismos 
Adaptativos de Spodoptera 

frugiperda  aos Inibidores de 
Proteinases de Planta: uma 

Abordagem Entomológica, Bi-
oquímica e Molecular - FUN-

DECT 

Maria Lígia Ro-
drigues Macedo 

- Docente 

Concluída - 
com relatorio 

final 
12/12/2012 12/12/2015 

Decifrando os Mecanismos 
Adaptativos de Spodoptera 

frugiperda  aos Inibidores de 
Proteinases de Planta: uma 

Abordagem Entomológica, Bi-
oquímica e Molecular - CNPq 

Maria Lígia Ro-
drigues Macedo 

- Docente 

Em andamento 
- normal 

10/11/2012 30/07/2016 

Efeitos da disponibilidade de 
recursos e da estrutura da ve-
getação sobre a distribuição 

de morcegos no Pantanal 

Erich Arnold Fis-
cher - Docente 

Em andamento 
- normal 

10/03/2014 30/09/2016 

Especificidade parasitária, pa-
drão de associação e distribui-
ção espacial de hippoboscoi-

dea americanos 

Gustavo Graciolli 
- Docente 

Concluída - 
sem relatorio 

final 
06/03/2014 01/02/2016 

Aspectos epidemiológicos, clí-
nicos e moleculares de infec-

ções fúngicas oportunistas 

Marilene Rodri-
gues Chang - 

Docente 

Em andamento 
- com relatorio 

parcial 
01/05/2014 30/11/2016 

Estruturação da Cadeia Produ-
tiva do Pequi (Caryocar brasi-

liense) 

Raquel Pires 
Campos - Do-

cente 

Em andamento 
- normal 

30/04/2015 30/03/2016 

Hidrolases de fungos filamen-
tosos: produção, purificação e 

aplicação biotecnológica 

Fabiana Fonseca 
Zanoelo - Do-

cente 

Em andamento 
- normal 

16/02/2014 31/07/2017 

Implantação de Laboratórios 
Interdisciplinares de Forma-

ção de Educadores na Univer-
sidade Federal de Mato Gros-

so do Sul 

Carla Cardozo 
Pinto de Arruda 

- Docente 

Em andamento 
- com relatorio 

parcial 
30/11/2014 30/08/2016 

Laboratório de Citogenética 
Molecular Animal 

Douglas de 
Araujo - Docente 

Em andamento 
- normal 

19/08/2014 18/08/2016 

Influência do treinamento de 
força em circuito combinado 
com exercício intervalado so-
bre a modulação do sistema 

nervoso autônomo em indiví-
duos com comportamento se-

dentário 

Paula Felippe 
Martinez - Do-

cente 

Em andamento 
- normal 

26/11/2014 25/11/2016 

Influência do exercício físico 
sobre a remodelação e a resis-
tência à insulina no miocárdio 
de ratos sob dieta intermiten-

te 

Silvio Assis de 
Oliveira Júnior - 

Docente 

Em andamento 
- normal 

19/11/2014 16/10/2016 
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NOME COORDENADOR SITUAÇÃO INICIO TERMINO 

Bioprospecção e caracteriza-
ção molecular de inibidores de 
proteinases e peptídeos anti-
microbianos e antitumorais 

em plantas do Cerrado-
Pantanal: Biomoléculas do Fu-

turo. 

Maria Lígia Ro-
drigues Macedo 

- Docente 

Em andamento 
- normal 

01/01/2014 30/01/2017 

Caracterização de ectonucleo-
tidases e investigação de sua 

participação na modulação da 
resposta imune em camun-

dongos imunizados e inocula-
dos com Leishmania amazo-

nensis 

Jeandre Augusto 
dos Santos Ja-
ques - Docente 

Em andamento 
- normal 

01/01/2015 31/12/2016 

 

 

4 EXTENSÃO E APOIO AO ESTUDANTE 

O encontro entre os saberes das áreas de educação e de saúde potencializa o desenvolvi-

mento de ações que privilegiam a dimensão educativa do cuidado à saúde, do cuidado de si, do ou-

tro e do ambiente, provocando efeitos no desenvolvimento saudável e protagonismo do educando 

e da comunidade onde vive, permitindo opções que melhorem a qualidade de vida sejam realiza-

das.  

A UFMS incentiva a prática de atividades de extensão, de forma a permitir aos acadêmicos 

da UFMS vivenciar ações que englobam a tríade ensino-serviço-comunidade, atendendo as atuais 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação acadêmica com enfoque na atenção à saúde para 

o SUS, sempre atuando em prol do bem estar da sociedade.  

As ações de extensão da UFMS são gerenciadas pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e As-

suntos Estudantis (PREAE). Em 2015, houve 38 projetos de extensão ofertados pelo CCBS, sendo 25 

enquadrados nos editais PAEXT/2013 (com ônus para UFMS) e 13 enquadrados nos editais 

EXT/2013 (sem ônus para UFMS e de fluxo contínuo).   

 

Quadro 4: Projetos de Extensão do CCBS realizados em 2015. 

TÍTULO COORDENADOR SITUAÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Atenção fisioterapêutica neuro-

funcional em cenário de média 

complexidade 

Daniele de Al-

meida Soares 

Marangoni - Do-

cente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

26/02/2015 30/11/2015 

Vivendo em Saúde: avaliação do 

estado nutricional e orientação 

nutricional individualizada em 

funcionários do SENAC – Campo 

Grande 

Deise Bresan - 

Docente 

Concluída - 

Com Relató-

rio Final 

06/04/2015 30/11/2015 
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TÍTULO COORDENADOR SITUAÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Atendimento nutricional a crian-

ças encaminhadas ao ambulató-

rio de pediatria do Hospital Uni-

versitário/UFMS 

Karine de Cássia 

Freitas - Docen-

te 

Concluída - 

Com Relató-

rio Final 

31/03/2015 16/07/2015 

Atendimento Nutricional Aberto 

à Comunidade 

Luciana Bronzi 

de Souza - Do-

cente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

23/03/2015 11/12/2015 

Fisioterapia ambulatorial nos di-

ferentes ciclos de vida: preven-

ção, promoção, proteção e reabi-

litação da saúde 

Paula Felippe 

Martinez - Do-

cente 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

23/03/2015 30/11/2015 

Colóquios de Saúde: buscando o 

saber por meio de relatos de ex-

peiências 

Patrícia Moita 

Garcia Kawaka-

me - Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

06/04/2015 30/11/2015 

Ambulatório de homeopatia ve-

terinária 

Karine Bonuci-

elli Brum - Do-

cente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

23/04/2015 11/12/2015 

Avaliação Multidimensional do 

idoso 

Maria da Graça 

da Silva - Docen-

te 

Concluída - 

Com Relató-

rio Final 

01/05/2015 30/06/2015 

Levando saúde a quem precisa: 

garantindo assistência aos usuá-

rios restritos ao domicílio 

Arthur de Al-

meida Medeiros 

- Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/06/2015 10/07/2015 

Qualidade de vida em pacientes 

com disfunção dolorosa de cau-

sas mecânicas da coluna verte-

bral: Proposta de intervenção te-

rapêutica manual 

Charles Taciro - 

Docente 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

01/07/2015 01/07/2016 

DIA DE COOPERAR: Avaliação An-

tropométrica e Educação Nutri-

cional na Comunidade, Campo 

Grande, MS 

Teresa Cristina 

Abranches Rosa 

- Técnico Admi-

nistrativo 

Concluída - 

Com Relató-

rio Final 

04/07/2015 04/07/2015 

II Encontro Multidisciplinar de 

Atenção Primária a Saúde da Ba-

se de Estudos do Pantanal: Forta-

lecimento de Ações de Promoção 

a Saúde em Comunidades Ribei-

rinhas e Fronteiriças da Região 

de Corumbá 

Ana Paula de 

Assis Sales da 

Silva - Docente 

Concluída - 

Com Relató-

rio Final 

18/07/2015 20/11/2015 

Promovendo alimentação saudá-

vel e ensinando sustentabilidade 

através de hortas em escolas no 

município de Campo Grande MS 

Liana Baptista 

de Lima Corrêa 

da Costa - Do-

cente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

29/08/2015 31/12/2015 
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TÍTULO COORDENADOR SITUAÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Programa de promoção, manu-

tenção e proteção da saúde do 

atleta de Jiu-Jitsu: caracterização 

nosográfica de lesões muscu-

loesqueléticas e práticas educa-

cionais de prevenção 

Silvio Assis de 

Oliveira Júnior - 

Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015 31/12/2015 

Exercendo a cidadania através da 

promoção à saúde e qualidade 

de vida em uma comunidade iso-

lada no pantanal - MS 

Wander Fer-

nando de Olivei-

ra Filiú - Docen-

te 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

01/03/2015 31/12/2015 

Enfermagem na Comunidade 

Passo do Lontra : caminhos do 

empoderamento 

Ana Paula de 

Assis Sales da 

Silva - Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015 31/12/2015 

Liga do Trauma e Emergência em 

Enfermagem 

Ana Paula de 

Assis Sales da 

Silva - Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015 31/12/2015 

Empresa Júnior do Curso de Nu-

trição: EJ APETITE 

Patrícia Vieira 

Del Ré - Docen-

te 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015 31/12/2015 

Desenhando o conhecimento 

com arte 

Antonio Pancra-

cio de Souza - 

Docente 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

01/03/2015 31/12/2015 

Efeitos das drogas psicotrópicas 

sobre o ser humano 

Antonio Pancra-

cio de Souza - 

Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015 30/12/2015 

Mães e Filhos - Educação Alimen-

tar e Nutricional de mães e crian-

ças para promoção da saúde e 

qualidade de vida 

Giovana Eliza 

Pegolo - Docen-

te 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

01/03/2015 31/12/2015 

I Workshop de Nutrição Esportiva 

da UFMS 

Fabiane La Flor 

Ziegler Sanches 

- Docente 

Concluída - 

Com Relató-

rio Final 

01/03/2015 30/06/2015 

Valorização de Plantas Alimentí-

cias do Pantanal e Cerrado - 2015 

Ieda Maria Bor-

tolotto - Docen-

te 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  31/12/2015 

II SIMPÓSIO DE FRUTOS NATIVOS 

E EXÓTICOS (Sinatex) 

Priscila Aiko Hi-

ane - Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  01/10/2015 

Liga Acadêmica de Saúde Mental 

em enfermagem (LASME) 

Priscila Maria 

Marcheti Fiorin 

- Docente 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

01/03/2015  31/12/2015 
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TÍTULO COORDENADOR SITUAÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Extensão universitária no pro-

grama saúde na escola (PSE) 

Soraya Solon - 

Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  31/12/2015 

Túnel das Sensações: uma estra-

tégia para conscientização e pre-

venção das doenças sexualmente 

transmissíveis e gravidez indese-

jada. 

Soraya Solon - 

Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  31/12/2015 

Programa de incentivo à prática 

de atividade física e adoção de 

hábitos saudáveis 

Paula Felippe 

Martinez - Do-

cente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  31/12/2015 

Ações de Prevenção de Doenças 

Cardiovasculares pela Liga Aca-

dêmica de Cardiologia em En-

fermagem - LACE 

Andrelisa Ven-

drami Parra - 

Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

02/03/2015  31/12/2015 

Atenção e Intervenção Precoce 

em Bebês de Risco 

Daniele de Al-

meida Soares 

Marangoni - Do-

cente 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

01/03/2015  31/12/2015 

Promoção e atenção à saúde de 

crianças e adolescentes de Cam-

po Grande/MS 

Camila Guima-

rães Polisel - 

Docente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  31/12/2015 

Ações integrais para a promoção 

da saúde dos Agentes de Comba-

te a Endemias do município de 

Campo Grande/MS, 2015 

Suzi Rosa Mizia-

ra Barbosa - Do-

cente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  20/12/2015 

Ações multiprofissionais para a 

promoção de Saúde de Idosos 

Institucionalizados no município 

de Campo Grande/MS, 2015” 

Suzi Rosa Mizia-

ra Barbosa - Do-

cente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  20/12/2015 

TIC – Biologia: Elaborando e dis-

seminando produtos das Tecno-

logias de Informação e Comuni-

cação para o ensino da Ciência 

da Vida - Quinta Edição 

Sandra dos San-

tos Cereali - Do-

cente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  31/12/2015 

Liga Acadêmica de Doenças In-

fecto Parasitárias em Enferma-

gem II 

Margarete 

Knoch Mendon-

ca - Docente 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

01/03/2015  31/12/2015 

Criação da Empresa Júnior do 

curso Alimentos - Tecnológico 

Raquel Pires 

Campos - Do-

cente 

Concluída - 

Sem Relató-

rio Final 

01/03/2015  31/12/2015 
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TÍTULO COORDENADOR SITUAÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Metodologia de Apoio às Equipes 

de Saúde 

Luciana Contre-

ra Moreno - Do-

cente 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

01/03/2015  31/12/2015 

SEMINÁRIO CLASSIFICAÇÃO IN-

TERNACIONAL PARA A PRÁTICA 

DE ENFERMAGEM (CIPE) 

Margarete 

Knoch Mendon-

ca - Docente 

Em Anda-

mento Nor-

mal 

01/03/2015  31/12/2015 

 

 

5  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

Como ocorreu em 2013 e 2014, o questionário foi disponibilizado via Web pelo sistema 

acadêmico da UFMS (SISCAD), otimizando a adesão em relação a anos passados. Dos 1.232 acadê-

micos matriculados nos cursos do CCBS no início de 2015, 404 (27%) foram respondentes, repre-

sentando um aumento no envolvimento quando comparado a 2014 (26%), entretanto a participa-

ção ainda é considerada pequena. 

