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1 INTRODUÇÃO 

 O Instituto de Matemática - INMA foi criado em 2013, atendendo ao anseio dos pro-

fessores de Matemática da extinto CCET. A criação do INMA viabilizou  melhor gestão das 

atividades dos docentes de matemática, ampliando a sua capacidade de crescimento, pres-

tação de serviços e geração de conhecimentos.  

 O INMA tem como objetivo ministrar o ensino de Matemática para a formação de pro-

fissionais e pesquisadores da área, nas modalidades de graduação, pós-graduação stricto 

sensu, pós-graduação lato sensu e extensão;  ministrar o ensino superior de Matemática pa-

ra os diferentes cursos oferecidos pela UFMS;  propiciar colaboração didática, técnica e ci-

entífica aos demais Órgãos e Unidades da UFMS, bem como, mediante convênio, assistên-

cia da mesma natureza a entidades públicas e privadas. 

 Atualmente são oferecidos pelo INMA dois cursos de licenciatura em Matemática, 

nas modalidades presencial e à distância e dois programas de mestrado. Além disso, recen-

temente foi aprovado pela CAPES o programa de doutorado em Educação Matemática.  

 A administração do INMA é exercida pelo conselho e pela direção. O INMA conta 

com uma secretaria administrativa, que dá suporte à direção e aos docentes do Instituto., 

uma secretaria acadêmica e uma secretaria de apoio pedagógico, que auxiliam em todas as 

questões acadêmicas. 

 A seguir são apresentados os perfis dos cursos ofertados pelo INMA, suas fragilida-

des e potencialidades, ações visando reduzir a evasão e reprovação.  

Devido ao processo de seleção unificado SISU, não é possível apresentar estatísti-

cas relacionadas a concorrência e a procura por cursos 
  

2  AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÂO  

  

2.1  Curso:  Matemática - Licenciatura  

 

Detalhamento do curso 

O curso de Matemática - Licenciatura  foi implantado no ano de 1981 e reconhecido 

pelo Decreto No. 158 de 17 de abril de 1984 (publicado no Diário Oficial da União No. 79, de 

24 de abril de 1984). O curso tem como objetivo formar professores de matemática para 

atuarem nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, com sólida compreensão 

dos conteúdos matemáticos e da prática de ensino de matemática, com capacidade para in-

terpretar ações e produções dos alunos; planejar e desenvolver aulas que contribuam para 

que se aprenda Matemática, de forma integrada a diferentes linguagens e tecnologias; e va-

lorizar a Matemática como ciência e como conhecimento que possibilita melhor exercer a ci-

dadania. 
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Características Gerais 

 

TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Licenciado (a) em Matemática 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial 

TEMPO DE DURAÇÃO UFMS: Mínimo de 8 semestres e Máximo de 12 semestres 

NÚMERO DE VAGAS: 50 anuais 

NÚMERO DE TURMAS: 01  

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Integral  

LOCAL DE FUNCIONAMENTO: Instituto de Matemática / INMA - Campo Grande-MS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3417h/a 

2.1.1  Indicadores  

 INGRESSANTES: 50 

FORMANDOS: 8  

EVASÃO: Cerca de 20% 

DISCIPLINAS DE MAIOR REPROVAÇÃO: Física II, Introdução à Lógica, Álgebra III, Cálcu-

lo I  e  Física I. 

2.1.2  Potencialidades e Fragilidades  

POTENCIALIDADES 

1. Grande necessidade de professores com qualificação para atuarem em Matemá-

tica nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

2. Qualidade do atual corpo docente. 

3. Projetos desenvolvidos no curso, como iniciação científica, iniciação à docência, 

extensão, etc. 

4. Dois Programas de Mestrado na área do Curso, além do projeto de implementa-

ção do Programa de Doutorado em Educação Matemática 

5. Disponibilidade de professores para atendimento dos alunos fora dos horários de 

aula 

 Ações a serem desenvolvidas em 2014 visando manter as potencialidades:  

1. Incentivo à capacitação  e qualificação dos professores que atuam no curso 

2. Apoio ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão 
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FRAGILIDADES 

1. Necessidade de ampliação do quadro de docentes permanentes. 

2. Alta carga horária dos professores, devido à falta de professores no INMA, impe-

dindo que estes desenvolvam mais atividades de pesquisa, ensino e extensão, 

as quais contribuem para melhor formação dos acadêmicos de matemática. 

