
	

	

2014/	
2015	

Abril	de	2014	

AUTOAVALIAÇÃO	SETORIAL	
UNIDADE	



 
 COMISSÃO SETORIAL CPA/CCHS 

 
 
 
 
Docentes: 
 
Prof. Dr. Daniel Estevão Ramos de Miranda 
Profa. Dra. Taís Marina Tellaroli Fenelon 

 
Técnico-administrativos: 
 
Antônio Vilela 
 
 
 
Discentes: 
 
Nenhum discente indicado pelo DCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE CCHS 
 
 
 
Prof. Dr. Geraldo Vicente Martins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUMÁRIO 
 

1. AVALIAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (CCHS)	
	

4 

2. AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	 22 
2.1 Curso de Administração	 22 
2.2 Curso de Artes Visuais – Licenciatura	 26 
2.3 Curso de Artes Visuais – Bacharelado	 26 
2.4 Curso de Ciências Contábeis 29 
2.5 Curso de Ciências Econômicas	 30 
2.6 Curso de Ciências Sociais	 31 
2.7 Curso de Comunicação Social	 32 
2.8 Curso de Educação no campo 34 
2.9 Curso de Educação Física	 35 
2.10 Curso de Filosofia	 36 
2.11 Curso de História	 37 
2.12 Curso de Letras	 38 
2.13 Curso de Música	 39 
2.14 Curso de Pedagogia	 41 
2.15 Curso de Psicologia	 43 
2.16 Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais	 44 
2.17 Curso de Turismo 46 

3. PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 47 
4. EXTENSÃO E APOIO DISCENTE 47 
5. AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 47 
     5.1.1 Curso  	 48 

5.1.2 Coordenação de curso	 49 
5.1.3 Infraestrutura	 50 
5.1.4 pesquisa e extensão 51 

     5.1.5 Políticas de atendimento aos discentes 52 
     5.1.6 Organização e gestão 53 
     5.1.7 Comunicação com a sociedade 53 

5.1.8 Comentários	 54 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	 54 

 
 
 
 
 
 
 



	

1	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)1	

Esta	seção	faz	uma	avaliação	geral	do	Centro	de	Ciências	Humanas	e	Sociais	(CCHS)	a	partir	
do	tripé	ensino,	pesquisa	e	extensão,	que	define	o	papel	das	universidades	federais	brasileiras.	Base-
ando-se	em	fontes	de	dados	variadas2,	fornecidas	pela	própria	UFMS,	procura-se	construir	uma	aná-
lise	dos	principais	dados	e	indicadores	do	CCHS	a	fim	de	subsidiar,	posteriormente,	a	análise	de	cada	
curso	que	o	constitui.	

Para	começar,	analisam-se	dados	de	ensino.	O	Centro	de	Ciências	Humanas	e	Sociais	(CCHS)	
foi	criado	em	1980	e	atualmente	constitui-se	como	o	maior	centro	da	Universidade	Federal	de	Mato	
Grosso	do	Sul,	integrando	um	total	de	treze	cursos	de	graduação	presenciais	–	dezesseis,	se	as	habili-
tações	forem	contadas	separadamente	e	cinco	cursos	de	pós-graduação	strictu	sensu.	

Além	dos	cursos	de	graduação	atuais,	no	ano	de	2014	foram	criados	mais	quatro	cursos:	Tu-
rismo,	Ciências	Contábeis,	Educação	no	Campo	e	Pedagogia	(noturno).	É	digno	de	nota	que,	em	2014,	
a	UFMS	criou	oito	cursos	de	graduação.	Ou	seja,	o	CCHS	abrigou	metade	dos	novos	cursos	de	gradu-
ação	da	universidade	no	referido	ano.	

Atualmente,	os	cursos	de	graduação	do	CCHS	são	os	seguintes:	

Administração,	criado	pela	Resolução	nº	42,	Coun,	de	22-09-1994	(diurno)	e	pela	Portaria	
RTR	nº	91-A,	de	20.10.1980	(noturno);	

Artes	Visuais,	criado	pela	Resolução	nº	24,	Coun,	de	06.06.1990	(bacharelado)	e	pela	Portaria	
RTR	nº	91/A,	de	20.10.1980	(licenciatura);	

Ciências	Contábeis,	criado	pela	Resolução	n°	68,	Coun,	de	25	de	setembro	de	2013;		
Ciências	Econômicas,	criado	pela	Resolução	nº	7,	Coun,	de	28.03.1990;	
Ciências	Sociais,	criado	pela	Resolução	nº	27,	Coun,	de	28.07.1999;	
Comunicação	Social,	criado	pela	Resolução	nº	4,	Coun,	de	20.04.1988;	
Educação	Física,	criado	pelo	Parecer	CEE/MT	nº	28-A,	de	27.02.1971;	
Educação	no	Campo,	criado	pela	Resolução	n°	49,	Coun,	de	4	de	junho	de	2013;	
Filosofia,	criado	pela	Resolução	nº	48,	Coun	,	de	25.08.2009;	
História,	criado	pela	Resolução	nº	10*,	Coun,	de	03.05.2001;	
Letras,	criado	pela	Resolução	nº	60,	Coun,	de	20.09.1990	(português/espanhol)	e	pela	Reso-

lução	nº	6,	Coun,	de	16.09.1987	(português/inglês);	
Música,	criado	pela	Resolução	nº	5,	Coun,	de	22.04.2002;	
Pedagogia,	criado	pela	Portaria	RTR	nº	91/A,	de	20-10-1980;	
Pedagogia	(noturno),	criado	pela	Resolução	n°	20,	Coun,	de	25	de	março	de	2014;	
Psicologia,	criado	pela	Resolução	nº	10*,	Coun,	de	03.05.2001;	
Tecnologia	em	Processos	Gerencias,	criado	pela	Resolução	nº	48,	Coun	,	de	25.08.2009;	
Turismo,	criado	pela	Resolução	n°	67,	Coun,	de	25	de	setembro	de	2013.		
	

Informações	mais	completas	podem	ser	encontradas	na	tabela	a	seguir,	que	apresenta	todos	
os	cursos	do	CCHS,	distinguindo	inclusive	as	habilitações	ou	turnos	de	funcionamento.	Apresenta-se	
também	o	número	absoluto	de	acadêmicos	ingressantes	em	cada	curso.	

																																																													
1	Este	relatório	mantém	informações	gerais	básicas	dos	relatórios	anteriores,	atualizando-as	e	ampliando-as	
contudo.	
2	No	caso	dos	dados	estatísticos,	a	fonte	é	o	Relatório	de	Gestão	-	Exercício	2014	da	UFMS	a	não	ser	que	haja	
indicação	explícita	de	fonte	diferente.	
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TABELA	1	
Cursos,	períodos	e	ingressos	de	acadêmicos	no	CCHS	(2014)	

Curso	 Período	 Ingresso	
Administração	Bacharelado	 MT	 81	
Administração	Bacharelado	 NO	 83	
Artes	Visuais		Bacharelado	-	Hab.	em	Artes	Plásticas	 MT	 46	
Artes	Visuais	-	Licenciatura	-	Hab.	em	Artes	Plásticas	 MT	 34	
Ciências	Contábeis	-	Bacharelado	 NO	 61	
Ciências	Econômicas	-	Bacharelado	 MT	 65	
Ciências	Sociais	-	Bacharelado	 MT	 53	
Comunicação	Social	-	Habilitação	em	Jornalismo	 TNSM	 73	
Educação	do	Campo	-	Licenciatura	-	Habilitação	em	Ciências	Humanas	e	
Sociais	 IN	 27	
Educação	do	Campo	-	Licenciatura	Habilitação	em	Linguagens	e	Códigos	 IN	 27	
Educação	do	Campo	-	Licenciatura	Habilitação	em	Matemática	 IN	 32	
Educação	Física	-Licenciatura	 MT	 60	
Filosofia	-	Licenciatura	 NO	 84	
História	-	Licenciatura	 NO	 53	
Letras	-	Licenciatura	Habilitação	em	Português/Espanhol	 MT	 56	
Letras	-	Licenciatura	Habilitação	em	Português/Inglês	 MT	 50	
Música	-	Licenciatura	Habilitação	Em	Educação	Musical	 NO	 20	
Pedagogia	-	Licenciatura	 NO	 41	
Pedagogia	-	Licenciatura	 MT	 65	
Processos	Gerenciais	-	Tecnológico	 NO	 71	
Psicologia	-	Bacharelado	 MT	 54	
Turismo	-	Bacharelado	 MA	 22	
CCHS	 	 1158	

	

O	gráfico	abaixo	permite	uma	visualização	da	distribuição	relativa	dos	ingressos	pelos	cursos,	
ordenados	de	modo	decrescente:	
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Gráfico	1	

	

Em	2014,	o	CCHS	acolheu	20%	dos	 ingressos	de	discentes	de	toda	UFMS	(1158	acadêmicos	
de	um	total	de	5692).	Foi	a	Unidade	que	mais	 recebeu	novos	discentes	no	ano,	em	torno	de	7%	a	
mais	que	o	campus	de	Três	Lagoas	(CPTL),		que	ficou	em	segundo	lugar.	Essa	posição	do	CCHS	relaci-
ona-se	ao	fato	de	esta	ser	a	unidade	que	abriga,	juntamente	com	o	Campus	de	Três	Lagoas,	o	maior	
número	de	cursos	de	graduação	–	16.	Se	a	contagem	 levar	em	consideração	as	diferentes	habilita-
ções,	o	número	sobe	para	21	graduações.	