A Tabela 3 apresenta a participação dos alunos por curso, demonstrando uma média de 

27,8% com maior envolvimento dos acadêmicos dos Cursos de Farmácia (45,9%), Enfermagem 

(44,1%) e Ciências Biológicas Licenciatura - noturno (32,7%). A menor taxa de participação ocorreu 

nos Cursos de Ciências Biológicas Licenciatura – diurno (5,6%) e Ciências Biológicas Bacharelado 

(18,0%). 

 

5.1 Avaliação pelos Discentes 

 

Tabela 3: Acadêmicos matriculados por curso de graduação presencial do CCBS, respondente ao 

questionário de avaliação, no final do período letivo de 2015. 

Curso Matriculado Respondentes 
Percentual de 

respondente 

0117 - Alimentos - Tecnológico 102 25 24,0 

0110 - Ciências Biológicas - Bacharelado 189 35 18,0 

0118 - Ciências Biológicas – Licenciatura (noturno) 153 51 32,7 

0115 - Ciências Biológicas – Licenciatura (diurno) 14 1 5,6 

0108 - Enfermagem - Bacharelado 232 104 44,1 

0113 - Farmácia - Bacharelado 210 100 45,9 

0114 - Fisioterapia - Bacharelado 182 41 21,8 

0116 - Nutrição - Bacharelado 150 47 30,7 

 

A Figura 1 demonstra a participação dos alunos dos diferentes cursos por semestre, indi-

cando maior adesão dos períodos intermediários.   
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Tecnologia de Alimentos Biologia Bacharelado                                           

   

Biologia Licenciatura - diurna Biologia Licenciatura - noturna 

  

Enfermagem Farmácia 

  

Fisioterapia Nutrição 

 
 

Figura 1: Relação da participação discente na avaliação institucional de 2015, em porcentagem por curso e semestre. 
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Os semestres que mais participaram da avaliação institucional de 2014, por curso, foram: 

- Biologia Bacharelado: 13º (50%) 

- Biologia Licenciatura – diurno: 9º (50%) 

- Biologia Licenciatura – noturno: 2º (78,5%) 

- Alimentos/Tecnológico: 2º (66,7%) 

- Nutrição: 4º (50%) 

- Enfermagem: 6º (100%) 

- Fisioterapia: 1º (37,8%) 

- Farmácia: 5º (86,7%) 

A pesquisa realizada com os discentes abordou diferentes aspectos da UFMS, do curso, do 

coordenador e dos docentes, com 53 questões fechadas e 07 abertas.  

Abaixo segue a relação de perguntas fechadas e abertas do questionário de avaliação do 

discente, ano 2015, com a quantidade de perguntas por item avaliado. 

 

- Curso:  

1. Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)? 

2.  Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 

3.  Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 

4.  Atuação/qualidade dos professores? 

5.  Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não tem/participa de 

estágio obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 

6.  Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas? 

7.  TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 

8.  Sistema acadêmico (SISCAD)? 

9.  Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do seu 

curso? 

 

- Coordenação do Curso:  

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

2. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz curricular, 

locais, horários)? 

3. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

 

- Disciplinas e docentes: 

 

1. Importância para a sua formação profissional? 

2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 

3. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 

 

- Desempenho discente:  

1. Participação e dedicação nas atividades? 

2. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

3. Assimilação dos conteúdos abordados? 
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- Desempenho docente:  

1. Apresentação do Plano de Ensino? 

2. Qualidade didática? 

3. Assiduidade e cumprimento do horário? 

4. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 

5. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

6. Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a 

sua realização)? 

7. Relacionamento professor-acadêmico? 

 

- Pesquisa e extensão: 

1. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

2. Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 

3. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica? 

4. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 

 

- Infraestrutura física:  

1. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas (e 

transporte a elas)? 

2. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, sistemas 

e Internet)? 

3. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas de 

aula? 

4. Condições físicas dos sanitários? 

5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

6. Serviços de segurança? 

7. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

8. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 

9. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua 

unidade setorial? 

10. Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 

11. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 

 

- A responsabilidade social da Instituição:  

1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 

2. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação 

da memória e do patrimônio cultural? 

 

- A comunicação com a sociedade:  

1. Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS? 

2. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

3. Portal (site) da UFMS? 

4. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
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- Organização e gestão da instituição: 

1. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial acadêmica? 

2. Participação em processos decisórios? 

3. Atuação do DCE? 

4. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

autoavaliações anteriores? 

 

- Políticas e atendimento aos discentes:  

1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas, 

congressos, cursos de extensão, etc.? 

2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

 

Cada pergunta fechada foi avaliada conceitualmente entre muito bom, bom, regular, ruim, 

muito ruim, numerados entre 1 a 5 considerando o grau de satisfação do aluno de acordo com a 

numeração crescente (quadro 5).  

 

Quadro 5: Pontuação de cada nota conceitual da avaliação institucional de 2015. 

Nota conceitual Pontuação 

Muito bom 5 

Bom 4 

Regular 3 

ruim 2 

Muito ruim 1 

 

O SISCAD forneceu a média das respostas por questão favorecendo a análise dos resulta-

dos. Para essas perguntas foi, portanto, considerado os valores da média dos resultados entre 1 a 5. 

Conforme orientação da CPA-UFMS, a média final menor do que 3 indicou o aspecto a ser 

considerado como fragilidade, semelhante aos valores utilizados pelo MEC nas avaliações de Cursos 

de Graduação. Nesse sentido, os parâmetros com resultados abaixo da nota 3,00 merecem atenção 

e estão destacados em negrito nas tabelas de resultados desse relatório.  

 

Tabela 4: Resultados da avaliação institucional dos Cursos do CCBS respondida pelos discentes, 

considerando cada aspecto avaliado, por curso.  

Aspecto avaliado pelos discentes Enf 
Bio 

Bach 

Bio Lic 

diurno 

Bio Lic 

not 
Farm Fisio Nutr 

Alim 

Tecn 

Média 

final 

por as-

pecto 

Curso 3,84 3,57 NA 3,41 3,44 4,01 3,94 3,24 3,64 

Coordenação de curso 3,60 4,03 NA 3,61 3,32 2,76 3,47 3,77 3,51 

Disciplinas e docentes 3,96 4,03 3,50 4,15 4,11 4,15 4,06 3,99 3,99 

Desempenho discente 4,33 4,16 5,00 4,25 4,14 4,28 4,07 4,30 4,32 

Desempenho docente 4,22 4,24 4,20 4,3 4,25 4,23 4,19 4,26 4,24 

Pesquisa e extensão 3,52 3,14 NA 3,33 3,25 3,73 3,30 3,07 3,33 

Infraestrutura física 3,36 3,16 NA 3,18 3,25 3,38 3,23 2,66 3,17 

Responsabilidade social 3,48 3,21 NA 3,29 3,26 3,61 3,13 2,91 3,27 
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Aspecto avaliado pelos discentes Enf 
Bio 

Bach 

Bio Lic 

diurno 

Bio Lic 

not 
Farm Fisio Nutr 

Alim 

Tecn 

Média 

final 

por as-

pecto 

Comunicação com a sociedade 3,42 3,14 NA 3,32 3,39 3,48 3,01 3,06 3,26 

Organização e gestão 3,11 2,60 NA 2,93 3,10 3,18 3,10 2,82 2,98 

Políticas e atendimento aos discentes 3,48 3,00 NA 3,37 3,17 3,74 3,35 2,94 3,29 

Média final de cada curso 3,66 3,48 4,23 3,56 3,49 3,69 3,53 3,37 3,63 

Nota conceitual final de cada curso regular regular bom regular regular regular regular regular regular 

 

De acordo com as notas dadas pelos acadêmicos, foram consideradas fragilidades: 

- a organização e gestão nos Cursos de Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura noturno e 

Alimentos/Tecnológico; 

- infraestrutura física, responsabilidade social e políticas e atendimento aos discentes no Curso de Ali-

mentos/Tecnológico; 

- a Coordenação do Curso de Fisioterapia. 

- no curso de Nutrição, nenhum aspecto avaliado obteve nota abaixo de 3, no entanto, dentro da 

questão de infraestrutura, as notas dadas para o serviço prestado pela cantina na área da unidade, 

condições física dos sanitários, disponibilidade de espaço para lazer e convivência além da qualida-

de e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas e transporte para 

essas aulas obtiveram notas abaixo de 3, demonstrando a fragilidade que tais questões represen-

tam. 

- ainda no curso de Nutrição, referente à Pesquisa e Extensão, o apoio da instituição para participa-

ção em eventos externos recebeu nota abaixo de 3, demosntando assim uma fragilidade nessa 

área. 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o documento que expressa os principais parâmetros 

para a ação educativa, fundamentando no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), na gestão acadê-

mica, pedagógica e administrativa de cada curso. O conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) foi a primeira pergunta fechada com opções de respostas SIM e NÃO. Na avaliação 

78,8% dos acadêmicos do CCBS reponderam que conhecem o PPC do Curso em que estão matricu-

lados (Figura 2). Esse índice foi maior nos Cursos de Enfermagem (92,5%), Nutrição (91,7%), Ali-

mentos/Tecnológico (79,2%), Ciências Biológicas licenciatura (75,6%), Fisioterapia (73,9%) e Farmá-

cia (68,5%), sendo menor no Curso de Ciências Biológicas bacharelado (36,8%). 
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Figura 2: Conhecimento dos Acadêmicos do CCBS sobre o PPC. 

 

O PPC é publicado no Boletim de Serviço e a estrutura pode ser visualizada no SISCAD do 

aluno e também no site do CCBS (http://ccbs.sites.ufms.br/#).  

 

5.1.2  Coordenação de Curso 

 

A avaliação discente sobre o desempenho dos coordenadores de curso foi realizada por 03 

questões fechadas e 01 questão aberta para que o aluno expressasse livremente suas opiniões co-

locando suas críticas e sugestões. 

As respostas das perguntas fechadas variaram entre ruim, regular e bom, fornecendo média 

geral das coordenações do CCBS de 3,54, considerado regular. 

Houve maior média de satisfação com a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas ba-

charelado, Enfermagem e Alimentos/Tecnológico. No curso de Fisioterapia o desempenho da coor-

denação foi apontado como fragilidade em todos os quesitos avaliados.  

 

Tabela 5: Resultado dos discentes do CCBS com relação à coordenação de Curso, 2015. 

 

Cursos CCBS 

M
é

d
ia

 
Parâmetros Enf Bio ba 

Bio li 

diurno 

Bio lic 

not Farm Fisio Nut 

Alim. 

Tec 

Orientação sobre as atividades de 

pesquisa, extensão e outros 
3,32 3,79 NA 3,14 3,11 2,56 3,42 3,56 3,27 

Disponibilidade e atenção aos 

acadêmicos 
3,80 4,20 NA 4,03 3,50 2,83 3,40 4,00 3,68 

Divulgação das informações do 

curso (PPC - projeto pedagógico 

de curso, matriz curricular, locais, 

horários) 

3,70 4,20 NA 3,65 3,36 2,88 3,60 3,75 3,59 

MÉDIA 3,77 4,06 NA 3,61 3,32 2,76 3,47 3,77 3,54 

Nota conceitual de cada curso regular bom regular bom regular ruim regular regular regular 

 

Todos os quesitos nesse tópico podem ser considerados como fragilidades do curso de Fisi-

oterapia. Não foram encontradas fragilidades nos outros cursos. Em geral, o quesito melhor avalia-

http://ccbs.sites.ufms.br/
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do foi “Disponibilidade e atenção aos acadêmicos” (3,68 = regular). Os discentes mais satisfeitos 

com relação à coordenação foram os do curso de Biologia bacharelado (4,06 = bom). 

As questões abertas foram mais respondidas elos alunos dos cursos de Farmácia e de Biolo-

gia bacharelado (9 comentários cada) e menos pelo curos de Nutrição (1 comentário). Houve uma 

certa divergência e confusão nos comentários nos cursos onde houve troca de coordenação duran-

te o ano de 2015. Os comentários mais significativos referem-se a falta de disponibilidade para 

atender os alunos e má divulgação das atividade do curso.Porém, houve elogios aos coordenadores 

dos cursos de Enfermagem, Farmácia,  Alimentos e Biologia licenciatura nos mesmos quesitos. 