3. Evasão associada a questões externas como baixos salários dos professores 

principalmente da rede pública, e a falta do adequado preparo dos ingressantes 

para a realização do curso. 

4. Em função da pouca procura pelo curso, alguns acadêmicos ingressam no curso, 

sem necessariamente estarem interessados na profissão, gerando reprovações e 

desistências. 

5. Faltam materiais para desenvolvimento de algumas atividades no  laboratório de 

ensino de Matemática 

6. O laboratório de informática necessita de ampliação (física e no número de equi-

pamentos) 

7. Carência de técnicos, especialmente para os laboratórios 

    Ações a serem desenvolvidas em 2014 em relação às fragilidades  

1. Manutenção da política  de redução do número de alunos por turma, proposta pe-

lo Instituto 

2. Reforma do Laboratório de Ensino de Matemática e do Laboratório de Computa-

ção Simbólica 

3. Solicitação de recursos para aquisição de materiais para o Laboratório de Ensino 

de Matemática 

 Medidas adotadas para enfrentar os problemas 

1. Foram disponibilizadas salas de estudos e de atendimento aos alunos  

2. Redução do número de alunos por turma 

3. Foi iniciada a reforma do Laboratório de Computação Simbólica 

2.1.3 Outras Informações  

Desde 2009 o curso conta com o PIBID na Subárea Matemática / Presencial. Com o 

objetivo de incentivar e qualificar a formação docente, contribuindo para a valorização do 

magistério, este programa insere os alunos no cotidiano de escolas da rede pública envol-

vendo-os em práticas inovadoras. Nesse contexto de articulação teoria-prática, a escola 

parceira atua como coformadora de professores, efetivando a articulação entre a educação 

superior e a básica.  

2.1.4 Avaliação Externa 

O curso de matemática participou do ENADE em 2011, em sua última avaliação teve 

conceito quatro. A próxima avaliação será no ano de 2014. 
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2.1.5  Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

        Os resultados da avaliação por discentes e docentes serão apresentados na capítulo 5. 

 

2.2 Curso: Licenciatura em Matemática EAD  

 

Detalhamento do curso 

 

A UFMS, mediante solicitação, obteve junto ao MEC o credenciamento para oferecer 

a modalidade educação a distância com a autorização para o funcionamento do Curso de 

Matemática - Licenciatura - Modalidade: Educação a Distância, pela Portaria MEC nº 2.113, 

de 10.09.2001. 

O Curso de Matemática - Licenciatura - Modalidade: Educação a Distância, foi pro-

posto pela Coordenadora de Educação Aberta e a Distância da UFMS que apresentou uma 

demanda para a modalidade educação a distância manifestada pelos municípios de Água 

Clara, São Gabriel do Oeste, Camapuã e Rio Brilhante do estado de Mato Grosso do Sul e 

pelos municípios de Cruzeiro do Oeste e Siqueira Campos do estado do Paraná e ainda pe-

lo município de Igarapava do estado de São Paulo. A proposta de criação do curso foi apro-

vada pela Resolução COUN nº 15, de 11 de abril de 2006. 

O objetivo geral do Curso de Matemática - Licenciatura - Modalidade: Educação a 

Distância da UFMS é formar professores de Matemática para o ensino fundamental e médio 

que contribuam para melhorias não só no ensino e aprendizagem de Matemática, mas tam-

bém no ambiente escolar como um todo, especialmente no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Portanto, é necessário que o egresso do curso tenha uma sólida formação em Matemática e 

uma formação pedagógica que permita uma visão abrangente do papel do educador, contri-

buindo dessa forma, para o exercício da cidadania por parte dele e daqueles que serão seus 

alunos. 

 

Características Gerais 

TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Licenciado (a) em Matemática 

MODALIDADE DE ENSINO: Semipresencial 

TEMPO DE DURAÇÃO UFMS: Mínimo de 8 semestres e Máximo de 12 semestres 

NÚMERO DE VAGAS: 30 por Polo 

NÚMERO DE TURMAS: 04 turmas 
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TURNO DE FUNCIONAMENTO: diurno e/ou noturno para o desenvolvimento das 

atividades presenciais, porém, variável de acordo com os convênios firmados junto 

às Prefeituras Municipais. 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO: as atividades presenciais são desenvolvidas nos 

centros de apoio das Prefeituras Municipais, com infraestrutura física, pedagógica e 

logística e, ainda, pessoal de apoio. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 2960 h/a 