Gráfico	2	

Ingressos	por	Unidade	Setorial	-	%UFMS	(2014)
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Um	dado	 interessante	 é	 o	 relativo	 ao	 ingresso	 desagregado	por	 gênero.	No	 gráfico	 abaixo	
pode-se	visualizar	a	distribuição	das	vagas	entre	ingressantes	homens	e	ingressantes	mulheres	para	
cada	curso	do	CCHS,	assim	como	também	a	distribuição	neste	Centro	como	um	todo.	Observando	os	
dados	do	CCHS	como	um	todo,	fica	a	impressão	de	uma	distribuição	equitativa.	Porém,	tal	impressão	
não	permanece	ao	se	observar	as	discrepâncias	entre	os	cursos.	

O	gráfico	está	organizado	em	ordem	crescente	para	ingressantes	homens	ou	decrescente	pa-
ra	ingressantes	mulheres.		

Gráfico	3	

	

	

Comparada	com	as	demais	Unidades	Setoriais,	o	CCHS	(41%	de	homens	e	59%	de	mulheres)	
não	fica	tão	distante	da	média	da	UFMS,	cujos	ingressos	praticamente	se	distribuem	equitativamente	
entre	homens	(48%)	e	mulheres	(52%).	
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GRÁFICO	4	

	
	

Por	outro	lado,	o	CCHS	figura	nos	primeiros	postos	das	exclusões	de	acadêmicos	também.	Os	
principais	tipos	de	exclusões	que	ocorreram	na	UFMS,	em	2014,	foram	por	desistência,	por	solicita-
ção	do	aluno	e	por	diplomação.	Nos	dois	primeiros	casos,	a	UFMS	registrou	40%	(1385	ocorrências	
de	um	total	de	3381)	de	desistência,	sendo	7%	(265)	dessas	desistências	localizadas	no	CCHS.		O	grá-
fico	abaixo	mostra	a	distribuição	relativa	das	exclusões	(com	exceção	das	exclusões	por	diplomação)	
pelas	unidades	 setoriais.	Nota-se	que,	do	 total	de	1599	exclusões,	o	CCHS	 foi	 responsável	por	265	
(17%),	figurando	em	primeiro	lugar	entre	as	unidades	setoriais	da	UFMS.	

Gráfico	5	

	

	

	 O	gráfico	abaixo	apresenta	um	indicador	de	evasão,	definido	aqui	como	a	razão	entre	a	quan-
tidade	de	exclusões	que	não	foram	por	diplomação	e	o	número	de	ingressantes,	para	cada	unidade	
setorial	e	para	a	UFMS	como	um	todo.	Observe-se	que,	em	2014,	o	número	de	exclusões	no	CCHS	
alcançou	23%	do	número	de	ingressantes	(265	exclusões	diante	de	1158	ingressos),	abaixo	da	média	
de	28%	da	UFMS.	
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Gráfico	6	

	

Ainda	no	tópico	da	evasão,	o	próximo	gráfico	também	apresenta	alguns	dados	que	permitem	
uma	análise	por	outro	ângulo.	Mais	precisamente,	o	Gráfico	apresenta	a	diferença	de	matrículas	en-
tre	o	1°	e	o	2°	semestre.	Logo,	não	se	pode	afirmar	que	se	trata,	em	todos	os	casos,	de	evasão,	já	que	
é	 perfeitamente	 possível	 o	 acadêmico	 retomar	 seu	 vínculo	 com	 o	 curso	 posteriormente.	 Em	 todo	
caso,	como	a	mesma	nota	do	Enem	pode	ser	aproveitada	em	dois	processos	seletivos	via	SISU,	é	co-
mum	as	pessoas	entrarem	em	um	curso	de	“espera”,	garantindo	algum	vínculo	com	alguma	universi-
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dade	enquanto	aguardam	a	oportunidade	de	mudar	para	o	curso	e/ou	universidade	originalmente	
desejada.		

O	gráfico	abaixo	apresenta,	em	ordem	decrescente,	os	percentuais	de	evasão,	conforme	de-
finidos	 no	parágrafo	 anterior,	 de	maneira	 decrescente.	Os	 rótulos	 das	 barras,	 isto	 é,	 os	 nomes	do	
curso,	também	estão	ordenados.	Assim,	a	primeira	linha	começa	com	o	curso	de	Turismo,	que	apre-
sentou	a	maior	evasão,	seguido	por	TPG,	que	registrou	a	segunda	maior	taxa,	seguido	por	Filosofia	e	
assim	por	diante.	Somente	a	Psicologia	não	apresentou	evasão,	dado	que	sua	entrada	é	no	meio	do	
ano.	A	última	barra	é	a	média	do	CCHS.	

GRÁFICO	7	

	

Quanto	 ao	 lugar	 do	CCHS	em	meio	 às	 demais	Unidades	 Setoriais,	 o	 próximo	 gráfico	 indica	
que	esse	Centro	é	o	segundo	em	registros	de	evasão	entre	o	primeiro	e	o	segundo	semestre,	ficando	
atrás	apenas	do	CCET	(que	foi	extinto,	mas	cujas	unidades,	FAENG,	INFI,	INQUI	e	INMA	foram	agre-
gadas	aqui	para	melhor	visualização	dos	dados).	
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Gráfico	8	

	

	

Calcularam-se	também	as	taxas	de	sucesso.	Neste	caso,	os	dados	foram	os	de	diplomados	em	
relação	aos	ingressantes,	em	cada	curso	de	graduação,	no	ano	de	2014	e	diplomados	em	relação	ao	
número	de	matrículas,	 isto	é,	ao	número	total	de	acadêmicos	vinculados	a	cada	curso.	A	referência	
não	foi	o	número	oficial	de	vagas,	mas	sim	os	 ingressantes	do	mesmo	ano	e	de	matrículas,	porque	
apesar	do	número	de	vagas	ser	fixo,	não	necessariamente	o	curso	preenche	todas	as	vagas	ou,	o	que	
é	mais	comum,	o	número	de	matrículas	ultrapassa	o	de	vagas	devido	a	entrada	de	portadores	de	di-
ploma	e/ou	transferências	de	outras	unidades	e	universidades.	

Os	dados	estão	ordenados,	de	maneira	crescente,	pela	relação	entre	diplomados	e	ingressan-
tes.	Apresentam-se	 também	as	médias	do	CCHS	e	da	UFMS,	 a	 fim	de	permitir	melhores	 compara-
ções.	
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Gráfico	9	

	

	 O	gráfico	seguinte	apresenta	os	mesmos	tipos	de	dados,	mas	 tendo	como	unidades	de	ob-
servação	 as	 Unidades	 Setoriais.	 Nota-se	 que	 o	 CCHS	 apresentou	 uma	 relação	 diploma-
dos/ingressantes	de	26%,	abaixo	da	média	da	UFMS	(32%),	e	uma	relação	diplomas/matrículas	igual	
a	média	da	universidade	(11%).	Nesse	sentido,	o	CCHS	aproxima-se	das	unidades	que	abrigam	cursos	
da	área	de	Exatas,	conhecidos	pelas	suas	baixas	taxas	de	sucesso.	

Gráfico	10	
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Com	relação	ao	corpo	docente,	o	CCHS	abriga	em	torno	de	14%	do	total	da	UFMS.	Para	me-
lhorar	a	visualização,	os	dados	dos	campi	do	 interior,	das	 faculdades	 (FACOM,	FAMED,	FAMEZ,	FA-
DIR,	FAODO)	e	do	antigo	CCET	(FAENG,	INMA,	INFI	e	INQUI)	foram	somados.	A	ESAN,	apesar	de	ter	
sido	 criado	 somente	 no	 final	 de	 2014,	 teve	 seus	 dados	 desagregados.	 Se	 fossem	 somados	 aos	 do	
CCHS,	o	corpo	docente	deste	ficaria	entre	15%	e	16%	do	total	da	universidade.	