 

5.1.3  Infraestrutura 

As respostas sobre os diferentes quesitos de infraestrutura variaram entre muito ruim a bom  

no cursos do CCBS havendo relação com o local onde o curso esta instalado no Campus.  

De forma geral, os discentes do CCBS atribuíram nota conceitual regular (média 3,17) para a 

infraestrutura física em 2015 (Tabela 6). Porém, os discentes do curso de Alimentos, consideraram 

a infraestrutura do curso entre ruim e regular (2,66). O curso de Fisioterapia foi o que apresentou a 

melhor média geral (3,38). 

 

Tabela 6: Resultados dos discentes do CCBS com relação a infraestrutura física, 2015. 

INFRAESTRUTURA FISICA Enf 

Bio 

Ba 

Bio Li 

Diu 

Bio 

Not Farm Fis Nut 

Alim. 

Tec Média 

Disponibilidade de espaços para la-

zer e convivência 
1,99 2,46 NA 3,18 2,80 2,56 2,50 2,12 2,52 

Atendimento prestado aos portado-

res de necessidades especiais 
3,72 2,40 NA 2,85 3,19 3,67 3,29 2,00 3,02 

Disponibilidade do acervo da biblio-

teca quanto à adequação ao curso 
3,29 3,92 NA 3,55 3,41 3,81 3,89 3,00 3,55 

Serviços prestados pelas cantinas e 

lanchonetes instaladas nas áreas in-

ternas de sua unidade setorial 

2,19 3,62 NA 3,30 2,76 2,45 2,47 2,28 2,72 

Serviços de segurança 2,91 3,08 NA 2,94 3,33 3,20 3,47 2,67 3,09 

Recursos computacionais (laborató-

rios/unidades de aulas prática, 

equipamentos, sistemas e internet) 

3,48 2,23 NA 2,81 3,23 3,13 3,06 2,24 2,88 

Qualidade e funcionamento das ins-

talações dos laboratórios, unidades 

de aulas práticas (e transportes a 

elas) 

3,60 2,85 NA 2,85 3,18 3,38 2,89 2,47 3,03 

Qualidade (conforto térmico, ilumi-

nação, limpeza, mobiliário e conser-

vação) das salas de aula 

3,91 3,54 NA 3,09 3,35 3,44 3,72 2,58 3,38 

Condições física dos sanitários 4,02 2,69 NA 2,88 3,22 3,56 2,83 3,00 3,17 

Serviços de limpeza e conservação 

de edificações e da infraestrutura 
4,05 3,46 NA 3,58 3,56 3,75 3,33 3,00 3,53 

Instalações físicas da biblioteca de 

seu campus 
3,84 4,46 NA 4,00 3,74 4,19 4,11 3,89 4,03 
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INFRAESTRUTURA FISICA Enf 

Bio 

Ba 

Bio Li 

Diu 

Bio 

Not Farm Fis Nut 

Alim. 

Tec Média 

MÉDIA 3,36 3,16 NA 3,18 3,25 3,38 3,23 2,66 3,17 

Nota conceitual de cada curso regular regular - regular regular regular regular ruim regular 

          

          Os quesitos com maior fragilidade foram disponibilidade de espaços para lazer e convivên-

cia (2,52),  serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes (2,72) e recursos computacionais (2,88). 

O quesito apontado como o de maior fragilidade, com nota conceitual entre ruim e regular, foi a 

disponibilidade de espaços para lazer e convivência, sendo o quesito também com a menor nota 

considerando cada curso entre todos os quesitos (Enfermagem 1,99).  Entretanto, vale ressaltar 

que em 2013, este foi avaliado como muito ruim (1,86), e as médias em 2014 e 2015 foram 2,46 e 

2,52, respectivamente, indicando uma melhoria. 

Os únicos quesitos que não apresentaram melhoria foram o atendimento prestado aos por-

tadores de necessidades especiais, já que verifica-se que a acessibilidade nas várias unidades seto-

riais ainda não está regularizada conforme as normas; e a qualidade das salas de aulas. O quesito 

que apresentou maior melhoria foi o de instalações físicas da biblioteca de seu campus, sendo o 

que também apresenta a melhor nota media (4,03 = bom). e a melhor nota entre todos os quesitos 

considerando cada curso (Fisioterapia 4,19). 

Nas questões abertas, em geral, houve reclamações em relação a cantinas (qualidade e va-

riedade dos alimentos, distância de blocos mais afastados), banheiros e vestiários, transporte, es-

trutura e materiais sucateados dos laboratórios e salas de aulas, falta de tomadas e melhor acesso 

à internet, falta de livros na biblioteca. 

 

5.1.4  Pesquisa e Extensão 

 Em relação a Pesquisa e Extensão, a nota média foi regular para todos os cursos, sendo a 

média geral 3,33. Os discentes do curso de Fisioterapia foram os que avaliaram melhor esse tópico 

(3,73) e os do curso de Alimentos os que concederam a menor nota (3,07). Apenas o quesito apoio 

da instituição para a participação em eventos externos foi apontado como fragilidade por diversos 

cursos (média 2,91) . Os demais quesitos receberam notas entre 3 e 4 (regular a bom), com desta-

que para o quesito qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadê-

mica (média geral 3,78), que recebeu notas acima de quatro, entre bom e muito bom, nos cursos 

de Enfermagem (4,15) e Fisioterapia (4,27). 

Nas questões abertas foram relatadas dificuldades, especialmente nos cursos noturnos, 

com relação a falta de oportunidades, má divulgação das mesmas, falta de bolsas, falta de tempo 

de disponível para participar dos projetos. 

  

Tabela 7: Resultados dos discentes do CCBS com relação a pesquisa e extensão, 2015. 

 PESQUISA E EXTENSÃO Enf Bio Ba 
Bio Li 

Diu 

Bio 

Not 
Farm Fis Nut 

Alim 

Tec 

Mé-

dia 

Oportunidades para participar de proje-

tos de pesquisa? 
3,07 3,58 NA 3,50 3,24 3,54 3,53 3,00 3,35 

Oportunidades para participar de pro-

gramas/projetos de extensão? 
3,44 3,20 NA 3,20 3,20 3,54 3,50 3,00 3,30 
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 PESQUISA E EXTENSÃO Enf Bio Ba 
Bio Li 

Diu 

Bio 

Not 
Farm Fis Nut 

Alim 

Tec 

Mé-

dia 

Qualidade das atividades de extensão, 

como complemento à formação acadê-

mica? 

4,15 3,43 NA 3,74 3,57 4,27 3,79 3,50 3,78 

Apoio da instituição para a participação 

em eventos externos? 
3,44 2,36 NA 2,87 2,98 3,55 2,38 2,76 2,91 

MÉDIA 3,52 3,14 NA 3,33 3,25 3,73 3,30 3,07 3,33 

Nota conceitual de cada curso regular regular - regular regular regular regular regular    regular 

 

 
        

 

5.1.5 Políticas de atendimento aos discentes 

Com relação às políticas de atendimento aos discentes dos cursos de Graduação do CCBS, a 

nota conceitual atribuída foi regular (3,29). Entretanto, pode considerado como fragilidade no cur-

so de Alimentos (2,94). Os demais cursos atribuíram notas medias entre 3 e 4 para o tópico, sendo 

a maior nota emitid pelo curso de Fisioterapia (3,74). Esses resultados mostram melhoria na avalia-

ção desse item, já que no ano anterior 50% dos cursos atribuíram conceito insatisfatória. 

 Nas questões abertas, os discentes reclamaram da falta de incentivo para a realização de 

eventos acadêmicos, falta de divulgação dos eventos realizados pela e na universidade, falta de di-

vulgação das atividades e serviços prestados pela universidade à comunidade acadêmica e falta de 

acesso dos alunos dos cursos noturnos aos mesmos. 

 

Tabela 8: Resultados dos discentes do CCBS com relação a políticas de atendimento aos dis-

centes, 2015. 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DIS-

CENTES 
Enf 

Bio 

Ba 

Bio 

Li 

Diu 

Bio 

Not 

Far

m 
Fis Nut 

Alim 

Tec 

Mé-

dia 

Atividades extracurriculares oferecidas 

pela UFMS, por ex, semanas acadêmicas 

congressos, cursos de extensão, etc 

3,66 3,00 NA 3,31 3,19 3,77 3,33 2,88 3,31 

Serviços de apoio e orientação psicossoci-

al da UFMS 
3,30 3,00 NA 3,42 3,15 3,70 3,36 3,00 3,28 

MÉDIA 3,48 3,00 NA 3,37 3,17 3,74 3,35 2,94 3,29 

Nota conceitual de cada curso 
regu-

lar 

regu-

lar 
- 

regu-

lar 

regu-

lar 

regu-

lar 

regu-

lar 
ruim 

regu-

lar 

 

5.1.6  Organização e gestão  

A organização e gestão da instituição em 2015 foi conceituada entre ruim e regular pelos 

curso do CCBS (média 2,98), podendo ser considerada como fragilidade para os cursos de Biologia 

bacharelado (2,60), Biologia licenciatura noturno (2,76) e Alimentos (2,82). O pior quesito, como no 

ano anterior, foi a atuação do DCE, com notas de 2,00 (Biologia bacharelado) a 2,77 (Fisioterapia) 

entre os cursos, e média de 2,50. A percepção de melhorias realizadas no curso ou na unidade seto-

rial a partir do resultado das auto avaliações anteriore s também foi um ponto de observado de 

fragilidade em todos os cursos (media 2,62). O quesito com maior conceito foi o atendimento pres-
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tado pelos técnicos-administração da sua unidade setorial acadêmica, como média de 3,73 (entre 

regular e bom), sendo que receberam conceito maior que 4 nos cursos de Enfermagem (4,16) e Nu-

trição (4,15). 
 

Tabela 9: Resultados dos discentes do CCBS com relação a organização e gestão da instituição, 

2015. 

Organização e gestão da instituição Enf 
Bio 

ba 

Bio li 

diu 

Bio li 

not 
Farm Fis Nut 

Alim. 

Tec 
Média 

Atuação do DCE 2,46 2,00 NA 2,50 2,71 2,77 2,67 2,42 2,50 

Atendimento prestado pelos técni-

cos-administração da sua unidade 

setorial acadêmica 

4,16 3,27 NA 3,32 3,72 3,86 4,15 3,61 3,73 

Participação em processos decisó-

rios 
3,25 2,67 NA 3,12 3,11 3,25 3,10 2,92 3,06 

Melhorias realizadas no curso ou na 

unidade setorial a partir do resulta-

do das auto avaliações anteriores 

2,6 2,44 NA 2,76 2,85 2,85 2,50 2,33 2,62 

Média 3,11 2,60 NA 2,93 3,1 3,18 3,10 2,82 2,98 

Nota conceitual de cada curso regular ruim - rruim regular regular regular ruim ruim 

 

5.1.7  Comunicação com a sociedade 
 

A avaliação discente sobre a comunicação com a sociedade forneceu a média geral de  3,18 

(regular). Dos quesitos avaliados nesse item, puderam ser identificados as seguintes fragilidade: di-

vulgação das atividades realizadas na UFMS pelo curso de  Alimentos (2,82), qualidade dos serviços 

de ouvidoria da UFMS pelos cursos de Biologia bacharelado (2,86) e de Alimentos (2,91) e Portal (si-

te) da sua unidade setorial acadêmica pelo curso de Nutrição (2,92). Em geral, o quesito melhor 

avaliado foi o Portal (site) da UFMS (3,48) e o pior foi a divulgação das atividades realizadas na 

UFMS (3,13). 
 

Tabela 10: Resultados dos discentes do CCBS com relação a comunicação com a sociedade, 

2015. 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE Enf 
Bio 

ba 

Bio li 

d 

Bio 

not 
Farm Fis Nut 

Alim. 

Tec 

Mé-

dia  

Divulgação das atividades (eventos, 

concursos, etc.) realizadas na UFMS? 
3,49 3,09 NA 3,13 3,26 3,15 3,0 2,82 3,13 

Qualidade dos serviços de ouvidoria 

da UFMS? 
3,10 2,86 NA 3,33 3,21 3,67 3,0 2,91 3,15 

Portal (site) da UFMS? 3,76 3,27 NA 3,57 3,62 3,64 3,13 3,39 3,48 

Portal (site) da sua unidade setorial 

acadêmica? 
3,36 3,33 NA 3,23 3,49 3,45 2,92 3,12 3,27 

MÉDIA 3,42 3,14 NA 3,32 3,39 3,48 3,01 3,06 3,26 

Nota conceitual de cada curso 
regu-

lar 

regu-

lar 
- regular 

regu-

lar 

regu-

lar 

regu-

lar 

regu-

lar 

regu-

lar 
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Comentários dos discentes 

As 07 questões abertas possibilitaram aos alunos fazer comentários sobre o Curso, a Coor-

denação de Curso, Desempenho Docente, Disciplinas e Docentes, Pesquisa e Extensão, Infraestru-

tura e Políticas de Atendimento aos Discentes. Os comentários que merecem destaque em cada 

Curso do CCBS, em cada uma das questões abertas, estão apresentados abaixo. 