2.2.1 Indicadores  

INGRESSANTES: 101 alunos (28 alunos no Polo de Bataguassu, 24 alunos no Polo 

de Costa Rica, 20 alunos no Polo de Miranda e 29 alunos no Polo de São Gabriel do 

Oeste) 

FORMANDOS: 64 (16 alunos no Polo de Bataguassu, 18 alunos no Polo de Costa 

Rica, 20 alunos no Polo de Miranda e 10 alunos no Polo de Porto Murtinho) 

EVASÃO: Cerca de 25% 

DISCIPLINAS DE MAIOR REPROVAÇÃO: Cálculo Diferencial e Integral II, Elemen-

tos de Geometria e Introdução à Teoria dos Números. 

2.2.2 Potencialidades e Fragilidades  

POTENCIALIDADES 

1. Grande necessidade de professores com qualificação para atuarem em Matemática 

nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, no interior do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

2. Qualidade e comprometimento do corpo docente. 

3. Projeto de Iniciação à Docência. 

4. Disponibilidade de professores e tutores para atendimento aos alunos fora dos horá-

rios de aula. 

Ações a serem desenvolvidas em 2014 visando manter as potencialidades:  

1. Incentivo à capacitação e qualificação dos professores que atuam no curso. 

2. Apoio ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

FRAGILIDADES 

1. Necessidade de ampliação do quadro de docentes permanentes. 

2. Alta carga horária dos professores, devido à falta de professores no INMA, impedin-

do que estes desenvolvam mais atividades de pesquisa, ensino e extensão, as quais 

contribuem para melhor formação dos acadêmicos de matemática. 
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3. Evasão associada a questões externas como falta do adequado preparo dos ingres-

santes para a realização do curso e desvalorização do professor, em especial com 

relação a baixos salários. 

4. Em função da pouca procura pelo curso, alguns acadêmicos ingressam no curso, 

sem necessariamente estarem interessados na profissão, gerando reprovações e 

desistências. 

5. Infraestrutura precária em alguns polos de apoio presencial, onde de forma geral não 

há climatização adequada nas salas de aula, lousas e carteiras estão em mal estado 

de conservação; as bibliotecas têm um acervo pequeno e pobre; faltam materiais pa-

ra desenvolvimento de atividades nos laboratórios de ensino de Matemática e os la-

boratórios de informática necessitam de ampliação (física e no número de equipa-

mentos), bem como de melhorias na velocidade e estabilidade do sinal de internet. 

6. Carência de tutores presenciais (que atuam no polo junto à turma) com formação em 

matemática, especialmente devido às péssimas condições de trabalho oferecidas a 

essa classe, como salário muito baixo e falta de direitos trabalhistas. 

Ações a serem desenvolvidas em 2014 em relação às fragilidades  

1. Manutenção da política de redução do número de turmas simultâneas do curso. 

2. Por ser a infraestrutura de cada polo de apoio presencial uma responsabilidade da 

respectiva prefeitura, serão feitas cobranças aos coordenadores de polo e aos secre-

tários de educação para que eles invistam na infraestrutura do seu polo. 

3. Cobrar do MEC em reuniões realizadas em Brasília e/ou em fóruns de discussão da 

UAB, maior investimento nos polos e maior valorização profissional dos tutores pre-

senciais, assegurando a eles direitos trabalhistas e salários adequados às responsa-

bilidades e exigências feitas a eles. 

Medidas adotadas para enfrentar os problemas 

1. Cobrar dos coordenadores de polo e dos secretários de educação das cidades me-

lhorias na infraestrutura dos polos de apoio presencial.  

2. Redução do número de turmas simultâneas do curso. 

3. Realização de um projeto de nivelamento na turma do polo de Bela Vista. 

 

2.2.3 Outras Informações  

Desde 2009 o curso conta com o PIBID na Subárea Matemática / Semipresencial. Com o 

objetivo de incentivar e qualificar a formação docente, contribuindo para a valorização do 

magistério, este programa insere os alunos no cotidiano de escolas da rede pública envol-
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vendo-os em práticas inovadoras. Nesse contexto de articulação teoria-prática, a escola 

parceira atua como coformadora de professores, efetivando a articulação entre a educação 

superior e a básica.  

 

2.2.4 Avaliação Externa 

O Curso de Licenciatura Matemática EAD participou do ENADE em 2011, em sua última 

avaliação teve conceito quatro.  