Gráfico	11	

	

O	próximo	gráfico	permite	uma	comparação	visual	entre	os	dados	de	matrículas,	 isto	é,	do	
número	 total	 de	 acadêmicos	 vinculados	 a	 cada	 unidade	 setorial,	 e	 os	 dados	 sobre	 corpo	 docente.	
Nota-se	que	o	CCHS	e	os	campi	 	 do	 interior	 são	os	que	apresentam	uma	distribuição	de	docentes	
proporcionalmente	menor	que	a	de	matrículas.	Mas	a	diferença	é	pequena.	

Gráfico	12	
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Ainda	no	eixo	do	ensino,	o	CCHS	ficou	em	terceiro	lugar	em	número	de	monitorias	com	bol-
sa,	quando	comparado	às	demais	Unidades	Setoriais.	O	gráfico	abaixo	apresenta	os	dados	de	manei-
ra	decrescente	em	relação	às	monitorias	com	bolsas,	pois	se	apresentam	também	os	dados	das	mo-
nitorias	voluntárias.	

Gráfico	13	

	

Para	finalizar	a	análise	do	eixo	de	Ensino,	em	dezembro	de	2014,	foi	criada	a	Escola	de	Admi-
nistração	e	Negócios	(ESAN)	-	Resolução	COUN	nº	96/2014.	A	ela	passaram	a	estar	vinculados	os	se-
guintes	cursos:	Administração	(MT	e	NO),	Administração	Pública,	Ciências	Contábeis,	Processos	Ge-
renciais	e	Turismo.	

Deslocando	a	análise	para	o	eixo	pesquisa	e	pós-graduação,	observa-se	uma	concentração	da	
concessão	de	Bolsas	de	 Iniciação	 científica	 (IC)	na	Cidade	Universitária.	No	 ciclo	2012/13,	 67%	das	
bolsas	 ficaram	nos	Centros,	 Faculdades	e	 Institutos	 sediados	em	Campo	Grande,	enquanto	que	no	
ciclo	2013/14,	tal	número	foi	de	69%.		

No	gráfico	abaixo,	pode-se	visualizar	a	distribuição	relativa	das	bolsas	de	IC	entre	as	três	uni-
dades	com	maior	número	de	concessões:	CCHS,	CCBS	e	CCET.	Este	último,	em	2013,	foi	extinto	e	em	
seu	lugar	foram	criadas	uma	Faculdade	(FAENG)	e	três	Institutos	(INFI,	INQUI,	INMA).	Para	efeitos	da	
série	histórica	abaixo	representada,	somaram-se	as	bolsas	de	IC	daquelas	quatro	novas	unidades	ain-
da	sob	o	antigo	nome	de	CCET.	Além	disso,	o	gráfico	representa	variação	do	número	de	bolsas	con-
cedidas	em	relação	ao	ano	anterior	da	UFMS	como	um	todo.		 	
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GRÁFICO	14	

	

	Observa-se	uma	tendência	sistematicamente	declinante	dos	números	de	bolsas	de	IC	conce-
didas	para	o	CCHS.	No	ciclo	2010/11,	esta	unidade	concentrou	pouco	mais	25%	de	todas	as	bolsas	
concedidas		pela	universidade.	Ao	final	da	série	histórica,	ficou	com	13%	apenas.	Tal	tendência	pare-
ce	 guardar	 pouca	 relação	 com	 a	 variação	 na	 disponibilidade	 total	 de	 bolsas,	 dado	 que	 no	 ciclo	
2012/2013	houve	um	decréscimo	de	24%	no	número	de	bolsas	concedidas,	mas	no	CCHS	tal	decrés-
cimo	foi	de	apenas	1%	no	mesmo	período.	

O	CCHS	conta,	atualmente,	com	cinco	programas	de	pós-graduação,	sendo	5	mestrados	e	um	
doutorado.	Foi	autorizada,	em	2013,	a	criação	do	Curso	de	Mestrado	Profissional	em	Administração	
Pública	em	Rede	Nacional	(Resolução/COUN	n°69,	de	2013).	

	
Os	cursos	de	pós-graduação	strictu	sensu	oferecidos	no	âmbito	do	CCHS	são	os	seguintes:	

	
Tabela	2	–	Programas	de	Pós-Graduação	(CCHS),	2014	

	
Curso	 Categoria	 Ano	de	

implantação	
Vagas	
(2013)	

Matrículas	
(2013)	

Alunos	
	titulados	
(2013)	

Conceito	
CAPES	

Administração	 M	 2008	 24	 51	 21	 4	
Administração	Pública	 MP	 2013	 0	 0	 0	 3	

Comunicação	 M	 2011	 10	 30	 5	 3	
Educação	 M	 1988	 32	 35	 14	 4	
Educação	 D	 2005	 16	 58	 12	 4	

Estudos	de	Linguagens	 M	 2008	 40	 49	 22	 3	
Psicologia	 M	 2011	 20	 37	 4	 3	
Total	 --	 --	 142	 260	 78	 --	

%	do	total	da	UFMS	 --	 --	 17%	 16%	 20%	 --	
	
Observe-se	que	se	trata	de	programas	relativamente	novos,	com	menos	de	10	anos	de	exis-

tência,	com	exceção	apenas	do	Mestrado	em	Educação.	A	posição	do	CCHS	em	termos	de	participa-
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ção	 na	 oferta	 total	 de	 vagas	 na	 pós-graduação	 é	 semelhante	 ao	 da	 graduação	 (17%	do	 total),	 en-
quanto	o	número	de	alunos	titulados	é	maior	que	o	de	diplomados	na	graduação	(20%	do	total	da	
UFMS	em	contraste	com	7%	na	graduação).	

O	gráfico	abaixo	sumariza	os	dados	de	cada	curso	de	pós-graduação	strictu	sensu	do	CCHS.	O	
primeiro	 bloco	 apresenta	 a	 distribuição	 percentual	 do	 número	 total	 de	 vagas	 em	 cursos	 de	 pós-
graduação	no	CCHS	em	cada	programa	de	pós-graduação.	O	segundo	bloco	apresenta	a	distribuição	
relativa	dos	matriculados	e	a	terceira	a	de	titulados.	Os	dados	estão	ordenados	de	modo	crescente	
pelo	último	bloco,	referente	ao	número	de	titulados	em	2014.	Como	é	o	primeiro	ano	de	funciona-
mento	do	curso	de	Administração	Pública,	não	há	ainda	titulados.	Em	2014,	o	Mestrado	em	Estudos	
de	Linguagens	foi	o	que	mais	concedeu	o	título	de	Mestre,	28%	do	total	do	CCHS,	seguido	por	Admi-
nistração,	Educação	e	assim	por	diante.	O	número	de	matriculados	refere-se	ao	número	total	de	alu-
nos	vinculados	a	cada	programa,	enquanto	o	de	vagas	refere-se	apenas	aos	ingressantes.	

	
Gráfico	15	

	
	
	
Os	dois	próximos	gráficos	apresentam	a	evolução	no	número	de	vagas,	matrículas	e	titulados	

no	CCHS	e	na	UFMS,	respectivamente,	entre	2012	e	2014	(em	números	absolutos).	A	tendência	da	
UFMS	é	sistematicamente	crescente	em	todas	as	categorias,	enquanto	o	CCHS	apresentou	pequena	
queda	no	número	de	titulações	em	2014.	
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Gráfico	16	

	

Gráfico	17	

	

A	área	de	Ciências	Humanas	é	a	que	apresenta	o	maior	número	de	Grupos	de	pesquisas	re-
gistrados	na	UFMS.	O	gráfico	abaixo	apresenta	os	dados	para	três	anos	consecutivos	(2012-2014).	

	

Gráfico	18		
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Contudo,	apesar	de	abrigar	em	torno	de	um	terço	de	todos	os	grupos	de	estudos	da	universi-
dade,	a	área	de	Ciências	Humanas	não	alcança	25%	dos	projetos	de	pesquisas	da	UFMS.	Ainda	assim,	
é	a	área	com	maiores	registros.		

Gráfico	19	

	
	 	

A	 situação	 se	 inverte,	 para	 a	 área	 de	 Ciências	 Humanas,	 quando	 se	 calcula	 a	 média	 de	
projetos	 por	 grupos	 de	 pesquisas.	 Conforme	 pode	 ser	 observado	 no	 gráfico	 abaixo,	 a	 média	 das	
Ciências	Humanas,	assim	como	a	das	Ciências	Sociais	Aplicadas,	são	as	menores	de	todas	as	áreas.	Os	
dados	evidenciam	que,	talvez,	pesquisadores	dessas	duas	últimas	áreas	trabalhem	menos	em	equipe,	
dado	 que	 o	 número	 de	 grupos	 de	 pesquisa	 é	muito	maior	 do	 que	 o	 das	 outras	 áreas,	mas	 os	 de	
projetos	não.	Ou	seja,	cada	professor	regristra	o	seu	próprio	grupo,	elabora	e	executa	seus	projetos	
com	baixo	grau	de	colaboração	com	os	pares	de	sua	área.	