 

- Curso: 

No Curso de Alimentos/Tecnológico os alunos pontuaram como fragilidade o horário das 

aulas (18 às 23:00 h), iniciando cedo para os que trabalham, terminando tarde e sem intervalo en-

tre aulas, o que gera muito cansaço por parte dos acadêmicos. 

Os acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura (noturno) fizeram os seguintes 

comentários: 

- aumentar o tempo mínimo do curso para 5 anos; 

- aumentar a carga horária do curso e das disciplinas; 

- ofertar disciplinas optativas no período noturno; 

- organizar o estágio obrigatório para o período noturno: pouco campo de estágio; 

 - orientar melhor sobre a parte prática do estágio obrigatório. Exº: preencher formulários e regis-

trar as atividades; 

- fundir Paleontologia e Geologia em uma única disciplina ou tornar a Paleontologia uma disciplina 

optativa somente teórica; 

- aumentar a carga horária de disciplinas específicas como Bioquímica e Biologia Celular; 

- aumentar a carga horária das disciplinas biológicas; 

- divulgar o PPC do curso; 

- não obrigatoriedade da monografia de TCC, uma vez que conta como Atividades Complementa-

res; 

- permitir o aluno escolher o tema de seu TCC; 

- sutorizar o aluno escolher temas de TCC fora da área de educação; 

- tornar o Siscad um aplicativo; 

- dividir a Bioquímica em I e II; 

- diversificar/aumentar as disciplinas biológicas; 

- diversificar/aumentar as disciplinas de biologia aplicada; 

- incluir na grade curricular disciplinas como "Educação Sexual", "Astronomia" e outras voltadas pa-

ra a água e seus cuidados. 

No curso de Nutrição, os alunos sugeriram aumento da duração do curso de 4 para 5 anos, 

dando assim mais condições para os alunos participarem de atividades complementares para sua 

formação e também dedicação para as disciplinas, tendo em vista que consideram o conteúdo  de 

disciplinas muito intenso para o tempo de curso. 

No curso de Fisioterapia, os discentes referem o item “Oferecimento de atividades com-

plementares e orientação para o cumprimento destas” como um ponto de fragilidade (2,82%). Re-

latam que estas não  são bem divulgadas, e que assim, muitas vezes perdem oportunidade de par-

ticipar. Colocam também a carga horária como fator impeditivo para a realização destas. 

Os alunos do Curso de Enfermagem fizeram os seguintes comentários relacionados ao Cur-

so: 

- disponibilizar disciplinas optativas para acadêmicos que necessitam de carga horária para integra-

lização curricular devido à mudança de estrutura; 
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- disponibilizar horários livres no período diurno, assim os acadêmicos poderão realizar atividades 

extracurriculares ou cursar disciplinas optativas com outros cursos a fim de integralizar a carga ho-

rária total do curso; 

- contratar mais docentes para os campos de prática e tutorias a fim de atender o modelo de ensi-

no implantado no curso; 

- contratar mais docentes para o curso, evitando sobrecarga para alguns professores; 

- orientar melhor a respeito das disciplinas optativas e das Atividades Complementares; 

- investir mais em materiais de consumo para os laboratórios; 

- melhorar a infraestrutura do bloco da Enfermagem; 

- acolher melhor os alunos ingressos por transferência, visto que o modelo de ensino da Enferma-

gem da UFMS é diferente da Enfermagem de outras IEs; 

- aumentar o número de microondas para os acadêmicos; 

- aumentar as aulas práticas para melhorar o aprendizado; 

- manter as tutorias, pois geram discussões e debates construtivos; 

- criar (ou restaurar) o Centro Acadêmico de Enfermagem. 

 

- Coordenação de Curso: 

A Coordenação do Curso de Alimentos/Tecnológico foi elogiada pelos acadêmicos. 

Os acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura (noturno) solicitaram que a Co-

ordenação de Curso disponibilize os horários das aulas, divulgue as atividades de pesquisa, ensino e 

extensão e promova atividades extracurriculares, tais como viagens, congressos, feiras e outros. 

A coordenação do curso de Fisioterapia obteve resultado a ser considerado como fragilida-

de na avaliação dos discentes 

No Curso de Enfermagem os acadêmicos fizeram as seguintes considerações sobre a Coor-

denação de Curso: 

- divulgar melhor o horário de aulas do curso. Em alguns módulos, a divulgação é semanal e, em ou-

tros, o cronograma sofre diversas alterações no docorrer do módulo; 

- manter a boa atuação que a Coordenação de Curso vem mantendo: abertura para discussões com 

os acadêmicos, incentivo às atividades de extensão e a outras atividades extracurriculares; 

- informar os alunos com antecedência sobre a oferta de disciplinas optativas. 

 

- Desempenho Docente: 

Os discentes do curso de Fisioterapia consideram o desempenho docente bom (4,23%), 

destacan-do-se os itens “grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações” e “assi-

duidade e cumprimento do horário”.  A divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legis-

lação (até dez dias úteis após a sua realização é realizada por 54,32% dos docentes. 

- Disciplinas e Docentes: 

Os alunos do Curso de Alimentos/Tecnológico pontuaram sobre a falta de materiais de con-

sumo e equipamentos para a realização das aulas práticas. Ainda, houveram comentários sobre a 

pequena capacidade dos laboratórios, com turmas práticas com muitos alunos dificultando o 

aprendizado. 

Os alunos do Curso de Alimentos/Tecnológico ainda comentaram que nas disciplinas bási-

cas os professores tem dificuldade de contextualizar o conhecimento na área de Alimentos, e que 

em geral faltam livros da área específica na biblioteca do campus. 
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Como pontos positivos os alunos do Curso de Alimentos/Tecnológico levantaram a motiva-

ção dos professores, as aulas interessantes e bem aplicadas ao curso, boa didática e as disciplinas 

como essenciais ao curso. 

No Curso de Ciências Biológicas bacharelado os acadêmicos solicitaram que os docentes fa-

çam cursos de qualificação profissional, melhorem os materiais didáticos e aumentem os conteú-

dos direcionados para o perfil profissional do Biólogo. Ainda foi solicitado:  

- aumentar a carga horária da disciplina de Biologia Celular; 

- diminuir a carga horária das disciplinas Morfologia Vegetal e Evolução; 

- orientar os conteúdos de Matemática I para a aplicação em Biologia; 

- qualificar o professor de Biofícia em métodos de ensino; 

- atualizar a bibliografia de Sistemática de Fanerógamas II disponível na Biblioteca;  

- implantar uma biblioteca e disponibilizar computadores com internet no câmpus do Pantanal para 

a disciplina Ecologia de Campo;  

- abrir mais uma turma de aula prática em Histologia; 

- aumentar o número de microscópios no laboratório de Anatomia Vegetal; 

- ajustar os pesos das provas de Bioquímica II e cobrar nas avaliações somente conteúdos aborda-

dos em sala de aula; 

- aumentar o espaço física para as aulas de Entomologia; 

- criar aulas práticas para Geologia; 

- permitir que os alunos exercitem os métodos nas aulas práticas de Biologia Molecular manusean-

do os materiais e equipamentos. 

 

Os acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas licenciatura (noturno) fizeram os seguintes 

comentários: 

- colocar bancos baixos no Laboratório de Anatomia Humana;   

- mudar o modelo de avaliação do Prof. Douglas de Araújo, da disciplina Biologia Celular, diminuin-

do as exigências para aprovação;  

- aumentar os livros disponíveis na Biblioteca para Biologia Celular; 

- consertar os microscópios do Laboratório de Biologia celular; 

- diminuir o conteúdo de Bacteriologia e Virologia Básicas; 

- implantar aulas práticas no Laboratório de Microbiologia para a disciplina Bacteriologia e Virologia 

Básicas;  

- disponibilizar na Biblioteca o livro utilizado em Vertebrados: POUGH - A VIDA DOS VERTEBRADOS; 

- aumentar carga horária de Vertebrados; 

- implantar aulas de campo para Vertebrados; 

- estabelecer melhor o horário da disciplina Vertebrados, evitando alterações ao longo do curso; 

- preparar lâminas novas para as práticas de Embriologia; 

- melhorar ou mudar o local da aulas de Estágio Obrigatório em Ciências Físicas e Biológicas I: sala 

apertada, com cadeiras pequenas e ar-condicionado barulhento; 

- atualizar a bibliografia da disciplina Imunologia, com o Prof. André Luiz Soares da Fonseca; 

- inserir práticas de Imunologia com criação de testes ABO a partir de amostras de sangue dos pró-

prios acadêmicos; 

- aumentar a carga horária da disciplina Morfologia Vegetal; 

- diminuir a carga horária prática da disciplina Prática de Ensino em Ciências Físicas e Biológicas III; 

- aumentar o número de animais a serem visualizados nas aulas práticas de Invertebrados II; 
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- melhorar a estruturação didática dos conteúdos da disciplina Prática de Ensino em Zoologia; 

- melhorar a orientação na disciplina Estágio Obrigatório em Ciências Físicas e Biológicas II com re-

lação às escolas participantes; 

- melhorar os equipamentos do Laboratório de Biologia Celular: falta cadeiras e bancos, alguns mi-

croscópios não funcionam e a mesa ocupada não é apropriada para o laboratório; 

- fundir a disciplina Paleontologia com Geologia; 

- utilizar a carga horária prática de Paleontologia para realizar viagens;  

- transformar a Paleontologia em disciplina optativa; 

- mudar a ementa de Paleontologia, uma vez que há conteúdos coincidentes com a ementa da Geo-

logia;  

- disponibilizar o Laboratório de Genética Geral no período noturno para realização de experimen-

tos por parte dos alunos, pois o Laboratório só abre à noite no horário das aulas; 

- melhorar a estrutura física e os equipamentos do Laboratório de Genética Geral: mesa inapropri-

ada, cadeiras rasgadas, microscópios ruins, iluminação precária, espaço físico pequeno. 

- disponibilizar mais edições dos livros de Bioquímica na Biblioteca; 

- aumentar a carga horária de Bioquímica; 

- dividir a disciplina em Bioquímica I e II; 

- incluir aulas práticas na disciplina Biologia Molecular; 

- disponibilizar mais edições dos livros de Biologia Molecular na Biblioteca; 

- aumentar a carga horária de Histologia; 

- renovar o laminário de Histologia; 

- disponibilizar mais edições dos livros e atlas de Histologia na Biblioteca; 

- adequar um laboratório para a disciplina Prática de Ensino em Evolução, Genética e Morfologia 

Animal; 

- diminuir a carga horária prática da disciplina Prática de Ensino em Evolução, Genética e Morfolo-

gia Animal 

- mostrar animais vivos no laboratório de Entomologia; 

- aumentar a carga horária prática da disciplina Prática de Ensino em Botânica; 

- aumentar as aulas de campo e viagens na disciplina Sistemática de Fanerógamas; 

- dividir a disciplina Sistemática de Fanerógamas em duas, a serem ofertadas em semestres diferen-

tes;  

- implantar um laboratório para Sistemática de Fanerógamas; 

- aumentar a carga horária da disciplina Biodiversidade de Fungos; 

- melhorar o laboratório de Biodiversidade de Fungos: faltam lupas, microscópios, bancos adequa-

dos e canetões. 

 

No curso de Fisioterapia, o item disciplina foi conceituado como bom (4,15%), apesar dos 

alunos apontarem a falta de espaço para as aulas práticas de Fisiologia e algumas disciplinas com 

super-lotação de turmas 

 O item de maior relevância foi  a “Importância das disciplinas para a sua formação profissi-

onal” e “Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso”. 

No curso de Nutrição, alguns alunos reclamam da falta de direcionamento de algumas disciplinas 

básicas para a área de Nutrição. Além disso, colocam sobre a dificuldade de transporte para algu-

mas aulas práticas. 
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Os alunos do curso de Nutrição pontuaram a demora na entrega das provas e lançamento 

das notas por parte de alguns docentes do curso. 

Com relação às disciplinas, os alunos de Enfermagem comentaram: 

- divulgar, junto aos alunos do curso, a disciplina optativa Interpretação dos Exames Laboratoriais 

na Atenção Farmacêutica por ter um conteúdo de importância para a formação do profissional do 

enfermeiro; 

- informar melhor sobre o cronograma de aulas de Práticas Interdisciplinares I; 

- melhorar o espaço físico utilizado para as aulas de Práticas Interdisciplinares I; 

- melhorar o espaço físico do Laboratório de Biologia: sala pequena. 