 

2.2.5 Avaliação Interna: por Discentes e Docentes 

Não tivemos Avaliação Interna, pois em 2013 os alunos da EAD não estavam cadastrados 

no SISCAD. 

3  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

3.1 Pós-Graduação 

Atualmente o INMA possui dois programas de pós-graduação: Mestrado em Educação 

Matemática e Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT). 

 

3.1.1  Mestrado em Educação Matemática 

 

Detalhamento do curso 

 

O programa de Mestrado em Educação Matemática iniciou em 2007, com uma área de 

concentração intitulada Educação Matemática. Atualmente o programa apresenta seis linhas 

de pesquisas. A área de concentração Educação Matemática caracteriza-se pela realização 

articulada de projetos e de outras ações educativas voltadas para a formação inicial e conti-

nuada de professores que ensinam Matemática na Educação Básica, tendo como princípio 

unificador a indissociabilidade entre as características próprias do saber matemático, a es-

pecificidade do seu ensino e de sua aprendizagem no contexto escolar e a utilização dos re-

cursos 

Características Gerais 

 
TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Título de Mestre em Educação Matemática 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial 

TEMPO DE DURAÇÃO UFMS: Mínimo de 4 semestres e Máximo de 5 semestres 
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 Potencialidades e Fragilidades  

POTENCIALIDADES 

1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de for-

mação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à Pro-

posta do Programa. 

2. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na gradu-
ação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação de 
futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de profissio-
nais mais capacitados no plano da graduação.  

3. Participação de discentes em projetos de pesquisa. 

FRAGILIDADES 

1. Alta carga horária dos professores, devido à falta de professores no INMA, impe-

dindo que estes desenvolvam mais atividades de pesquisa, ensino e extensão, as 

quais contribuem para melhor formação dos acadêmicos do programa. 

Avaliação Externa 

Conceito: nota 4  

 

3.1.2   Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) 

 

Detalhamento do curso 
 

A Universidade Federal de Mato Grosso do sul é uma instituição associada ao pro-

grama de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional desde 2011. O programa 

de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional é o primeiro curso de pós-

graduação stricto sensu semipresencial do Brasil destinado a Professores da Educação Bá-

sica. Recomendado pela CAPES em novembro de 2010, o programa está em consonância 

com a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

definida no Decreto n° 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e atende às orientações do Plano 

Nacional de Pós-Graduação PNPG 2011-2020. O PROFMAT é um curso semipresencial 

com oferta nacional que concede aos egressos o título de Mestre, coordenado pela Socie-

dade Brasileira de Matemática (SBM) e integrado por Instituições de Ensino Superior asso-

ciadas em uma Rede Nacional, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) tem como objetivo 

proporcionar formação matemática aprofundada, relevante e articulada com o exercício da 

docência no Ensino Básico, visando fornecer ao egresso qualificação certificada para o 

exercício da profissão de professor de Matemática.  

 
Características Gerais 

 
TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Título de Mestre em Matemática 
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MODALIDADE DE ENSINO: Semipresencial 

TEMPO DE DURAÇÃO UFMS: Mínimo de 4 semestres e Máximo de 6 semestres 

NÚMERO DE VAGAS: 15 anuais 

  Potencialidades e Fragilidades  

POTENCIALIDADES 

4. Grande necessidade de qualificação de professores Ensino Básico. 

5. O programa possui 12 bolsas de mestrado pela CAPES. 

6. Qualidade do atual corpo docente. 

7. Produção de material que podem ser aplicados em sala de aluas por professores 

do ensino básico. 

8. Disponibilidade de professores para atendimento dos alunos fora dos horários de 

aula 

 Ações a serem desenvolvidas em 2014 visando manter as potencialidades:  

1. Incentivo à capacitação  e qualificação dos professores que atuam no curso 

2. Apoio ao desenvolvimento de projetos em parceria com os egressos do progra-

ma. 

FRAGILIDADES 

1. Necessidade de ampliação do quadro de docentes permanentes. 

2. Alta carga horária dos professores, devido à falta de professores no INMA, impe-

dindo que estes desenvolvam mais atividades de pesquisa, ensino e extensão, as 

quais contribuem para melhor formação dos acadêmicos do programa. 