																																															Autoavaliação	Setorial		2013	-	UNIDADE-UFMS																																																					

	

	
Gráfico	20	

	 	

	

Do	ponto	de	vista	da	extensão	e	assistência	estudantil,	do	CCHS	se	originaram	59	ações	de	
extensão	 em	 2014.	 Isto	 representou	 aproximadamente	 23%	 de	 todos	 os	 projetos	 de	 extensão	 da	
UFMS	–	258	no	total.	O	gráfico	abaixo	apresenta	os	dados	para	o	triênio	2012-2014.	Novamente,	as	
unidades	que	formavam	o	antigo	CCET	foram	agregadas,	bem	como	os	campi	do	interior	e	as	unida-
des	administrativas	que	promoveram	ações	de	extensão	(NHU,	Pró-reitorias	e	Educação	à	distância).	
O	público	atendido	por	aqueles	projetos	do	CCHS	ultrapassou	5000	pessoas.3	

Gráfico	21	

	 	

																																																													
3	Lembrando	que	se	trata	de	uma	estimativa	realizada	pelos	coordenadores	das	ações	de	extensão	e	não	nú-
meros	exatos.	
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Quanto	aos	recursos	para	extensão,	o	CCHS	obteve	30%	das	bolsas	de	extensão	disponíveis	
em	2014	(104	de	um	total	de	342),	sendo	a	unidade,	isoladamente,	que	mais	recebeu	tal	tipo	de	re-
curso.	Abaixo	se	agrega	também	os	campi	do	interior,	os	que	pertenciam	ao	CCET,	as	faculdades	e	as	
unidades	administrativas,	conforme	já	exposto	no	parágrafo	anterior.	

Gráfico	22	

	

	 		

Do	ponto	de	vista	da	infraestrutura,	o	CCHS	finalizou	o	projeto	de	instalação	da	Rota	de	Aces-
sibilidade,	interligando	o	corredor	do	CCHS	ao	corredor	central	–	DCE.	Foram	instalados	equipamen-
tos	de	rede	sem	fio	nas	Unidade	3	do	CCHS	e	Unidade	10	do	CCHS	(ESAN	).	

Além	das	 salas	de	aulas	e	 salas	de	 suporte	acadêmico	e	administrativo,	os	 cursos	do	CCHS	
contam	com	os	seguintes	laboratórios	e	equipamentos	para	o	desenvolvimento	de	atividades	práti-
cas:		

TABELA	3	

Laboratórios	e	equipamentos	utilizados	pelos	cursos	do	CCHS,	2013	

Nome	do	Labroratório	 Cap.	Alunos	 Utilidade	 Cursos	atendidos	
Campo		de	Futebol		-	Morenão	 80	 Ensino	 Educação		Física	
Ginásio	Poliesportivo	-	Moreninho	 80	 Ensino	 Educação		Física	
Lab.	de	Madeira	e	Metal	 20	 Ensino	 	
Lab.	de	Artes	e	Tecnologia	Digital	 22	 Ensino	 Artes	Visuais	
Lab.	Observe	 16	 Ens.,	Pesq.e	Ext.	 Comunicação	Social		
Lab.	de	Fotografia	 10	 Ensino	 Comunicação	Social	
Lab.	de	Línguas	 25	 Ensino	 Letras	e	PROJELE	
Lab.	de	Pesquisa	em	Pedagogia	do	Movimento	 20	 Ensino	 Educação		Física	
Lab.	de	Psicologia	 22	 Ensino	e	Pesq.	 Psicologia	
Lab.	de	Radiojornalismo	 20	 Ensino	 Comunicação	Social	
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Lab.	de	Redação	Jornalística	 22	 Ensino	 Comunicação	Social	
Lab.	de	Telejornalismo	 20	 Ensino	 Comunicação	Social	
Lab.	Fisiologia	do	Exercício	 15	 Ensino	e	Pesq.	 Educação		Física	
Museu	 80	 Ensino	e	Pesq.	 Historia	

Núcleo		de	Estudos		em	Medidas		e	Avaliação	 20	 Ensino	e	Pesq.	 Educação		Física	
Núcleo		de	Jornalismo	Cientifico	 20	 Ensino	 Comunicação	Social	
Lab.	de	Cerâmica	 25	 Ensino	 Artes	Visuais	
Lab.	de	Desenho	Técnico	 25	 Ensino	 Artes	Visuais	
Lab.	de	materiais	 27	 Ensino	 Artes	Visuais	
Lab.	de	Escultura	 15	 Ensino	 Artes	Visuais	
Lab.	de	Gravura	 15	 Ensino	 Artes	Visuais	
Lab.	de	Marcenaria	 20	 Ensino	 Artes	Visuais	
Lab.	de	Pintura	 30	 Ensino	 Artes	Visuais	
Piscina	 80	 Ensino	 Educação		Física	
Sala	de	Dança	 60	 Ensino	 Educação		Física	
Sala	de	Lutas	e	Ginastica	 60	 Ensino	 Educação		Física	
Lab.	Academia		Escola	 40	 Ensino	 Educação		Física	
Mini	Ginásio	–	Projeto	 60	 Ensino	 Educação		Física	
Quadras	externas	 80	 Ensino	 Educação		Física	
Sala	UnicaDança	 20	 Ensino	 Pedagogia	
Lab.	PerMuTe	(Lab.	de	Pesquisas	Relacionadas	à	
Música	e	Tecnologia)	 5	 Ensino	 Curso	de	Música	
Lab.	de	Práticas	Musicais	 20	 Ensino	 Curso	de	Música	

Lab.	de	Prática	de	Ensino	em	Música	 25	
Ensino	e	Pesqui-
sa	 Curso	de	Música	

Lab.	de	Pesquisa	em	Música	 10	 Pesquisa	 Curso	de	Música	
	

Ainda	com	relação	aos	equipamentos	e	recursos,	o	gráfico	abaixo	expõe	o	uso	da	biblioteca	
pelos	acadêmicos	dos	cursos	do	CCHS	em	2013	e	2014.	Houve	um	decréscimo	sistemático	e	generali-
zado	na	média	de	empréstimos	por	aluno,	que	atingiu	todos	os	cursos.		
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GRÁFICO	23	

	

Tal	queda	generalizada	nas	médias	no	CCHS	não	foi	um	caso	isolado,	já	que	o	mesmo	fenô-
meno	pode	ser	observado	nas	demais	Unidades	Setoriais.	

Gráfico	24	
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2	AVALIAÇÃO	DE	CURSOS	DE	GRADUAÇÂO		

Os	dados	relativos	a	cada	curso	não	estão	desagregados,	mas	antes	se	encontram	na	primeira	se-
ção,	 AVALIAÇÃO	DO	 CENTRO	DE	 CIÊNCIAS	 HUMANAS	 E	 SOCIAIS	 (CCHS).	 Apresenta-se	 apenas	 ele-
mentos	disponíveis	nos	projetos	pedagógicos	dos	cursos,	como	a	história	de	criação	de	cada	curso.	
	

2.1		Curso	de	Administração		

Com	a	divisão	do	Estado	de	Mato	Grosso	e	a	criação	do	Estado	de	Mato	Grosso	do	Sul	(MS),	em	1º	
de	janeiro	de	1979,	o	Governo	do	Estado	recém-criado	defrontou-se	com	a	falta	de	pessoal	qualifica-
do	para	a	gestão	pública	local,	já	que	a	nova	capital	não	dispunha	de	pessoas	capacitadas	para	exer-
cê-la.	Os	profissionais	qualificados,	em	sua	maioria,	permaneceram	em	Cuiabá,	sede	do	governo	de	
Mato	Grosso.	Parte	deste	problema	foi	resolvida	com	a	contratação	de	profissionais	de	outras	regi-
ões	do	país,	como	Rio	de	Janeiro	e	Brasília.	Ainda	assim,	estimava-se	que,	na	época,	seria	necessária	
grande	quantidade	de	gestores	públicos	capacitados.	