- utilizar laboratório para as aulas práticas de Microbiologia; 

- organizar o horário da disciplina Ser Humano, Sociedade e Enfermagem, aumentando o horário 

verde; 

- aumentar o horário verde para Dimensões do Cuidar em Enfermagem III; 

- ministrar as aulas práticas previstas para a disciplina Dimensões do Cuidar em Enfermagem III; 

- diminuir a quantidade de alunos por turma nas aulas de Dimensões do Cuidar em Enfermagem II  

e Práticas Interdisciplinares III; 

- disponibilizar materiais para as aulas de Dimensões do Cuidar em Enfermagem II; 

- direcionar os conteúdos de Fundamentos de Didática para o profissional de Enfermagem; 

- reformular a ementa de Práticas Interdisciplinares V, pois alguns conteúdos são desnecessários; 

- disponibilizar mais livros na Biblioteca para Gestão de Pessoas I; 

- tornar coerente o conteúdo das práticas de Administração e Organização dos Serviços de Saúde II 

com o objetivo da disciplina; 

- manter os alunos informados a respeito da organização dos módulos da disciplina Administração e 

Organização dos Serviços de Saúde II, admitindo que os acadêmicos dêem sugestões; 

- aumentar as referências bibliográficas para Administração e Organização dos Serviços de Saúde II 

segundo as áreas implicadas no conteúdo da disciplina; 

- definir um mínimo de carga horária a ser cumprida nas categorias estabelecidas para Atidades 

Complementares; 

- adequar as aulas práticas da disciplina Práticas Interdisciplinares VI no Plano de Ensino, evitando 

que os alunos cumpram a carga horária sem ter atividade efetiva no local da prática; 

- organizar melhor o cronograma da disciplina Práticas Interdisciplinares VIII; 

- ofertar as disciplinas Do Nascimento à Adolescência e Saúde da Mulher em módulos diferentes, 

um após o outro; 

- aumentar a quantidade de livros disponíveis na Biblioteca para a disciplina Do Nascimento à Ado-

lescência; 

- aumentar a quantidade de livros disponíveis na Biblioteca para a disciplina Mulher no Ciclo Vital; 

- ministrar mais aulas práticas em Vigilância em Saúde antes de se aplicar provas práticas; 

- disponibilizar materiais para os laboratórios utilizados em Práticas Interdisciplinares IV; 

- aumentar o espaço físico utilizado para as aulas de Práticas Interdisciplinares IV. 

 

- Pesquisa e Extensão: 

Os acadêmicos de Ciências Biológicas licenciatura (noturno) comentaram o seguinte: 

- disponibilizar pesquisa e extensão durante o período noturno; 

- divulgar melhor os eventos externos;  

- desburocratizar a participação em eventos externos; 
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- fornecer suporte para as disciplinas que oferecem atividades de campo: ônibus e apoio financeiro. 

 

Nesse item, os discentes do curso de Fisioterapia, pontuam como regular o desenvolvimen-

to dessas ações,  apesar de apontarem a falta de divulgação dos projetos como impeditivo de aces-

so aos mesmos e a falta de horários para sua execução. 

Os alunos do curso de Nutrição pontuaram que o número de bolsas para projeto é insufici-

ente e também sobre o apoio da universidade para participação em eventos externos. 

Foram comentários dos alunos do Curso de Enfermagem: 

- aumentar as oportunidades para um aluno participar de projetos de pesquisa, pois os docentes 

escolhem sempre os mesmos acadêmicos para participar; 

- divulgar melhor os critérios de seleção acadêmica para os projetos, pois candidatos com boas no-

tas na avaliação escrita são reprovados na entrevista sem explicações; 

- dar incentivos para a participação de eventos externos; 

- mais vagas para participação acadêmica nos projetos de extensão; 

- aumentar os horários livres para que os alunos possam participar dos projetos; 

- divulgar melhor os projetos e eventos; 

- abrir vagas de concorrência para a Liga LADIPE, evitando favoritismos. 

 

- Infraestrutura física: 

No Curso de Ciências Biológicas bacharelado os acadêmicos solicitaram: 

- melhorar a acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais; 

- aumentar o número de computadores no Laboratório de Informática; 

- corrigir o sistema de login nos computadores do Laboratório de Informática, uma vez que nem 

sempre permitem o acesso; 

- manter abertos os banheiros do CCBS; 

- consertar ou trocar os vasos e torneiras quebradas nos banheiros do CCBS; 

- consertar o ar-condicionado das salas de aula da Unidade VI; 

- consertar as goteiras do teto do CCBS e da Unidade VI; 

- aumentar as opções de áreas de lazer e descanso para os acadêmicos em seus horários livres. 

 

Com relação aos acadêmicos de Ciências Biológicas licenciatura (noturno) foram feitos os 

seguintes comentários: 

- Melhorar a infraestrutura do CCBS: goteiras no teto, alagamento dos corredores; 

- Disponibilizar o Laboratóro de Microbiologia; 

- Equipar os laboratórios para aulas práticas mais completas; 

- Disponibilizar recursos para aulas de campo (ônibus e motorista); 

- Criar laboratório para todas as disciplinas com aulas práticas; 

- Disponibilizar mais exemplares dos livros da Biblioteca Central, sobretudo daqueles usados por 

mais de um curso; 

- Disponibilizar transporte entre os laboratórios; 

- Melhorar os equipamentos existentes nos laboratórios: equipamentos ultrapassados e/ou sem 

manutenção; 

- Manter limpos os sanitários do CCBS; 

- Melhorar a cantina da Unidade VI: o custo é maior que o benefício, o cardápio não é diversificado 

a fim de oferecer uma alimentação saudável e o atendimento é ruim; 
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- Recuperar a nascente próximo à Biblioteca. A Biblioteca deveria ter sido construída em outro lu-

gar; 

- Melhorar a infraestrutura das salas da Unidade VI: goteiras; 

- Consertar os ares-condicionados de algumas salas da Unidade VI; 

- Melhorar a sala de informática do CCBS: poucos computadores e dificuldade para acessar a inter-

net; 

- Aumentar a segurança na UFMS, evitando que estranhos adentrem os espaços para pedir dinheiro 

ou cometer delitos; 

- Aumentar o número de lanchonetes no câmpus que ofereçam alimentação saudável; 

- Manter os banheiros do CCBS abertos à noite, com todos os sanitários em funcionamento; 

- Disponibiliar mais mesas de estudo e tomadas na Biblioteca Central; 

- Atualizar o acervo da Biblioteca Central, pois muitas edições são antigas e desatualizadas; 

- Fornecer materiais de consumo para as aulas práticas: álcool, bisturis, luvas, máscaras. 

- Aumentar os espaços de convivência para os acadêmicos realizarem trabalhos e ensaior, uma vez 

que não se pode falar no interior da Biblioteca; 

- Disponibilizar salas de estudos na Unidade VI, pois o secretário daquela Unidade só permite a 

permanência de alunos em sala na presença do professor; 

- Melhorar o atendimento da secretaria da Unidade VI no período noturno; 

- Colocar lâmpadas e consertar os sanitários dos banheiros da Unidade VI. 

 

A média desse item no curso de Fisioterapia foi regular. Entretanto, os alunos apontal a fal-

ta de limpeza nas salas de aula e banheiro; falta de manutenção dos equipamentos de climatização 

e iluminação; falta de cantinas e áreas de convivência. Outro item apontado e a incompatibilidade 

da estrutura física da Clinica Escola Integrada com sua utilização pela comunidade externa. 

Em relação à infraestrutura, os alunos pontuaram a qualidade das cantinas na unidade, re-

latando falta de higiene e também de alimentos mais saudáveis. Outro ponto levantado foi a res-

peito da péssima condição dos sanitários. 

Foram solicitações dos acadêmicos de Enfermagem: 

- criar lanchonetes/cantinas e área de lazer/descanso no bloco XII ou nas proximidades (Faodo e 

Famed); 

- disponibilizar livros atualizados para o curso; 

- diminuir ou encerrar a disponibilidade de vagas para novos estudantes até que se façam adequa-

ções na infraestrutura para recebê-los; 

- manter o ar-condicionado da Biblioteca ligado e em potência alta; 

- melhorar a limpeza dos prédios; 

- eliminar a goteiras do tetos; 

- melhorar a acessibilidade para portadores de necessidades especiais; 

- melhorar a segurança na UFMS; 

- aumentar a quantidade de livros da área de Enfermagem na Biblioteca; 

- disponibilizar banheiros, com chuveiro e armários, para os alunos da Unidade XII; 

- corrigir problemas de acesso à internet na Unidade XII; 

- disponibilizar mais tomadas na Biblioteca Central; 

- disponibilizar aos alunos a sala de informática da Biblioteca; 

- liberar a cozinha e os eletrodomésticos do setor de Enfermagem para uso dos alunos; 

- disponibilizar xerox na Unidade XII; 
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- trocar o ar-condicionado da sala da Enfermagem localizada em frente à escadaria; 

- permitir acesso livre ao banheiro para portadores de necessidades especiais; 

- disponibilizar cadeiras mais confortáveis nas salas de aula;  

- ampliar a área física do setor de Enfermagem, aumentando o espaço físico das salas; 

- construir uma rampa para portadores de necessidades especiais na Unidade XII; 

- aumentar as mesas com bancos na UFMS; 

- manter aberto o portão lateral de acesso a Faodo; 

- fazer confraternização de final de ano entre discentes e docentes da Enfermagem e da Fisiotera-

pia. 

 

- Políticas de Atendimento aos Discentes: 

Foram comentários dos acadêmicos de Ciências Biológicas licenciatura (noturno): 

- Propor mais cursos de extensão para o curso de Ciências Biológicas; 

- Divulgar os cursos de extensão oferecidos;  

- Oferecer incentivos para a participação nas atividades extracurriculares, uma vez que são obriga-

tórias para os acadêmicos; 

- Propor mais atividades extracurriculares; 

- Ouvir os acadêmicos nas questões de mudanças na UFMS. 

 

Considerada regular pelos discentes do curso de Fisioterapia (3,74%). 

Os acadêmicos de Enfermagem comentaram: 

- divulgar o serviço de psicologia para discentes; 

- divulgar as atividades de pesquisas e de inciação científica; 

- diminuir a demora no atendimento do serviço de apoio psicossocial.  

 

5.2  Avaliação  por  Docentes 

 

Tabela 11: Resultados dos docentes do CCBS com relação a responsabilidade social, 2015. 

Responsabilidade Social 
NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Atividades desenvolvidas pa-

ra a promoção da cidadania 

e inclusão social? 

10 - 8 8 6 6 38 37 39 38 12 12 

Interação da UFMS com a 

comunidade regional, na 

área cultural e artística, na 

preservação da memória e 

do patrimônio cultural? 

10 - 7 7 8 8 44 43 33 32 11 11 

Divulgação das atividades 

(eventos, concursos, etc.) 

realizadas na UFMS? 

2 - 6 5 13 12 45 41 36 32 11 10 

Qualidade dos serviços de 

ouvidoria da UFMS? 
35 - 4 5 7 9 30 39 28 37 7 9 

Portal (site) da UFMS? 1 - 2 2 12 11 32 29 57 51 9 8 

 

A avaliação docente sobre a responsabilidade social demonstrou que todos os tópicos fo-

ram avaliados em sua maioria como “regular” e “bom”.  
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Tabela 12: Resultados dos docentes do CCBS com relação a organização e gestão, 2015. 

Organização e Gestão 
NA/NO muito ruim Ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Qualidade do acesso e atendimento 

da PREG (Pró-reitoria de Ensino de 

Graduação)? 

9 - 7 7 2 2 28 27 52 50 15 14 

Qualidade do acesso e atendimento 

da PREAE (Pró-reitoria de Extensão, 

Cultura e Assuntos Estudantis)? 

13 - 2 2 2 2 21 21 55 55 20 20 

Qualidade do acesso e atendimento 

da PROPP (Pró-reitoria de Pesquisa, 

Pós-graduação e Inovação)? 

10 - 0 0 4 4 21 20 60 58 18 17 

Melhorias a partir das autoavalições 

anteriores? 
35 - 3 4 9 12 31 40 29 38 5 6 

Participação em processos decisó-

rios?  
25 - 10 11 17 20 35 40 22 25 3 3 

 

Com relação à organização e gestão, a avaliação mostrou que para a maioria dos tópicos 

avaliados a maior parte dos docentes atribuiu conceito “regular” e “bom”. 

 

5.2.1 Unidade 

 

Tabela 13: Resultados dos docentes do CCBS com relação à unidade setorial, 2015. 

Unidade Setorial 
NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Condições da biblioteca local, com re-

ferência ao acervo e equipamentos? 
9 - 3 3 11 10 29 27 54 51 9 8 

Satisfação com a sua unidade de tra-

balho dentro da UFMS? 
0 - 2 2 16 14 28 25 53 46 15 13 

Qualidade do atendimento do pesso-

al técnico-administrativo? 
0 - 5 4 5 4 21 18 58 51 25 22 

 

A avaliação docente sobre a unidade setorial mostrou que a maioria dos tópicos avaliados 

tiveram maior votação no conceito “bom”. 

 

5.2.2 Direção 

 

Tabela 14: Resultados dos docentes do CCBS com relação a direção do campus, 2015. 