3. O laboratório de informática necessita de ampliação (física e no número de equi-

pamentos) 

4. Carência de técnicos, especialmente para os laboratórios 

   Ações a serem desenvolvidas em 2014 em relação às fragilidades  

1. Reforma do Laboratório de Computação Simbólica 

 Medidas adotadas para enfrentar os problemas 

1. Foi iniciada a reforma do Laboratório de Computação Simbólica 

Avaliação Externa 

Conceito do PROFMAT: nota 3  
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3.2   Pesquisa 

No INMA são desenvolvidos projetos de pesquisa e/ou pós-graduação em nível de mes-

trado, que além de colaborar para o desenvolvimento científico  do estado e do país, colabo-

ram para a melhoria da graduação por meio de programas de bolsas de iniciação científica. 

Nos últimos três anos foram desenvolvidos pelos professores do INMA mais de vinte proje-

tos de pesquisa, resultando em mais de quarenta publicações em periódicos, tanto na área 

de matemática, quanto na área de educação matemática. 

4  EXTENSÃO E APOIO AO DISCENTE 

 No ano de 2013 foram desenvolvidas atividades de extensão universitária no INMA. 

Como pode ser verificado no SIGPROJ , foram desenvolvidos oito projetos de extensão, 

sendo três cursos, um evento e quatro projetos. Esses projetos foram desenvolvidos por 

professores e alunos do INMA e a maioria deles atendeu professores que atuam na rede 

pública de ensino básico do estado de Mato Grosso do Sul.  

 Deve-se destacar também a implantação nos últimos anos da bolsa permanência 

que tem colaborado positivamente para a continuidade dos acadêmicos em seus cursos.  

 A principal dificuldade para que se obtenha maior êxito nos projetos é a escassez de 

recursos. 

5  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

A CPA setorial incentivou a participação de discentes e de docentes no processo de ava-

liação institucional de 2013. Cerca de 50% dos docentes participaram da avaliação.  Quanto 

aos discentes, houve participação de cerca de 12% dos alunos do curso de Matemática-

Licenciatura. Não houve participação dos alunos do curso Matemática - EAD, pois o cadas-

tramento desses alunos no SISCAD ocorreu somente durante o segundo semestre de 2013. 

 

5.1 Avaliação Discente 

  

Tabela 5.1. Quantitativo de alunos do INMA que participaram da Avaliação Institucional 

2013 

Nome Total Respondeu Percentual 

2201 MATEMÁTICA 

- LICENCIATURA 
163 20 12.27% 

2291 MATEMÁTICA  178 0 0% 

  



                                               Autoavaliação Setorial  2013 - INMA-UFMS                                                    11 

 

5.1.1 Curso 

 

Os gráficos de 1 (um) a 9 (nove) apresentam a avaliação dos acadêmicos do INMA re-

lacionadas a requisitos obrigatórios para a conclusão do curso como atividades complemen-

tares, estágio obrigatório, e também aspectos relacionados ao projeto de curso como o 

PPC, matriz curricular, e perfil profissional almejado. Neste tópico também são abordadas 

questões relacionadas ao aspecto gerencial dos cursos como o sistema de gestão acadêmi-

ca SISCAD, representação discente, e atuação dos professores. 

Como pode ser observado nos gráficos de 1 a 9, a maioria dos acadêmicos avaliou 

como bom as questões relacionadas a: atuação/qualidade dos professores, atuação dos re-

presentantes discentes, matriz curricular, sistema acadêmico, adequação do curso às exi-

gências da sociedade e do perfil profissional almejado e estágio obrigatório. O oferecimento 

de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas foi avaliado como 

regular, embora tenha havido um pequeno aumento no percentual daqueles que avaliaram 

como bom e muito bom. No gráfico 7, observa-se que as maiores frequências de citações 

dos acadêmicos do INMA quanto ao TCC aparece como “Não se aplica ou não observado”, 

possivelmente por não ser uma atividade obrigatória para conclusão do curso de Matemáti-

ca – Licenciatura. 

Em comparação à avaliação de 2012, houve pequena alteração nas respostas da 

maioria das questões. Deve-se destacar um aumento significativo no percentual de alunos 

que declararam conhecer o Projeto Pedagógico do Curso. 

 
 

 

Gráfico 1. 
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Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 3. 
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Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 5. 
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Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 7. 
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Gráfico 8. 

 

 

Gráfico 9. 
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5.1.2  Coordenação de Curso 

Os gráficos de 10 (dez) a 12 (doze) apresentam as opiniões dos acadêmicos do INMA 

sobre as ações da coordenação de curso. No geral, os acadêmicos que participaram da 

avaliação consideram que a disponibilidade, orientações e divulgações por parte da coorde-

nação podem ser consideradas como boa. 