O	Governo	de	MS	 solicitou	à	Universidade	Federal	de	Mato	Grosso	do	Sul	 (UFMS)	a	 criação	do	
curso	de	Graduação	em	Administração	Pública.	Em	1980,	 iniciaram-se	então	os	estudos	para	deter-
minar	qual	seria	o	perfil	desejado	do	egresso,	necessário	para	a	elaboração	do	projeto	de	criação	do	
curso.	A	autorização	do	curso	ocorreu	em	20	de	outubro	de	1980,	por	meio	da	Portaria	RTR/UFMS	nº	
91-A.	Inicialmente	vinculado	ao	Departamento	de	Educação	(DED),	do	Centro	de	Ciências	Humanas	e	
Sociais	 (CCHS),	o	curso	carecia	de	professores.	A	solução	para	o	problema	foi	o	remanejamento	de	
professores	que	 lecionavam	no	CCET	e	a	abertura	de	concurso	 interno	para	contratação,	muito	co-
mum	na	época.	

Com	ênfase	em	Administração	Pública,	o	curso	de	Administração	da	UFMS	recebeu	seus	primeiros	
estudantes	em	março	de	1981.	A	grade	curricular	do	curso	privilegiava	as	disciplinas	de	Finanças	Pú-
blicas,	Orçamento,	Gestão	de	Materiais,	 Suprimentos	de	Serviços	Públicos,	entre	outras.	O	cenário	
era	propício	para	a	formação	de	um	profissional	especialista	em	área	específica.	O	modelo	econômi-
co	era	estatizante.	

Através	da	remessa	de	recursos	financeiros	da	União	destinados	à	UFMS,	e	a	carência	de	talentos	
gerenciais	para	atender	à	demanda	do	Governo	Estadual	recém-instalado,	o	curso	de	Administração	
teve	 como	objetivo	 formar	profissionais	 com	habilidades	e	 competências	necessárias	para	 cumprir	
sua	função	na	sociedade,	naquele	momento	específico.	Durante	toda	a	década	de	80,	o	enfoque	do	
curso	foi	fundado	na	Administração	Pública.	Neste	período,	e	ainda	vinculado	ao	DED,	o	curso	con-
tratou	novos	professores	e	foi	reconhecido	pelo	Ministério	da	Educação,	por	meio	da	Portaria	nº	120,	
de	23.03.1984.	

Tendo	atendido,	em	grande	parte,	a	demanda	por	profissionais	capacitados	para	atuar	na	Gestão	
Pública,	no	final	da	década	de	80,	o	curso	de	Administração	adaptou-se	aos	novos	cenários.	Marcada	
pelo	avanço	da	globalização,	o	neoliberalismo	e	as	crises	financeiras	que	assolaram	os	estados	brasi-
leiros,	a	década	de	90	exigiu	um	perfil	de	profissional	diferente,	um	profissional	especialista	em	ne-
gócios.	
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A	transição	curricular	ocorreu	paulatinamente.	No	final	da	década	de	80	e	nos	anos	iniciais	da	dé-
cada	de	90,	o	estudante	optava	em	especializar-se	nas	áreas	de	Administração	Pública	ou	Adminis-
tração	de	Empresas.	Posteriormente,	em	meados	da	década	de	90,	a	estrutura	curricular	das	duas	
habilitações	foi	unificada,	buscando	a	formação	de	um	profissional	especialista	em	negócios	públicos	
e	privados.	

Nesta	mesma	 época,	 observou-se	 grande	 demanda	 por	 um	 Curso	 diurno	 em	Administração,	 já	
que	as	demais	Instituições	de	Ensino	Superior	(IES),	de	Campo	Grande,	o	ofereciam	somente	no	tur-
no	noturno	e	parte	dos	 jovens	que	optaram	por	essa	 carreira	estava	migrando	para	outros	 cursos	
que	funcionavam	durante	o	dia.	Já	vinculado	ao	Departamento	de	Economia	e	Administração	(DEA),	
o	 curso	 teve	 autorizada	 sua	 primeira	 turma	 no	 período	 diurno	 em	 1994,	 por	 meio	 da	 Portaria	
COUN/UFMS	nº	42,	de	22	de	setembro,	do	referido	ano.	Nos	anos	finais	da	década	de	90,	em	respos-
ta	às	exigências	do	mercado	de	trabalho,	houve	a	adequação	da	duração	do	curso	de	5	para	4	anos,	
respondendo,	assim,	a	uma	nova	realidade	sócio-econômica.	

O	cenário	dos	anos	1990,	com	a	revisão	do	papel	do	Estado,	configurava	um	governo	neoliberal,	
com	significativo	programa	de	privatização.	Diante	deste	cenário,	o	enfoque	do	curso	voltou-se	para	
a	Administração	de	Empresas	e	o	futuro	administrador	que	desejasse	aprofundar	seus	conhecimen-
tos	 em	 alguma	 área	 específica,	 deveria	 buscá-lo	 na	 pós-graduação	 lato-sensu	ou	 stricto	 sensu	na	
área	escolhida.	

O	DEA,	no	início	dos	anos	90,	já	buscava	criar	as	condições	necessárias	para	suprir	esta	nova	de-
manda	social.	O	curso	de	Administração	formaria	profissionais	qualificados	para	atuar	no	setor	públi-
co	ou	privado,	e	o	DEA,	por	meio	das	especializações	em	áreas	como	Marketing,	Agronegócios,	Com-
petitividade	Empresarial	e	outras,	atenderia	aqueles	estudantes	que	buscassem	um	diferencial	com-
petitivo	pela	especialização.	

Um	novo	cenário	se	fez	presente.	O	uso	intensivo	de	Tecnologia	da	Informação	(TI),	o	comparti-
lhamento	de	base	de	dados	pelos	membros	da	cadeia	produtiva,	a	concentração	de	mercados	 (fu-
sões,	aquisições),	a	chamada	“era	do	varejo”,	a	remuneração	do	capital	e	do	trabalho,	com	base	na	
agregação	de	valor,	passam	a	exigir	a	 formação	de	um	novo	profissional,	não	mais	especialista	em	
negócios,	mas	sim	especialista	em	redes,	em	parcerias.	

Acompanhando	a	evolução	do	curso,	o	DEA	obtém,	em	2002,	a	autorização	para	a	implantação	de	
uma	pós-graduação	stricto-sensu	na	área	de	Agronegócios,	permitindo	que	o	egresso	do	curso	possa	
realizar	estudos	avançados	e	conduzir	pesquisas	nesta	área,	que	é	a	vocação	natural	do	Estado	de	
Mato	Grosso	do	Sul.	

Em	2006,	quebrando	o	paradigma	do	modelo	de	ensino-aprendizagem	clássico	e	utilizando-se	das	
mais	 recentes	modalidades	de	ensino-aprendizagem,	amparadas	pelas	 inovadoras	 ferramentas	 tec-
nológicas,	foram	ofertadas	850	vagas,	em	7	diferentes	polos	(incluindo	um	na	capital),	pelo	Curso	de	
Graduação	em	Administração	(UAB/PP/MEC).	Dois	anos	seguintes,	mais	250	vagas	foram	oferecidas,	
pela	UAB/MEC,	em	4	diferentes	polos.	

Em	2008,	foi	criado	o	Programa	de	Pós-graduação	stricto	sensu	em	Administração,	também	com	
vocação	para	o	desenvolvimento	das	ciências	administrativas	na	área	do	agronegócio.	Desde	então,	
em	torno	de	20	vagas	do	Curso	de	Mestrado	são	oferecidas,	anualmente.	Ao	longo	de	2009,	identifi-
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cando	 uma	 demanda	 de	 um	profissional	 diferenciado	 para	 o	mercado	 de	 trabalho	 para	 a	 área	 da	
Administração,	 foi	 criado	 o	 Curso	 Superior	 de	 Tecnologia	 em	Processos	Gerenciais,	 oferecendo	 60	
vagas	para	o	período	noturno.	Trata-se	de	uma	modalidade	de	ensino,	cujo	tempo	de	integralização	
é	de	2	anos.	O	egresso	tem	uma	formação	adequada	para	dar	respostas	às	questões	organizacionais	
de	forma	mais	rápida.	A	Estrutura	do	Curso	é	formada	pelas	disciplinas	que	compõem	as	subáreas	da	
Administração.	