Direção do Campus 
NA/NO muito ruim ruim regular bom  muito bom 

N  % N  % N  % N  % N  % N  % 

Acesso do professor à Direção? 1 - 1 1 5 4 13 12 52 46 41 37 

Agilidade da Direção no retorno às 

solicitações dos professores, sejam 

elas positivas ou não? 

1 - 3 3 9 8 19 17 49 43 33 29 

Busca de soluções de problemas pela 

Direção? 
2 - 3 3 17 15 23 21 41 37 28 25 



                                               Auto-avaliação Setorial  2015 – CCBS - UFMS                                                    78 

 

Direção do Campus 
NA/NO muito ruim ruim regular bom  muito bom 

N  % N  % N  % N  % N  % N  % 

Promoção, pela Direção, da integra-

ção entre os professores dos diferen-

tes cursos quanto às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão? 

5 - 8 7 11 10 34 31 37 34 19 17 

Comunicação/divulgação pela Dire-

ção das decisões do Conselho de 

Câmpus e Administrativas? 

4 - 4 4 7 6 33 30 43 39 23 21 

Transparência administrativa? 5 - 4 4 16 15 21 20 42 39 24 22 

 

A avaliação docente sobre a direção do campus mostrou que a maioria dos tópicos avalia-

dos tiveram maior votação no conceito “bom” e “muito bom”. Destaca-se o item “acesso do pro-

fessor à Direção” com conceito “bom” (37%) e “muito bom” (46%). Os itens Promoção de integra-

ção e Divulgação das decisões foram avaliadas como “regulares”.  

 

5.2.3 Condições de Oferecimento dos Cursos  

 

Tabela 15: Resultados dos docentes do CCBS com relação a condições de oferecimento do cur-

so, 2015. 

Condições de Oferecimento do Curso 
NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Espaço físico (salas de aulas, etc) dis-

ponível para o oferecimento de suas 

disciplinas? 

0 - 6 5 19 17 34 30 44 39 11 10 

Espaço físico disponível nos laborató-

rios, em relação ao número de aca-

dêmicos matriculados nas suas disci-

plinas? 

11 - 8 8 22 21 33 32 32 31 8 8 

Equipamentos de laboratório e in-

formática, e compatibilidade com as 

necessidades das suas disciplinas? 

6 - 15 14 22 20 43 39 25 23 4 4 

Atendimento e disponibilidade de 

pessoal de apoio  nos laboratórios? 
14 - 8 8 12 12 33 33 35 35 12 12 

Colaboração do Colegiado do Curso e 

NDE nas suas necessidades pedagógi-

cas? 

9 - 4 4 13 13 21 20 46 45 19 18 

Matriz curricular do curso (duração, 

disciplinas, flexibilidade)? 
1 - 7 6 16 14 27 24 50 44 13 12 

Atendimento a pessoas com deficiên-

cia? 
30 - 4 5 13 16 31 38 28 34 6 7 

 

A avaliação docente sobre condições de oferecimento do curso demonstrou que a maioria 

dos tópicos avaliados tiveram maior votação no conceito “regular” e “bom”. Os itens Colaboração 

do Colegiado de Curso de NDE e Matriz curricular foram os mais bem avaliados, com a maioria de 

conceitos “bom”, 45% e 44%, respectivamente. 

Os itens Equipamentos de laboratório e informática e Atendimento a pessoas com deficiên-

cia tiveram as menores notas atribuídas. Com 39% e 38% (respectivamente) de conceito “regular”. 
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5.2.4 Coordenação de cursos 

 

Tabela 16: Resultados dos docentes do CCBS com relação a coordenação do curso, 2015. 

Coordenação do Curso 
NA/NO muito ruim ruim regular bom  muito bom 

N  % N  % N  % N  % N  % N  % 

Relacionamento com professo-

res? 
4 - 1 1 3 3 18 17 50 46 37 34 

Preocupação com a integração 

de sua disciplina às outras disci-

plinas da matriz curricular? 

7 - 2 2 6 6 35 33 41 38 23 21 

Disponibilidade em atender as 

necessidades e solicitações para 

o desenvolvimento das aulas em 

cumprimento do Plano de Ensi-

no? 

5 - 2 2 4 4 16 15 59 54 28 26 

Apoio às atividades de exten-

são? 
20 - 1 1 6 6 21 23 43 46 22 24 

Promoção da integração entre 

os professores do curso quanto 

às atividades de ensino, pesqui-

sa e extensão? 

14 - 5 5 9 9 34 34 34 34 17 17 

Comunicação sobre as decisões 

do Colegiado do Curso e do 

NDE?  

8 - 4 4 11 10 24 22 41 38 27 25 

Acesso e presteza no atendi-

mento às solicitações? 
5 - 1 1 7 6 17 16 57 53 26 24 

Transparência nas ações da co-

ordenação? 
11 - 3 3 3 3 22 21 45 44 30 29 

 

 Os docentes do CCBS avaliaram as Coordenações de Curso com conceito “bom”. Destacam-

se como melhores avaliados os itens Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações, 

Acesso e presteza no atendimento às solicitações e Apoio às atividades de extensão. As piores avali-

ações forma relacionadas ao item Promoção da integração entre os professores do curso quanto às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, com conceito “regular” para 34% dos docentes. 

5.2.5 Pesquisa e Extensão 

 
Tabela 17: Resultados dos docentes do CCBS com relação a pesquisa e extensão, 2015. 

Pesquisa e Extensão 
NA/NO muito ruim ruim regular bom  muito bom 

N  % N  % N  % N  % N  % N  % 

Integração da pesquisa, do en-

sino e da extensão? 6 - 3 3 19 18 31 29 41 38 13 12 

Apoio institucional à pesquisa 

e à extensão? 8 - 2 2 25 24 39 37 33 21 6 6 

Infraestrutura oferecida à pes-

quisa e à extensão? 6 - 5 5 32 30 42 39 23 31 6 6 

 

A avaliação docente sobre a pesquisa e extensão mostrou que a Integração da pesquisa, do 

ensino e da extensão recebeu 38% de conceito “bom”, enquanto que a Apoio institucional à pes-
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quisa e à extensão recebeu 37% de conceito “regular” e Infraestrutura oferecida à pesquisa e à ex-

tensão recebeu 39% de conceito “regular” e 30% de conceito “ruim”.  

  

5.2.6 Autoavaliação 

 

Tabela 18: Resultados dos docentes do CCBS com relação ao desempenho como professor, 

2015. 

Desempenho como 

professor 

NA/NO muito ruim ruim regular bom  muito bom 

N  % N  % N  % N  % N  % N  % 

Conhecimento dos 

documentos oficiais 

da UFMS (Estatuto, 

Regimento Geral, PDI, 

Relatórios de Autoa-

valiação)? 

0 - 1 1 4 4 49 43 51 45 9 8 

Conhecimento dos 

documentos oficiais 

do curso ( PPC, regu-

lamentos de estágio e 

de atividades com-

plementares, etc)? 

1 - 0 0 4 4 32 28 48 42 29 26 

 

A avaliação docente sobre o desempenho como professor mostrou que os itens recebream 

conceito “bom” para  a maioria dos docentes. O item Conhecimento dos documentos oficiais da 

UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação) foi avaliado 43% como “regu-

lar” e 45% como “bom”. 

 

5.2.7 Comentários  

5.2.7.1 Curso de Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado 

Potencialidades 

- integração entre professores, grande motivação e bom envolvimento com pesquisa; 

- bom suporte administrativo; 

- Curso envolvido com as potencialidades e dificuldades do Estado de MS, muitos professores foca-

dos na formação de qualidade e envolvidos com o curso; 

- os acadêmicos podem alcançar potencial competitivo e consequentemente ter boa inserção no 

mercado de trabalho; 

- alunos muito motivados e bom nível dos ingressantes; 

- tem grande potencial para ser referêcia na região pelos bons profissionais e cursos de pós-

graduação, sendo um em nível de doutorado; 

- Coordenadores do Bacharelado e da Licenciatura solicitos, corpo técnico atuante, boa limpeza dos 

ambientes de trabalho. 

Fragilidades  

- Salas de aula da Unidade 6 e salas de informática pessimamente mantidas, ar condicionados ex-

tremamente barulhentos e , distribuição das cadeiras em degraus dificulta atividades interativas; 

- grade curricular defasada, alunos muito faltosos, infra-estrutura precária; 

- o Curso deveria ser de cinco anos de duração, pois com os quatro anos são necessárias aulas as 

sábados, o que tem contribuído muito com a evasão; 
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- grade curricular se prendendo ao mínimo exigido pelo MEC;  

- pouca interação dos docentes e pouca preparação dos alunos para o mercado de trabalho; 

- equipamentos de laboratórios de ensino e informática em número insuficiente para os alunos ma-

triculados nas disciplinas; 

- laboratório de aula prática com estereomicroscópios apertado, com incidencia de luz na sala o 

que impede exibição de slides, falta de uma pia e torneira, falta de cadeiras reguláveis, excesso de 

pernilongos. 

Críticas e sugestões 

- precisamos urgentemente de ar condicionados no Bloco 6 e sala de informática em funcionamen-

to; 

- o curso de Ciências Biológicas- Licenciatura é noturno porém não possui todas os setores adminis-

trativos funcionando nesse período: Secretaria acadêmica, RU, Laboratórios etc; 

- melhorar recepção dos calouros no que diz respeito às informações quanto ao mercado de traba-

lho e manter isso como meta em todas as disciplinas. Os formandos se sentem despreparados para 

enfrentar o mercado de trabalho pois o Curso é muito teórico; 

- necessária revisão do PPC e da carga horaria do curso de Ciências Biológicas Licenciatura, com o 

aumento em anos para a conclusão do curso, contratação de técnicos para o período noturno, fun-

cionamento da máquina copiadora com um tecnico à noite, melhorar a luminosidade dos corredo-

res do CCBS, eliminar moveis quebrados e enferrujados, eliminar goteiras; 

- maior transparência no site da UFMS para a pronta localização de projetos elaborados em grupos 

de pesquisadores como os financiamentos do FINEP, CT-Infra; 

- revisão na forma de uso da sala (com camas) do PELD no campus de Bonito. Quando a sala nao es-

tiver ocupada por pesquisadores do programa deve ser disponibilizada aos docentes da UFMS que 

precisam utilizar as dependências. Ou, providenciar outra sala aos docentes que nao integram a 

equipe do PELD; 

- contratos de serviços demecânica para a revisao periodica de veiculos da UFMS, evitando assim 

colocar em risco a vida de funcionarios da UFMS que estao a serviço. 

 

5.2.7.2 Curso de Farmácia 

Potencialidades 

- Inovação, humanização da Terapêutica e integração social; 

- profissionais especializados entre professores e técnicos; 

- professores comprometidos e dedicados, atividades de extensão e pesquisa, além das atividades 

de ensino, direção prestativa e eficiente; 

- Residência Multiprofissional, Mestrado Acadêmico, Farmácia Escola, Laboratório de Tecnologia 

farmacêutica. 

Fragilidades  

- Interdisciplinaridade; 

- salas cheias;  

- falta de integração entre os professores, professores vaidosos e egoístas, falta de reconhecimento 

institucional em relação às atividades realizadas pelos professores supervisores de estágio (o tempo 

real dedicado ao estágio não é reconhecido pela Instituição); 

- falta de uma sede própria do curso para acomodar os professores e as atividades do curso, falta 

de equipamentos indispensáveis à execução das atividades nos setores (impressoras e máquinas de 

xérox); 
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- muitas disciplinas básicas, baixo foco nas disciplinas profissionalizantes, dificuldade de interação 

entre professores das Áreas, 

- Falta de capacitação em metodologias ativas/alternativas para docentes; 

- escassez de recursos, falta de investimento em reforma, dificuldade de comunicação entre os pa-

res pela desintegração dos departamentos como unidade setorial. 

Críticas e sugestões 

- deveria ter ambiente mais adequado para o atendimento dos alinos 

- reconhecer a carga hora real dedicada pelos professores aos estágios, fornecer equipamentos im-

pressora e xérox para atender a demanda dos professores, promover maior integração entre os do-

centes. 

- falta manutenção predial (pinturas, conserto de vazamentos e infiltrações) e de equipamentos 

(estufas, BOD, cadeiras.....). 

 

5.2.7.3 Curso de Fisioterapia 

Potencialidades 

- Engajamento de diferentes professores em programas de Pós-graduação; 

- formação dos docentes (Doutorado), heterogeneidade entre os docentes quanto às práticas pe-

dagógicas, permitindo formação profissional mais completa, respeito entre os componentes do 

corpo docente; 

- interdisciplinariedade; 

- comprometimento do corpo docente com propostas de capacitação; 

- corpo discente envolvido. 