Gráfico 10. 

 

Gráfico 11. 
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Gráfico 12. 

 

5.1.3  Disciplinas e Docentes 

Como podemos observar no Gráfico 13, mais de 85% dos acadêmicos consideram 

que as disciplinas são importantes para as sua formação profissional e aproximadamente 

78% deles consideram que o conteúdo das disciplinas ofertadas estão adequados a propos-

ta do curso, conforme Gráfico 15. Também foram bem avaliadas pelos acadêmicos a dispo-

nibilidade de bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca e a infraestrutura dispo-

nibilizada para as aulas práticas, como podemos observar no Gráfico14 e no Gráfico 16, 

respectivamente. 

Gráfico 13. 
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Gráfico 14. 

 

 

Gráfico 15. 
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Gráfico 16. 

 

5.1.4  Desempenho Discente 

 Aproximadamente 3,5% dos acadêmicos citam que as suas posturas relativas a pon-

tualidade e participação nas aulas são inadequadas, conforme indicam os Gráficos 17 e 18. 
No Gráfico 19, podemos observar que cerca de 73% dos acadêmicos consideram que a as-
similação dos conteúdos ministrados nas disciplinas é muito bom ou bom. 
 

 

Gráfico 17. 
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Gráfico 18. 

 

Gráfico 19. 

 

 

5.1.5  Desempenho Docente 

 Os Gráficos 20 a 26 apresentam as opiniões dos acadêmicos do INMA relativas ao 

Desempenho  Docente.  Cerca de 76% dos acadêmicos avaliaram como bom  ou muito bom  

o grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações,  conforme  Gráfico 20; 

comparado a avaliação de 2012, esse percentual praticamente não mudou.  Ainda, compa-

rativamente a avaliação de 2012, houve uma melhora no desempenho Docente relativamen-
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te a disponibilidade para o atendimento, relacionamento professor-acadêmico, qualidade di-

dática e divulgação das notas no tempo previsto.  De forma geral, mais de  70% dos acadê-

micos do INMA consideram bom ou muito bom o desempenho Docente para todos os tópi-

cos levantados. 

 

Gráfico 20. 

 

 

Gráfico 21. 
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Gráfico 22. 

 

 

 

Gráfico 23. 
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Gráfico 24. 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. 
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Gráfico 26. 

 

5.1.6  Infraestrutura 

 Neste tópico são abordadas as questões relacionadas a infraestrutura física ofertada 

aos acadêmicos do INMA.  Houve melhora na avaliação da qualidade das salas de aula e 

dos sanitários, quando comparado ao relatório de 2012, embora ainda seja alto o percentual 

dos acadêmicos que a consideram regular, ruim ou muito ruim, como mostram os Gráficos 

34 e 35.  Cerca de 68% dos acadêmicos do INMA avaliam a biblioteca como boa ou regular, 

conforme Gráficos 29 e 37. Quanto aos laboratórios, mais de 50% dos acadêmicos os con-

sideram como regular ou bom, de acordo com os gráficos 32 e 33; comparativamente com a 

avaliação de 2012, houve um aumento no percentual dos que avaliam esse item com ruim 

ou muito ruim.  Os Gráficos 27 e  30 indicam a necessidade da instituição em investir em 

áreas de convivências e serviços de cantinas mais adequados. 

 

Gráfico 27. 
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Gráfico 28. 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. 
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Gráfico 30. 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. 

 

 

 

 



                                               Autoavaliação Setorial  2013 - INMA-UFMS                                                    27 

 

Gráfico 32. 

 

 

 

Gráfico 33. 
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Gráfico 34. 

 

 

 

Gráfico 35. 
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Gráfico 36. 

 

 

 

Gráfico 37. 
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5.1.7  Pesquisa e Extensão 

 Os Gráficos 38 a 41 indicam que os acadêmicos avaliaram bem  tanto as oportuni-

dades para participação em projetos de pesquisa e extensão, como a qualidade dessas ati-

vidades. 

Gráfico 38.

 
 

 

Gráfico 39. 
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Gráfico 40. 

 

 

 

Gráfico 41. 
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5.1.8 Políticas de atendimento aos discentes 

 Os Gráficos 42 e 43 apresentam a opinião dos acadêmicos do INMA relativa a políti-

cas de atendimento aos discentes. A maioria dos  acadêmicos consideram  que essas políti-

cas são boas ou regulares.  