Em	2010,	foi	celebrado	o	Contrato	de	n.	55/2011,	firmando	um	convênio	com	a	Universidade	No-
ve	de	Julho	(UNINOVE),	de	São	Paulo,	para	a	participação	do	Programa	de	Apoio	ao	Ensino	e	Pesquisa	
Científica	e	Tecnológica	em	Administração	–	PRÓ-ADMINISTRAÇÃO,	que	criou	o	Programa	de	Mes-
trado	e	Doutorado	em	Administração	–	PNDA/UNINOVE/CCHS/UFMS,	na	Modalidade	Interinstitucio-
nal,	presencial.	As	aulas	serão	ministradas	na	Unidade	X,	em	Campo	Grande	e	na	sede	da	UNINOVE,	
em	São	Paulo.	O	convênio	ofereceu	15	vagas	para	docentes	dos	6	Cursos	de	Graduação	em	Adminis-
tração	 da	 UFMS.	 O	 Programa	 foi	 aprovado	 e	 deliberado	 pela	 CAPES,	 por	 força	 do	 Ofício	 nº	 12-
21/2011/MINTER/DINTER/CAAII/CGAA/DAV/CAPES.	 Em	 2011,	 criou-se	 o	 Curso	 de	 Graduação	 em	
Administração	Pública,	sob	a	modalidade	Ensino	a	Distância	(EaD),	com	450	vagas,	distribuídas	em	3	
polos	em	diferentes	regiões	do	Mato	Grosso	do	Sul,	com	o	objetivo	de	levar	a	formação	de	bachare-
lado	nas	regiões	mais	distantes	da	capital,	cumprindo,	assim	o	papel	social	da	UFMS.	

Por	 fim	e	não	menos	 importante,	 vale	 ressaltar	que	ao	 longo	da	existência	das	duas	 turmas	do	
Curso	de	Graduação	em	Administração/CCHS/UFMS,	por	conta	da	combinação	do	processo	de	me-
lhoria	contínua	aplicado	nas	diversas	gestões	de	Coordenações	do	Curso,	do	apoio	crescente	dos	do-
centes	e	a	responsabilidade	dos	alunos,	os	cursos	obtiveram	bons	resultados,	como	por	exemplo,	a	
nota	máxima,	5,	no	Exame	Nacional	de	Estudante	(ENADE),	aplicado	em	2009.	

Em	13	de	maio	de	2011,	por	conta	da	nova	Estrutura	Institucional,	concebida	pelo	Conselho	Uni-
versitário	(COUN)	da	UFMS,	constrói-se	uma	nova	arquitetura	organizacional,	dando	uma	nova	reda-
ção	ao	Estatuto	da	Fundação	Universidade	Federal	de	Mato	Grosso	do	Sul	(UFMS),	disciplinada	pelas	
Resoluções	 nº	 35/2011.	 A	 recente	 regulação	 da	 organização	 e	 do	 funcionamento	 da	 UFMS	 dá-se,	
através	do	novo	Regimento	Geral	da	UFMS,	 transcrito	pela	Resolução	nº	78	de	22	de	setembro	de	
2011.	

Ao	longo	do	corpo	textual	dos	dois	documentos,	regula-se	que	os	Departamentos	são	destituídos,	
passando,	a	partir	de	então,	cada	Curso	ser	denominado	de	Unidade,	pertencente	à	uma	Unidade	da	
Administração	Setorial,	que	são	os	Centros,	as	Faculdades,	os	 Institutos.	Por	força	deste	novo	Regi-
mento,	o	Curso	de	Graduação	em	Administração	continua	a	fazer	parte	do	Centro	de	Ciências	Huma-
nas	e	Sociais	(CCHS),	mas	não	mais	vinculado	ao	Departamento	de	Economia	e	Administração.	

É	importante	atentar,	que	a	partir	do	novo	Regimento	Geral	da	UFMS,	cada	Curso	de	Graduação	
toma	para	si,	além	das	antigas	atribuições	da	Coordenação	e	do	Colegiado	de	Curso,	as	atribuições	e	
responsabilidades	dos	antigos	Departamentos,	dando,	portanto,	a	cada	Coordenação	e	a	cada	Cole-
giado,	no	âmbito	da	UFMS,	ter	um	maior	empoderamento,	no	que	diz	respeito	às	tomadas	de	deci-
sões	pertinentes	às	questões	administrativas	e	aos	processos	didático-pedagógicos	internos	dos	cur-
sos,	além	de	poder,	mais	livremente,	traçar	e	planejar	os	futuros	objetivos	e	metas	do	curso.		

Identificando	oportunidades	neste	ambiente	de	mudanças	e	por	força	da	consolidação	dos	Cursos	
de	 Pós-graduação,	 Bacharelado,	 Tecnólogos,	 somados	 aos	 cursos	ministrados	 na	modalidade	 EAD,	
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anteriormente	citados,	instrumentos	técnicos	e	operacionais	são	aplicados	no	sentido	de	potenciali-
zar	 e	 fortalecer	 a	 Área	 da	 Administração/CCHS/UFMS,	 assim	 denominada	 e	 concebida,	 como	 um	
grande	fórum,	um	espaço	de	discussões	democráticas	sobre	os	ambientes	atuais	e	futuros	ao	quais	
os	profissionais	da	Ciência	da	Administração	estão	inseridos.	

Em	2012,	mais	de	400	alunos	dos	cursos	concluintes	habilitados	ao	ENADE	2012,	ligados	a	Área	da	
Administração/CCHS/UFMS,	 participaram	 da	 Prova,	 não	 tendo,	 ainda,	 publicado	 o	 resultado	 pelo	
INEP/MEC.	No	final	de	2012,	o	Quadro	de	Docentes	contratados	por	Concurso	Público	e	com	Dedica-
ção	 Exclusiva	 (DE),	 estava	 composto	 por	 19	 professores,	 sendo	 18	 com	 titulação	 de	 Doutorado	 e	
apenas	1	 com	a	 titulação	de	Mestrado.	Contava	ainda	 com	5	professores	 substitutos/temporários,	
contratados	por	Processo	 Seletivo.	 Todos	Bacharéis	 em	Administração,	 com	 titulação	de	Mestrado	
em	Administração.	Estavam	disponíveis	mais	3	vagas	para	professores	com	titulação	de	Doutorado.	

Optou-se,	ofertar	1	vaga	via	Concurso	Público	em	andamento	e	2	por	processo	de	análise	de	re-
distribuição.	Está	também,	em	análise,	o	desenho	de	um	projeto	para	a	criação	da	Faculdade	de	Ad-
ministração,	Ciências	Contábeis	e	Turismo,	a	partir	do	primeiro	semestre	de	2014.	Com	estes	3	cur-
sos	em	operação,	projeta-se	a	oferta	anual	de	420	vagas	para	a	graduação.	Existe	um	projeto,	em	
tramitação	no	âmbito	da	UFMS,	para	a	 criação	do	Curso	de	Doutorado	em	Administração,	 com	os	
atuais	docentes	DE.	

2.1.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento.	

2.1.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.1.3	Outras	Informações		

	 	

2.1.4	Avaliação	Externa	

	

2.1.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.1.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.2	Curso	de	Artes	Visuais	

No	ano	de	1980	a	Universidade	Federal	de	Mato	Grosso	do	Sul	propôs	para	o	Centro	de	Ciências	
Humanas	e	Sociais	a	criação	de	cursos	no	período	noturno.	A	implantação	do	Curso	de	Educação	Ar-
tística	foi	efetuada	pelos	órgãos	competentes	da	UFMS,	após	um	levantamento	das	necessidades	da	
comunidade	em	geral	com	relação	a	novos	cursos	na	UFMS	e	deveu-se,	especificamente,	à	solicita-
ção	da	Secretaria	de	Educação	do	Estado	de	Mato	Grosso	do	Sul,	que	necessitava	suprir	a	 falta	de	
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professores	habilitados	no	Estado,	uma	vez	que	a	Disciplina	Educação	Artística	estava	sendo	minis-
trada	por	professores	 leigos	ou,	ainda,	por	professores	com	formação	em	outras	áreas	de	conheci-
mento,	gerando	uma	série	de	equívocos	no	ensino	da	arte	para	o	1.º	e	2.º	Graus.	

Nesse	contexto,	verificou-se	a	necessidade	da	criação,	no	Centro	de	Ciências	Humanas	e	Sociais,	
campus	de	Campo	Grande,	dos	cursos	de	formação	de	professores,	dentre	esses,	o	curso	de	Educa-
ção	Artística	com	as	habilitações	em	licenciatura	curta	em	Educação	Artística	e	 licenciaturas	plenas	
em	Desenho	e	em	Artes	Plásticas.	Os	professores	da	área	de	letras:	Ana	Maria	Pinto	Pires	de	Oliveira	
e	Luiz	Tiller	Pirola	 foram	designados	para	estudar,	analisar,	e	compor	os	 trabalhos	que	 resultariam	
nas	estruturas	curriculares	das	licenciaturas	curta	em	Educação	Artística	e	plenas	em	Desenho	e	em	
Artes	Plásticas.	