Fragilidades  

- número de professores abaixo do ideal; 

- dificuldade em integrar disciplinas, dificuldade em valorizar e apoiar a participação dos acadêmi-

cos em atividades extra-curriculares por divergência de opinião entre docentes e falta de posicio-

namento institucional, dificuldade em introduzir práticas pedagógicas inovadoras; 

- infraestrutura deficitária para desenvolvimento de pesquisa; 

- número insuficiente de docentes em dedicação exclusiva; 

- carga horária dos docentes em sala de aula e estágio é alta, limitando o desenvolvimento de ativi-

dades/projetos de extensão e pesquisa com alta qualidade; 

- o acervo bibliográfico referente às disciplinas é pequeno; 

- fragmentação do currículo, docentes não tem oportunidades de interação nas disciplinas, tanto 

entre as atividades de ensino quanto entre as atividades de pesquisa e extensão; 

- fragilidade na formação pedagó dos docentes; 

- aulas práticas com turmas grandes para determinados locais, como hospital, UTIs, UBS; 

- Clínica Escola com problemas estruturais, como a piscina que está sem condições de funciona-

mento; 

- falta de cantina e falta de xerox na unidade ou proximidades. 

Críticas e sugestões 

- maior número de professores possibilitaria a prospecção de um curso de Pós-graduação;  

- estruturação de laboratórios de pesquisa; 

- há necessidade de maior incentivo à  pesquisa, principalmente com melhorias na infraestrutura, 

aumentar o fornecimento de materiais de consumo básicos (como EPIs);  



                                               Auto-avaliação Setorial  2015 – CCBS - UFMS                                                    83 

 

- infraestrutura inapropriada para execução de pesquisas tem conferido potenciais problemas e 

comprometido em grande parte o desenvolvimento de estudos de ciência básica; 

- o Comitê de Ética da UFMS deveria estar aberto às opiniões dos docentes; 

- os estágios no curso ocorrem com supervisão direta de um docente, que tem no mínimo 6 horas 

semanais de estagio, e isso não é computado na íntegra na carga horária do docente como ativida-

de de ensino; 

- selecionar mais uma funcionaria para auxiliar a limpeza do setor. 

 

5.2.7.4 Curso de Enfermagem 

Potencialidades 

- O curso forma alunos críticos e inovadores para o mercado de trabalho; 

- currículo integrado; 

- oferecimento de mestrado acadêmico; 

- Metodologia ativa - desenvolvimento do aluno pró-ativo, pensamento crítico reflexivo; 

- preparo, motivação, criatividade e boa titulação dos professores; 

- Projeto Pedagógico problematizador (PBL); 

- Curso dinâmico, inovador, organizado no que tangue as questões acadêmicas, organizacionais e 

docentes. Proporciona a real vivência e potencializa a formação crítico e reflexiva para a área da 

saúde; 

- estrutura física. 

Fragilidades  

- Grande quantidade de aluno em sala, laboratórios e atividades práticas, em relação a quantidade 

de docentes; 

- poucos docentes; 

- faltam sala de atendimento dos docentes; apoio técnico; laboratórios;  

- docentes de outros cursos não atendem a metodologia de ensino; 

- laboratório especialidades com pouca área física e falta de materiais; 

- falta de integração curricular no PPC, falta de adesão da coordenação para com as atividades do 

curso; 

- Desmotivação geral do grupo de professores; 

- número insuficiente de docentes para a metodologia de ensino utilizada no curso; 

- ensino de atividades práticas requerem preparo do campo, maior numero de professores e de-

senvolvimento de estratégias de ensino; 

- falta de um espaço para elaboração de estratégias de ensino interprofissional; 

- precisa de melhor espaço físico para os docentes, falta uma estrutura adequada para a demanda 

do curso, falta rede wifi no bloco e o SISCAD não está estruturado para atender as demandas do 

Curso que ocorre em sistema de módulos com metodologias ativas da aprendizagem; 

- Projeto Pedagógico que não valoriza o conteído das ciências básicas, conteúdos fragmentados; 

- tutorias com excesso de alunos; 

- evasão aumentada com o SISU, abertura de grande quantidade de vagas para portadores de di-

ploma e transferencia externa 

Críticas e sugestões 

- Melhorar a qualidade de vida do servidor docente; 

- necessidade de mudança de postura da direção do CCBS; 
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- a PREG deve adotar uma sistemática de acompanhamento dos projetos pedagógicos de forma a 

fazer com que os coordenadores de curso tenham que trabalhar com os docentes no sentido do 

cumprimento do mesmo ou propor inovações; 

- diante da metodologia adotada que favorece a execução das diretrizes curriculares nacionais, es-

pera se mais apoio por parte da instituição quanto a recursos humanos para execuão da mesma. 

 

5.2.7.5 Curso de Nutrição 

Potencialidades 

- Boa integração do NDE do curso; 

- professores com doutorado, realizando projetos de pesquisa e extensão; 

- suporte de técnicos capacitados, matriz curricular ampla, abrangendo todas as grandes áreas da 

Nutrição com excelência;  

- boa integração entre os docentes. 

Fragilidades  

- estrutura física inadequada; 

- pouca flexibilidade de horários vagos para os alunos;  

- dificuldades no transporte de alunos para aulas externas; 

- falta de infraestrutura/laboratórios/sala de professores; 

- pouca estrutura/suporte para desenvolvimento de pesquisa. 

Críticas e sugestões 

- Inteirar mais o curso com a comunidade acadêmica. 

 

5.2.7.6 Curso de Alimentos/Tecnológico 

Potencialidades 

- Curso de Alimentos/Tecnológico na Capital Campo Grande, num Estado com grande demanda por 

este tipo de profissional; 

- qualidade técnica dos professores; 

- área agroindustrial em crescimento; 

- Unidade nova para processamento de alimentos a ser entregue neste semestre pode favorecer o 

entusiamo dos alunos e envolvimento com projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

- interesse e motivação do corpo docente; 

- mercado de trabalho potencial para os alunos. 

Fragilidades 

- infraestrutura defasada, insuficiente para aulas práticas; 

- falta de motivação dos alunos; 

- falta de material para aulas praticas;  

- necessidade de técnicos de laboratório na UTASP para cumprir os três turnos. 

Críticas e sugestões 

- equipe docente do Curso de Alimentos é muito reduzida, com sobrecarga no atendimento aos 

acadêmicos do curso para pesquisa e extensão; 

- a instituição deveria investir mais em capacitação dos docentes em novas técnicas de aprendizado 

pra ensino superior; 

- demora na solução de problemas diversos, principalmente daqueles nos quais envolvem recursos 

financeiros. 
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5.3  Avaliação  por  Coordenadores 

 Os coordenadores de curso responderam a dois formulários, o de docentes, cujos dados 

estão computados na seção anterior, e outro com questões específicas relativas ao trabalho e ob-

servações feitas na coordenação do respectivo curso, às quais terão suas respostas apresentadas a 

seguir (Tabela 18). 

  

Tabela 19: Resultados da avaliação por coordenadores em relação a organização e gestão, in-

fraestrutura e geral, 2015. 

Organização e Gestão 

muito 

ruim 
ruim regular bom 

muito 

bom 

N N N N N 

Treinamento/orientação recebido quanto às 

responsabilidades e às atividades a serem de-

senvolvidas na função de coordenador? 

0 1 2 5 0 

Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria 

Acadêmica)? 
0 0 1 2 6 

Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Aca-

dêmica) e SAP (Secretaria de Apoio Pedagógi-

co)? 

0 0 1 2 6 

Infraestrutura 
     

Espaço físico salas de aula etc disponível 1 1 4 3 0 

Espaço físico disponível nos laboratórios em re-

lação ao número de acadêmicos 
1 2 3 3 0 

Equipamentos de laboratório e informática  e 

compatibilidade com as necessidades do curso 
0 2 6 0 1 

Qualidade do atendimento e a disponibilidade 

de pessoal de apoio nos laboratórios 
0 0 2 6 1 

Geral           

Atuação do NDE – Núcleo Docente Estruturante 0 0 1 2 4 

Disponibilidade de docentes para a oferta de 

disciplinas do curso quanto ao seu quantitativo, 

titulação e previsão para os próximos 3 anos 

0 3 2 2 2 

Atualização do PPC  0 0 2 3 3 

Atendimento a pessoas com deficiência 0 0 0 3 1 

Conhecimento dos documentos oficiais da 

UFMS 
0 0 1 5 2 

Conhecimento dos documentos oficiais do curso 0 0 0 3 5 

 

Na avaliação geral dos Coordenadores de Curso do CCBS merecem destaque os conceitos 

“muito bom” atribuídos as itens Qualidade do atendimento da SECAC, Auxílio da COAC e SAP (Se-

cretaria de Apoio Pedagógico). 

Com relação à infraestrutura de salas de aula e laboratórios a maioria dos conceitos atribuídos 

foi “regular”, com a pior avaliação no item Equipamentos de laboratório e informática. 

  Foram avaliados como “ruim” e “regula” os itens Disponibilidade de docentes para a oferta de 

disciplinas do curso e Atualização do PPC.  
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5.4  Avaliação  por Técnico-Administrativos 

 

 Os técnicos-administrativos responderam questões relativas às seguintes categorias, cujos 

resultados estão expressos a seguir (Tabelas 20 a 25): avaliação geral, comunicação institucional, in-

fraestrutura, missão, organização e gestão, políticas institucionais, políticas de pessoal, responsabi-

lidade social; e sustentabilidade financeira. 

 

5.4.1 Efetividade dos meios de comunicação com a Instituição 

 

Tabela 20: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação à efetividade dos 

meios de comunicação com a Instituição, 2015. 

Efetividade dos meios de 

comunicação com a Institui-

ção 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie a efetividade dos 

meios de comunicação com 

a Instituição com relação à 

Coordenadoria de Comuni-

cação 

1 - 1 2 6 10 23 38 28 46 3 5 

Avalie a efetividade dos 

meios de comunicação com 

a Instituição com relação ao 

Portal da UFMS 

0 - 1 2 3 5 19 31 32 52 7 11 

Avalie a efetividade dos 

meios de comunicação com 

a Instituição com relação ao 

Boletim de Serviços 

0 - 0 0 3 5 16 26 34 55 9 15 

Avalie a efetividade dos 

meios de comunicação com 

a Instituição com relação à 

telefonia 

0 - 2 3 5 8 20 32 26 42 9 15 

Avalie a efetividade dos 

meios de comunicação com 

a Instituição com relação ao 

e-mail 

0 - 2 3 2 3 21 34 31 50 6 10 

Avalie a efetividade dos 

meios de comunicação com 

a Instituição com relação às 

comunicações internas 

0 - 2 3 7 11 19 31 28 45 6 10 

 

Avalie a efetividade dos 

meios de comunicação com 

a Instituição com relação à 

ouvidoria 

11 - 0 0 6 12 14 27 29 57 2 4 

Media (%) - - - 2 - 8 - 31 - 50 - 10 

 

Os resultados demonstram que os técnico-administrativo conceituaram como bom (50%) a 

efetividade meios de comunicação com a instituição. Observa-se que os pontos fortes são a ouvido-

ria (57%), a efetividade dos meios de comunicação com a Instituição com relação ao Boletim de 

Serviços (55%), com relação ao Portal da UFMS (52%) e com relação ao e-mail (50%).  
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O item efetividade dos meus de comunicação com a Insituição com relação às comunicações inter-

nas  foi considerado ruim e muito ruim por  14% dos técnicos. 

 

5.4.2 Avaliação da missão e do PDI da Instituição 

 

Tabela 21: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação dà missão e ao PDI 

da Instituição, 2015. 

Missão e PDI da Instituição 
NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Em relação dà missão e ao 

PDI da Instituição  
4 - 0 0 2 3 9 16 40 69 7 12 

 

Na avaliação dos técnicos-administrativos, o item “ a missão e o PDI Institucional” foi  avaliada com 

conceito bom por  69% destes. 

  

5.4.3 Avaliação dos critérios de acesso às políticas de pessoal 

 

Tabela 22: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação avaliação dos crité-

rios de acesso às políticas de pessoal, 2015. 

Avaliação dos critérios de 

acesso às políticas de pes-

soal 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

ao levantamento de neces-

sidade de treinamento 

0 - 4 6 12 19 17 27 24 39 5 8 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

a capacitação técnico admi-

nistrativa 

0 - 3 5 9 15 16 26 26 42 8 13 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

ao apoio à participação em 

eventos 

1 - 3 5 15 25 20 33 17 28 6 10 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

ao apoio à qualificação (gra-

duação, especialização, etc) 

2 - 1 2 7 12 12 20 26 43 14 23 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

a assistência à saúde do ser-

vidor 

1 - 0 0 7 11 9 15 31 51 14 23 
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Avaliação dos critérios de 

acesso às políticas de pes-

soal 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

a forma de avaliação de de-

sempenho 

0 - 3 5 8 13 13 21 34 55 4 6 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

ao plano de carreira e os cri-

térios de progressão 

1 - 3 5 8 13 13 21 26 43 11 18 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

ao grau de satisfação com as 

condições de trabalho, am-

biente e outros aspectos 

vinculados a sua função 

0 - 4 6 6 10 23 37 20 32 9 15 

Avalie em sua unidade/setor 

os critérios de acesso às polí-

ticas de pessoal com relação 

ao relacionamento interpes-

soal com a sua chefia imedi-

ata 

0 - 0 0 3 5 7 11 24 39 28 45 

Média (%) - - - 4 - 14 - 23 - 41 - 18 

 

Na Avaliação dos critérios de acesso às políticas de pessoal, 41% dos técnicos-administrativos classi-

ficam como bom. Como pontos fortes destacam-se  acesso às políticas de pessoal com relação a 

forma de avaliação de desempenho (média bom por 55%) e acesso às políticas de pessoal com rela-

ção a assistência à saúde do servidor (média 51%). 