 
Gráfico 42. 

 

 

Gráfico 43. 
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5.1.9  Organização e gestão 

 Nos Gráficos 44 a 47 são apresentadas as questões relativas à organização e gestão 

da instituição. Comparando com a avaliação de 2012, observa-se uma melhora no atendi-

mento prestado pelos técnicos e na atuação do DCE.  As melhorias realizadas no curso ou 

na unidade setorial, foram avaliadas pela maioria como boas ou regulares, conforme Gráfico 

46; porém, comparando com 2012,  houve um aumento significativo dos que avaliaram co-

mo ruim ou muito ruim. O Gráfico 47 destaca a questão da falta de participação e integração 

dos acadêmicos aos processos decisórios. 

 

Gráfico 44. 

 
Gráfico 45. 
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Gráfico 46.

 
 

 

 

 

Gráfico 47. 
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5.1.10  Responsabilidade Social 

 Com relação à responsabilidade social da instituição, os acadêmicos do INMA a con-

sideram regular como podemos observar nos Gráficos 48 e 49. 

 

Gráfico 48. 

 

 

Gráfico 49. 
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5.1.11  Comunicação com a sociedade 

 Com relação à divulgação das atividades e à qualidade da ouvidoria  da UFMS, os 

acadêmicos do INMA avaliaram como regular, como podemos observar nos Gráficos 50 e 

51. Os portais, tanto da UFMS quanto da unidade acadêmica foram avaliados como bons, 

conforme os Gráficos 52 e 53. 

 

Gráfico 50. 

 

 

Gráfico 51. 
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Gráfico 52. 

 

Gráfico 53. 

 

5.1.12 Comentários 

Por meio do tópico “Comentários” os alunos puderam opinar livremente sobre qualquer  

assunto, opinião coletiva ou individual. Após analisar  as opiniões, a comissão setorial des-

taca os seguintes problemas mais relevantes apontados pelos acadêmicos do INMA: 

 a divulgação insuficiente de informações sobre o curso e sobre atividades extracurri-

culares; 

  a gestão de algumas disciplinas no que se refere ao cumprimento de horários e de 

prazos para entrega de notas. 
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5.2  Avaliação  por  Docentes 

 

A seguir são apresentadas as opiniões dos professores do INMA sobre alguns aspectos 

relacionados a gestão dos cursos pela Direção de Centro, Coordenação de Curso e sobre a 

infraestrutura disponibilizada para o desenvolvimento de suas atividades de ensino e/ou 

pesquisa. A pesquisa foi realizada através de questionário online e 16 professores respon-

deram às questões abordadas. 

 

5.2.1 Unidade 

 

Questão 1. Como você avalia sua unidade setorial com relação às condições da biblioteca local, com 

relação ao acervo e equipamentos? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

1 6 3 1 0 4 

 

Questão 2. Como você avalia sua unidade setorial com relação à satisfação com a sua unidade de 

trabalho dentro da UFMS? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

4 6 5 0 1 0 

 

Questão 3. Como você avalia sua unidade setorial com relação à qualidade do atendimento do pes-

soal técnico administrativo? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

4 8 1 2 1 0 

 

Questão 4. Responsabilidade Social: Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica. 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

0 1 6 3 2 4 
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5.2.2 Direção 

 

Questão 1. Como você avalia a direção da sua unidade setorial acadêmica quanto ao acesso do pro-

fessor à direção? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

9 6 0 0 1 0 

 

Questão 2. Como você avalia a direção da sua unidade setorial acadêmica quanto à agilidade da dire-

ção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas ou não? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

7 7 1 0 1 0 

 

Questão 3. Como você avalia a direção da sua unidade setorial acadêmica quanto  à busca de solu-

ções de problemas pela direção? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

4 9 1 0 1 0 

 

Questão 4. Como você avalia a direção da sua unidade setorial acadêmica quanto à promoção, pela 

direção, da integração entre os professores dos diferentes cursos quanto às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 
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3 6 3 1 1 2 

 

Questão 5. Como você avalia a direção da sua unidade setorial acadêmica quanto à comunica-

ção/divulgação pela direção das decisões do conselho? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

3 5 5 2 1 0 

 

Questão 6. Como você avalia a direção da sua unidade setorial acadêmica quanto à transparência 

administrativa? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

3 9 2 1 1 0 

 

 

 