Os	currículos	atendiam	as	orientações	do	Parecer	23/73	do	Conselho	Federal	de	Educação,	que	
definia	como	deveriam	ser	organizados	os	curso	de	Educação	Artística	no	país.	Os	cursos	poderiam	
ser	oferecidos	 sob	a	 forma	de	Bacharelado	e/ou	Licenciatura,	 sendo	que	as	 licenciaturas	 teriam	as	
modalidades	de	“Curta”	e/ou	“Plena”	duração.	A	Licenciatura	Curta	destinava-se	a	formação	do	pro-
fessor	de	1.º	grau,	com	duração	média	de	dois	anos	e	estudos	básicos	nas	quatro	áreas	de	conheci-
mento	que	seriam:	Desenho,	Artes	Plásticas,	Música	e	Teatro	 (caracterização	da	polivalência).	A	Li-
cenciatura	Plena	destinava-se	a	formação	de	professores	para	o	ensino	de	1.º	e	2.º	Graus,	com	for-
mação	específica	em	uma	das	quatro	áreas	de	conhecimento	e	com	duração	média	de	quatro	anos.	
Os	currículos	para	a	formação	de	professores	de	Educação	Artística	na	UFMS	foram	concebidos	sob	
essa	ótica	oficial.	Ofereciam	um	corpo	de	conhecimentos	necessários	à	formação	de	professores	de	
artes,	que	correspondiam	às	finalidades	de	formação	de	professores,	proporcionavam	um	chamado	
“equilíbrio”	entre	conteúdos	e	operações	didático-pedagógicas	que	facilitassem	a	apreensão	do	sig-
nificado	da	arte	em	seu	tempo	e	espaço.	

No	primeiro	semestre	de	1981	teve	início	a	Licenciatura	em	Desenho	e	no	segundo	a	Licenciatura	
em	Artes	Plásticas.	Já	no	primeiro	ano	de	funcionamento	verificou-se	a	necessidade	de	uma	reorga-
nização	curricular	para	os	ajustes	das	áreas	e	afinação	com	os	currículos	vigentes	em	outras	universi-
dades.	Uma	comissão	compostas	por	professores	e	técnicos	da	UFMS	desenvolveu	os	estudos	neces-
sários	e	concluiu	os	trabalhos	dos	novos	currículos	que	foram	implantados	no	segundo	semestre	do	
mesmo	ano.	Em	outubro	de	1982	inauguraram-se	as	primeiras	instalações	do	curso	–	“As	Oficinas	de	
Educação	Artística”,	na	parte	inferior	da	rampa	do	Estádio	Morenão,	onde	hoje	funciona	a	Oficina	de	
Cerâmica.	Ainda	na	década	de	80,	alguns	professores	da	área	específica	foram	contratados	para	car-
gos	efetivos	e	lotados	no	Departamento	de	Educação	do	CCHS.	Esses	são	alguns	aspectos	de	um	pro-
cesso	de	reorganizações,	reorientações	e	mudanças	importantes	que,	em	1984,	garantiu	o	reconhe-
cimento	do	Curso	pelo	CFE.	

Já	 nos	 anos	 90,	 verificou-se	 a	 necessidade	de	novas	 alterações	no	Curso	de	 Educação	Artística,	
como	sua	mudança	para	o	período	diurno	e	a	desativação	da	Licenciatura	Plena	e	da	Licenciatura	em	
Desenho.	Houve	também	a	 implantação	do	Bacharelado	em	Artes	Plásticas.	Nessa	época,	ainda,	os	
cursos	de	artes	puderam	contar	com	um	espaço	 físico	maior	dentro	do	Campus,	que	possibilitou	a	
implantação	de	novas	oficinas	e	laboratórios.	

Ainda	 nessa	 década	 o	 antigo	 Departamento	 de	 Educação	 do	 CCHS	 passou	 por	 uma	 divisão,	 da	
qual	 resultou,	 entre	outros,	 o	Departamento	de	Comunicação	e	Artes,,	 no	qual	 ficaram	 lotados	os	
professores	das	áreas	específicas	de	comunicação-jornalismo	e	artes	visuais.	
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Em	1997,	uma	nova	destinação	de	espaço	físico	deslocou	a	parte	administrativa	do	Departamento	
de	Comunicação	e	Artes,	as	salas	dos	professores	da	área	específica	de	artes	visuais	e	as	salas	de	aula	
e	de	oficinas	dos	cursos	de	Artes	Plásticas	para	parte	(50%)	das	instalações	da	recém	construída	Uni-
dade	VII	da	UFMS,	campus	de	Campo	Grande.	

Na	seqüência	dessa	mudança	foi	criado	no	CCHS	o	Departamento	de	Jornalismo,	para	o	qual	fo-
ram	deslocados	os	professores	da	área	específica	especa	mudança	foi	criado	no	CCHS	o	Departamen-
to	de	Jornalismo,	para	o	qual	foram	deslocados	os	professores	da	área	específica	de	jornalismo.	Para-
lelamente,	o	CCHS	criou	uma	graduação	em	Música	–	Licenciatura,	cujos	professores	ficaram	lotados	
no	Departamento	de	Comunicação	e	Artes,	juntamente	com	os	da	área	de	Artes	Visuais.	

Na	seqüência,	uma	nova	reestruturação	curricular	nos	cursos	de	artes	efetivou	a	mudança	da	Li-
cenciatura	e	do	Bacharelado	em	Educação	Artística,	com	habilitação	em	Artes	Plásticas,	para	Licenci-
atura	e	Bacharelado	em	Artes	Visuais,	ainda	com	habilitação	em	Artes	Plásticas,	atendendo	a	Nova	
Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	e,	também,	em	consonância	com	as	Diretrizes	Curricu-
lares	dos	Cursos	de	Graduação.	

Este	Projeto	Pedagógico	data	de	março	de	2003,	produto	de	mais	um	importante	redimensiona-
mento	curricular	do	atual	Curso	de	Artes	Visuais.	Visou-se	ordenar,	de	modo	coerente	com	a	legisla-
ção	vigente,	as	áreas	de	estudo	do	Bacharelado	em	Artes	Visuais,	que	foram	ampliadas	para	atender	
às	demandas	da	atualidade	com	a	 inclusão	das	 linguagens	 fotográficas	e	 vídeográficas	do	 trabalho	
com	desenhos	e	imagens	digitais	em	geral.	

A	Resolução	Nº	259,	de	22	de	dezembro	de	2005	aprovou	alterações	do	item	5	“CURRÍCULO	deste	
Projeto	Pedagógico	e	deu	outras	providências.		Ao	mesmo	tempo,	revogou	a	Resolução	COEG	nº	175,	
de	06.12.2004	e,	no	final	do	ano	letivo	de	2007,	a	parte	relativa	ao	Curso	de	Artes	Visuais	–	Bachare-
lado	–	Habilitação	em	Artes	Plásticas/CCHS,	da	Resolução	COEPE	nº	239,	de	23.12.1999.	

A	atual	estrutura	curricular	do	Curso	de	Artes	Visuais	–	Bacharelado	–	Habilitação	em	Artes	Plásti-
cas/CCHS	–	uma	das	alterações	desse	item	5	–	foi	implantada	em	2006	somente	para	os	acadêmicos	
matriculados	na	1ª,	2ª	e	3ª	séries	e,	também,	para	aqueles	que	ficaram	retidos	em	uma	das	1ª	à	3ª	
séries.	Em	2007,	a	nova	estrutura	curricular	foi	implantada	para	a	4ª	série.	

Aos	acadêmicos	que	ingressaram	anteriormente	ao	ano	letivo	de	2004	foi	dada	a	oportunidade	de	
concluir	o	curso	pelo	currículo	pleno	aprovado	pela	Resolução	COEPE	nº	239,	de	23.12.1999,	desde	
que	não	estivessem	retidos	na	série	alcançada	pela	nova	estrutura	curricular	ou,	ainda,	que	o	retorno	
do	trancamento	de	matrícula	fosse	efetuado	em	série	não	alcançada	pela	nova	estrutura	curricular.	

No	ano	de	2010,	em	virtude	da	semestralização	do	curso	e	da	mudança	de	carga	horária,	foi	pos-
sível	 também	pensar	 uma	 série	 de	 alterações,	 como	mudanças	 nas	 disciplinas	 e	 criação	 de	 novas,	
visando	uma	atualização	do	currículo	em	relação	às	exigências	da	sociedade	e	do	mercado	de	arte	e	
cultura.	

Nesta	 trajetória,	 os	 cursos	 de	 Artes	 Visuais	 –	 Licenciatura	 e	 Bacharelado	 sempre	 tiveram	 um	
mesmo	 coordenador.	 Devido	 às	 especificidades	 das	 duas	modalidades	 de	 formação	 profissional	 e	
considerando	as	questões	de	gestão	acadêmica,	reivindicava-se	há	muito	tempo	a	divisão	das	coor-
denações,	já	que	os	cursos	são	distintos.	
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E,	a	partir	do	dia	21	de	outubro	de	2013,	tornou-se	efetiva	a	divisão	das	coordenações:	Coordena-
ção	de	Artes	Visuais	–	Licenciatura	e	a	Coordenação	de	Artes	Visuais	–	Bacharelado.	