Como ponto de fragilidade, 25% dos técnicos apontam os critérios de acesso às políticas de pessoal 

com relação ao apoio à participação em evento.  

  

5.4.4 Avaliação da Unidade Setorial 

 

Tabela 23: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação à avaliação da Uni-

dade Setorial, 2015. 

Avaliação Unidade Setorial 
NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Como você avalia sua Uni-

dade Setorial com relação à 

integração entre os servido-

res técnicos administrativos 

e professores 

0 - 2 3 3 5 8 13 33 53 16 26 

Como você avalia sua Uni-

dade Setorial com relação à 

integração entre os servido-

res técnicos administrativos 

0 - 0 0 1 2 7 11 33 53 21 34 
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Avaliação Unidade Setorial 
NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

e alunos 

Como você avalia sua Uni-

dade Setorial com relação à 

participação dos servidores 

técnicos administrativos nas 

atividades de pesquisa 

1 - 1 2 9 15 18 30 22 36 11 18 

Como você avalia sua Uni-

dade Setorial com relação à 

participação dos servidores 

técnicos administrativos nas 

atividades de extensão 

1 - 2 3 9 15 30 49 15 25 5 8 

Como você avalia sua Uni-

dade Setorial com relação à 

participação dos servidores 

técnicos administrativos na 

resolução de problemas na 

Unidade Setorial 

0 - 1 2 2 3 14 23 28 45 17 27 

Média (%) - - 2 - 8 - 25 - 42 - 23 - 

 

 

A maioria dos servidores técnicos administrativos classifica como bom uase todos os pontos 

avaliados nessa categoria. Os quesitos que merecem destaque a integração entre servidores técni-

cos administrativos e professores e com os alunos. O item “participação destes na resolução dos 

problemas da unidade setorial foi considerada boa por 45%.  

A relação da participação dos servidores técnicos administrativos nas atividades de exten-

são foi considerada regular por 49% dos técnicos e a de pesquisa com  boa por 36%. 

 

5.4.5 Avaliação da infraestrutura da unidade  

 

Tabela 24: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação Avaliação da infraes-

trutura da unidade, 2015. 

Avaliação da infraestrutura 

da unidade 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação ao 

espaço físico 

0 - 4 6 12 19 20 32 21 34 5 8 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação ao 

estacionamento 

 

0 - 14 23 18 29 22 35 5 8 3 5 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação a 

limpeza do prédio 

 

0 - 1 2 6 10 15 24 34 55 6 10 
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Avaliação da infraestrutura 

da unidade 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação a co-

leta de resíduos 

 

0 - 3 5 11 18 13 21 27 44 8 13 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação a 

acessibilidade 
1 - 7 11 14 23 17 28 17 28 6 10 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação ao 

acesso à internet e telefonia 
0 - 4 6 11 18 15 24 22 35 10 16 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação ao 

uso econômico de material 

de consumo 

2 - 3 5 4 7 14 23 30 50 9 15 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação ao 

material permanente e 

equipamentos adequados 

0 - 5 8 10 16 22 35 16 26 9 15 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação a 

manutenção de equipamen-

tos 

0 - 8 13 17 27 23 37 11 18 3 5 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação a 

manutenção geral da unida-

de 

0 - 7 11 18 29 21 34 14 23 2 3 

Avalie em sua unidade a in-

fraestrutura em relação a 

segurança, vigilância e pro-

teção 

0 - 9 15 10 16 25 40 16 26 2 3 

Média (%) - -  10 - 19 - 30 - 32 - 9 

 

Na avaliação da infraestrutura da unidade, a mioria dos técnicos consideraram  os pontos avaliados 

como bom (média de 32%)  e regular (média de 3o%). 

 Os pontos fortes, foram a limpeza do prédio (bom para 55%) e o uso econômico de material de 

consumo (bom para 50%), repetindo os resultados de 2014. 

Os pontos de maior fragilidade considerados como ruim e muito ruim pelos técnicos foram estaci-

onamento, acessibilidade e manutenção de equipamentos, repetindo o resultado de 2014.  

Nesse contexto, faz-se necessário medidas urgentes para a resolução dos problemas apontados 

como aumento do número de vagas nos estacionamentos do CCBS, maior acessibilidade e revisão 

periódica para manutenção dos equipametos. 

 

5.4.6 Avaliação do processo de avaliação/autoavaliação  

 
 

Tabela 25: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação Avaliação do pro-

cesso de avaliação e autoavaliação, 2015. 
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Avaliação da infraestrutura 

da unidade 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avaliação do processo de 

avaliação/autoavaliação 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie em sua unidade o 

processo de avaliação quan-

to as atividades acadêmico 

administrativas baseadas 

nos resultados da autoavali-

ação 

 

7 - 0 0 12 22 18 33 25 45 0 0 

Avalie em sua unidade o 

processo de avaliação quan-

to a participação da comuni-

dade interna nos processos 

de autoavaliação 

 

6 - 0 4 9 16 21 38 26 47 0 0 

Avalie em sua unidade o 

processo de avaliação quan-

to a relação entre o plane-

jamento e avaliação da uni-

dade com o PDI 

9 - 2 4 9 16 20 36 20 36 2 4 

Avalie em sua unidade o 

processo de avaliação quan-

to a atuação da comissão 

própria de avaliação local 

11 - 2 0 6 11 18 33 21 38 4 7 

Média (%) - - - 2 - 16 - 35 - 42 - 3 

 

Nesse item “Processo de avaliação/autoavaliação”, a maioria dos conceitos foram distribuí-

ram nas categorias bom (média de 42%) e regular (média 35%). Os resultados são semelhantes a 

2014, pois também em 2015, os quesitos melhores avaliados foram a participação da comunidade 

interna nos processos de autoavaliação (bom para 47%) e o processo de avaliação quanto as ativi-

dades acadêmico administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação, classificada com con-

ceito bom (média de 45%). 

O resultado do item planejamento e avaliação da unidade com o PDI foi considerado ruim e  

muito ruim por 20% dos técnicos. Esses resultados também foram semelhantes em 2014.  

 

5.4.7 Avaliação da atuação dos setores institucionais 

 

Tabela 26: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em atuação dos setores institu-

cionais, 2015. 

Avaliação da atuação dos 

setores institucionais 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

PRAD – Pró Reitoria de Ad-

ministração 
7 - 1 2 6 10 15 24 30 48 3 5 

PROINFRA – Pró-reitoria de 

Infraestrutura 
2 - 2 3 13 21 22 35 20 32 3 5 
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Avaliação da atuação dos 

setores institucionais 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

PROPP – Pró-reitoria de Pes-

quisa, Pós-graduação e Ino-

vação 

4 - 0 0 3 5 15 25 34 56 6 10 

PROGEP- Pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas e do Tra-

balho 

0 - 1 2 2 3 17 28 29 48 13 21 

PREAE – Pró-reitoria de As-

suntos Estudantis e Extensão 
7 - 0 0 3 5 15 24 28 45 9 15 

PREG – Pró-reitoria de Ensi-

no de Graduação 
7 - 0 0 3 5 20 32 28 45 4 6 

PROPLAN – Pró-reitoria de 

Planejamento e finanças 
7 - 2 3 6 10 18 29 23 37 6 10 

NTI – Núcleo de Tecnologia 

da Informação 
0 - 1 2 2 3 14 23 32 52 13 21 

Direção da Unidade 0 - 0 0 2 3 15 24 27 44 18 29 

Coordenação Administrativa 

da Unidade 
0 - 1 2 3 5 15 24 27 44 16 26 

Média (%) - - - 1 - 7 - 27 - 45 - 15 

             

 

Nesse quesito, a média dos itens avaliados pelos técnicos foi de 45%, obetendo conceito bom . 

Destaca-se o item  Propp (Pro-reitoria de Pós-Graduação) e NTI (Núcleo de Tecnologia da 

nformação) como pontos fortes, 56% e 52%  respectivamente atribuíram conceito bom a es-

tes. 

Como maior ponto de fragilidade pode ser citado a atuação da  PROINFRA (ruim para 21%  

dos técnicos).  

 

5.4.8 Avaliação da responsabilidade da Unidade Setorial 

 

Tabela 27: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação à responsabilidade 

da Unidade Setorial, 2015. 

Avaliação da responsabili-

dade da Unidade Setorial 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Ações desenvolvidas de in-

clusão e  responsabilidade-

social 

0 - 1 2 7 11 23 37 23 37 8 13 

Atividades e projetos e inte-

gração entre a comunidade 

acadêmcia e a sociedade 

0 - 2 3 8 13 18 29 23 37 11 18 

Média (%) - - - 2 - 12 - 33 - 37 - 15 

             

             

Na categoria “Atuação da responsabilidade da Unidade Setorial”, a maioria dos técnicos 

consideraram todos os pontos avaliados como bons e muito bom (média de 37% e 15% respecti-

vamente).  
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Esses itens foram avaliados como ruim e muito ruim por 14% dos servidores técnicos admi-

nistrativos.  

 

5.4.9 Avaliação da gestão do orçamento  

  

Tabela 28: Resultados da avaliação por técnico-administrativo em relação à gestão do orça-

mento, 2015. 

Avaliação da gestão do or-

çamento 

NA/NO muito ruim ruim regular bom muito bom 

N % N % N % N % N % N % 

Avalie a gestão do orçamen-

to quanto ao acompanha-

mento e execução do orça-

mento aprovado 

7 - 3 5 9 16 30 55 13 24 0 0 

Avalie a gestão do orçamen-

to quanto à adequação dos 

recursos à necessidade 

3 - 5 8 12 20 26 44 15 25 1 2 

Avalie a gestão do orçamen-

to quanto ao uso racional 

dos recursos destinados às 

atividades administrativas e 

pedagógicas 

3 - 4 7 9 15 23 39 22 37 1 2 

Média (%) - - - 8 - 18 - 42 - 31 - 2 

             

 

Com relação à gestão do orçamento, a maior parte das respostas dos técnicos foram classi-

ficados como regular por 42% dos técnicos. O quesito melhor avaliado foi “acompanhamento e 

execução do orçamento aprovado” (média 55%). 

O quesito melhor avaliado no conceito bom foi uso racional dos recursos destinados às ati-

vidades administrativas e pedagógicas (37%) 

O de maior fragilidade, conceito ruim, foi a gestão do orçamento quanto à adequação dos 

recursos à necessidade (média 20%) 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a avaliação as Potencialidades e Fragilidades do CCBS levantadas pelos  coor-

denadores , docentes, técnicos e discentes, podemos afirmar que a infraestrutura foi apontada co-

mo uma das principais fragilidades da Instituição, semelhantemente ao observado na avaliação an-

terior. 

Os principais aspectos levantados relacionados a infraestrutura foram: disponibilidade de 

espaços para lazer e convivência,  serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes, recursos compu-

tacionais e atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais. 

Nas questões abertas, em geral, houve reclamações em relação a cantinas (qualidade e va-

riedade dos alimentos, distância de blocos mais afastados), banheiros e vestiários, transporte, es-

trutura e materiais sucateados dos laboratórios e salas de aulas, falta de tomadas e melhor acesso 

à internet, falta de livros na biblioteca. 

Outra deficiência apontada foi relacionada às melhorias realizadas no curso ou na unidade 

setorial a partir do resultado das auto avaliações anteriores, mostrando a importância da divulga-

ção deste relatório e da tomada de ação relacionada aos intens relatados. 
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É importante estabeler estratégias para motivação e divulgação com objetivo de obter mai-

or adesão ao processo de avaliação institucional. Realizar fóruns/encontros de discussão sobre o re-

latório de avaliação do ano anterior para discutir os resultados e estabelecer estratégias para me-

lhoria dos itens apontados como fragilidade deve ser realizado anualmente. Essa ação trará segu-

rança à comunidade acadêmica sobre a importância da participação de cada um na avaliação insti-

tucional para melhoria das disciplinas, do curso, da direção e da instituição. 

Conforme apresentado nos relatórios de 2013 e 2014, a maior potencialidade do CCBS con-

tinua sendo os recursos humanos, docentes e servidores, que mantém a produtividade satisfatória 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ainda com quantitativo que deve ser melhorado pa-

ra diminuir a sobrecarga de trabalho propiciando maior qualidade do serviço. 

Espera-se que o trabalho em equipe continue com a mesma responsabilidade e comprome-

timento e que o ano de 2016 seja um período de grandes realizações e sucesso. 

 