5.2.3 Condições de Oferecimento dos Cursos  

Questão 1. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao espaço físico (salas 

de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

0 6 5 3 1 1 

 

Questão 2. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao espaço físico dispo-

nível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos matriculados nas suas disciplinas? 
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Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

0 3 4 4 1 4 

 

Questão 3. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo aos equipamentos de 

laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das suas disciplinas? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

1 8 1 2 0 4 

 

Questão 4. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao atendimento e dis-

ponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

1 2 3 2 1 6 

 

Questão 5. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à colaboração do Cole-

giado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

1 10 1 1 0 3 

 

Questão 6. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à matriz curricular do 

curso (duração, disciplinas, flexibilidade)? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

1 7 5 2 0 1 

 

Questão 7. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao Atendimento a pes-

soas com deficiência? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

0 3 5 0 1 7 

 



                                               Autoavaliação Setorial  2013 - INMA-UFMS                                                    42 

 

 

5.2.4 Coordenação de cursos 

Questão 1. Como você avalia a coordenação do curso relativo ao relacionamento com professores? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

8 7 1 0 0 0 

 

Questão 2. Como você avalia a coordenação do curso relativo à preocupação com a integração de 

sua disciplina às outras da matriz curricular? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

4 8 1 3 0 0 

 

Questão 3. Como você avalia a coordenação do curso relativo à disponibilidade em atender as neces-

sidades e solicitações para o desenvolvimento das aulas em cumprimento do Plano de Ensino? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

6 8 1 1 0 0 

 

Questão 4. Como você avalia a coordenação do curso relativo ao apoio às atividades de extensão? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

7 5 2 0 0 2 

 

Questão 5. Como você avalia a coordenação do curso relativo à promoção da integração entre os 

professores do curso quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão? 
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Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

4 5 3 2 0 2 

 

Questão 6. Como você avalia a coordenação do curso relativo à comunicação sobre as decisões do 

Colegiado e do NDE? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

5 6 3 1 0 1 

 

 

Questão 7. Como você avalia a coordenação do curso relativo ao acesso e presteza no atendimento 

às solicitações? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

7 5 1 1 0 2 

 

Questão 8. Como você avalia a coordenação do curso relativo à transparência nas ações da coorde-

nação? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

6 8 0 1 0 1 
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5.2.5 Pesquisa e Extensão 

Questão 1. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à integração 

da pesquisa, do ensino e da extensão? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

3 5 5 0 0 3 

 

Questão 2. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo ao apoio insti-

tucional à pesquisa e à extensão? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

1 3 6 3 0 3 

 

Questão 3. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à infraestrutu-

ra oferecida à pesquisa e à extensão ? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

2 2 6 3 1 2 

 

 

5.2.6 Autoavaliação 

Questão 1. Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao conhecimento dos do-

cumentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação)? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

4 6 5 1 0 0 
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Questão 2. Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao conhecimento dos do-

cumentos oficiais do curso (PPC, regulamentos de estágio e de atividades complementares, etc)? 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se Aplica 

7 5 3 1 0 0 

 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa mostraram que, em geral, o INMA foi bem avaliado, tanto 

pelos discentes quanto pelos docentes.  Dentre os problemas que foram detectados, desta-

camos a falta de incentivo para o desenvolvimento de atividades de extensão e de pesquisa. 

Além disso,  percebemos a necessidade de melhorar a divulgação das atividades extracurri-

culares oferecidas pelo INMA aos discentes. A qualificação do corpo docente do INMA, com 

títulos de mestrado ou doutorado, é um de seus pontos fortes. Porém, a escassez de recur-

sos dificulta o desenvolvimento de maior número de projetos de pesquisa e de extensão.Os 

laboratórios foram apontados por docentes e discentes como um dos pontos fracos do insti-

tuto. Embora já tenham sido iniciadas reformas nesses laboratórios, ainda há necessidade 

de busca de recursos para compra de novos  materiais.Visando minimizar problemas refe-

rentes  a espaços para estudo, que foram apontados pelos acadêmicos na avaliação de 

2012, o INMA disponibilizou uma sala para esse fim.  

Acreditamos que os instrumentos de avaliação propostos pela CPA / UFMS auxiliam 

no diagnóstico dos problemas, tanto dos cursos quanto da unidade setorial,  e podem tam-

bém ajudar na busca de melhorias, para que ela alcance ótimos padrões de qualidade em 

ensino, pesquisa e extensão. 

 