Acreditamos	 que	 essa	 mudança	 fortalece	 o	 desenvolvimento	 de	 ações	 específicas,	 consoantes	
com	 as	 caraterísticas	 de	 cada	 Curso,	 estreitando	 as	 relações	 entre	 coordenação	 e	 acadêmicos	 e	
aprimorando	as	relações	entre	as	coordenações	e	o	corpo	docente	e	os	técnicos.	Por	fim,	tal	mudan-
ça	certamente	contribuirá	para	um	melhor	acompanhamento	e	direcionamento	do	projeto	pedagó-
gico	de	cada	curso.	

	

2.2.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.2.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.2.3	Outras	Informações		

	 	

2.2.4	Avaliação	Externa	

	

2.2.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.2.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

2.3	Curso	de	Ciências	Contábeis	

2.2.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.2.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.2.3	Outras	Informações		

	 	

2.2.4	Avaliação	Externa	

	

2.2.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	
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2.2.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.4	Curso	de	Ciências		Econômicas	

A	criação	do	curso	foi	através	da	Resolução	Coun/UFMS	número	7	de	28	de	março	de	1990	e	seu	
reconhecimento	pela	Portaria	MEC	número	165,	de	22	de	fevereiro	de	1996.		

O	curso	de	Ciências	Econômicas	da	Universidade	Federal	de	Mato	Grosso	do	Sul	 foi	estruturado	
dentro	da	concepção	estabelecida	pelo	Conselho	Federal	de	Educação,	através	da	resolução	011\84,	
que	 institui	 o	 currículo	mínimo	para	os	 cursos	de	Economia	e	propunha	 reformulação	do	 conceito	
graduação	em	Ciências	Econômicas.	Dessa	 forma,	a	estrutura	do	curso	 foi	montada	observando	os	
quatro	princípios	básicos	definidos	ela	 legislação	normativa	quais	sejam:	a)	de	que	o	curso	de	ciên-
cias	econômicas	deva	ter	um	comprometimento	com	a	realidade	social,	política	e	econômica	do	país,	
voltado	para	o	estudo	da	realidade	brasileira	e	regional;	b)	de	que	tenha	um	caráter	pluralista	meto-
dológica	 e	 ideologicamente,	 refletindo	 essa	 pluralidade	 na	 estrutura	 curricular,	 não	 instrumentali-
zando	uma	única	corrente	de	pensamento;	c)	o	curso	de	Ciências	Econômicas	deva	ter	um	relacio-
namento	profundo	 com	as	 ciências	 sociais,	 políticas	 e	históricas	 e,	 finalmente;	 d)	 que	 tenha	 como	
principio	a	responsabilidade	social	através	da	formação	de	um	senso	ético	no	profissional	a	ser	for-
mado	pela	IES.		

Na	proposta	de	criação	do	curso,	efetuada	pela	comissão	que	foi	montada	para	concluir	a	implan-
tação,	foram	estabelecido	os	pontos	que,	naquele	momento,	justificavam	a	implantação	do	mesmo,	
destacando-se	o	desenvolvimento	econômico	e	 social	 de	Mato	Grosso	do	Sul.	O	 curso	de	Ciências	
Econômicas	da	UFMS	passou	ao	longo	de	sua	existência,	desde	a	criação	em	1991,	por	algumas	mu-
danças	na	estrutura	curricular,	objetivando	a	adequação	da	mesma	à	realidade	social	regional	bem	
como	a	medidas	de	caráter	didático-pedagógicas	tomadas	pelos	órgãos	superiores	da	UFMS.	Por	isso	
passaremos	a	seguir	a	descrever	essas	mudanças	e	os	fatores	que	levaram	as	determinaram	dentro	
do	quadro	institucional	em	que	o	curso	está	inserido.		

Quando	 da	 criação	 do	 curso	 de	 Ciências	 Econômicas	 da	 UFMS,	 através	 da	 Resolução	 número	
034\90	do	Conselho	de	Ensino	Pesquisa	e	Extensão,	o	regime	de	matricula	na	UFMS	era	através	do	
sistema	de	credito,	 sendo	 transformado	em	regime	de	 seriado	no	ano	de	1993,	após	dois	anos	de	
implantação.	Isso	impôs	a	necessidade	de	uma	reformulação	curricular	onde	implicasse	fazer	a	ade-
quação	do	regime	antigo	de	matricula	para	o	novo	regime.	Alem	disso,	no	período	de	regime	de	ma-
tricula	através	de	sistema	de	credito	as	disciplinas	tinham	uma	periodicidade	semestral,	sendo	que	
todas	apresentavam	carga	horária	de	60	horas,	correspondendo	cada	credito	a	15	horas.	

	A	estrutura	curricular	apresentava	problemas	de	varias	naturezas	que	vão	desde	o	excessivo	nu-
mero	de	matérias	e	disciplinas,	o	excessivo	número	de	pré-requisitos,	o	que	amarrava	em	muito,	a	
estrutura	curricular.	A	Resolução	número	046	de	31	de	maio	de	1991,	do	Conselho	de	Ensino	Pesqui-
sa	e	Extensão	aprovou	a	nova	estrutura	curricular.	Com	a	mudança	no	regime	de	matricula	na	UFMS,	
o	 Curso	 de	 Ciências	 Econômicas	 passa	 a	 ter	 uma	 nova	 estrutura	 curricular,	 aprovada	 pelo	 Coepe	
através	da	Resolução	número	071	de	14	de	dezembro	de	1992.	Isso	tornou	necessária	uma	nova	mu-
dança	na	carga	horária	das	disciplinas.	Com	a	mudança	do	sistema	de	matricula	por	série	implemen-
tada	na	UFMS	a	partir	de	2000,	o	curso	teve	que	se	adaptar	sua	estrutura.	Isto	ocorreu	em	2001	com	
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aprovação	do	novo	currículo	pleno	do	Curso	de	Ciências	Econômicas	(Resolução	número	9	de	15	de	
fevereiro	de	2001	da	Câmara	de	Ensino	da	UFMS).	Em	2009	o	sistema	de	matrícula	foi	alterado.	Atra-
vés	da	resolução	nº	214	de	17	de	dezembro	de	2009	o	sistema	de	matricula	é	semestral	e	por	disci-
plina.	Sendo	assim,	novas	alterações	na	estrutura	curricular	do	curso	de	Ciências	Econômicas	foram	
necessárias.		

Em	2006,	44	estudantes	do	curso	submeteram	a	avaliação	do	INEP	através	do	ENADE.	O	curso	ob-
teve	o	conceito	4.	Em	2009,	o	curso	foi	submetido	a	uma	nova	avaliação	do	ENADE.		

O	Curso	de	Ciências	Econômicas	já	habilitou,	de	1995	até	2009	aproximadamente	374	economis-
tas.	A	relação	candidato-vaga	no	curso	presencial	foi	2,94	no	ultimo	vestibular.	Os	egressos	do	curso	
de	Ciências	Econômicas	da	UFMS	estão	contribuindo	com	o	crescimento	e	fortalecimento	do	Estado	
do	Mato	Grosso	do	Sul	e	Brasil.	Muitos	desses	profissionais	estão	lecionandos	nos	cursos	de	econo-
mia	distribuídos	pelo	estado	e	também	de	outros	estados.	Inúmeros	destes	estudantes	fizeram	mes-
trados	e	doutorados.	Vários	são	consultores	de	empresas	e	outros	se	tornaram	servidores	públicos.	A	
perspectiva	é	continuar	contribuindo	com	a	formação	de	recursos	humanos	de	qualidade	para	a	re-
gião	e	Brasil.	Por	 isso,	a	necessidade	dessa	nova	mudança.	Agora	se	adequando	as	novas	diretrizes	
curriculares	e	a	esse	novo	momento	da	educação	superior	

2.4.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.4.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.4.3	Outras	Informações		

	 	

2.4.4	Avaliação	Externa	

	

2.4.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.3.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.5	Curso	de	Ciências	Sociais	

Durante	os	anos	de	1997	e	1998	uma	comissão	composta	pelos	docentes	do	Departamento	de	Ci-
ências	Humanas	(DCH),	Álvaro	Banducci,	Ana	Maria	Gomes	e	o	diretor	do	Centro	de	Ciências	Huma-
nas	e	Sociais	(CCHS),	Jesus	Eurico	Miranda	elaborou	o	projeto	de	criação	do	Curso	de	Graduação	em	
Ciências	Sociais.	O	projeto	de	criação	do	curso	foi	autorizado	através	da	Resolução	do	Conselho	Uni-
versitário	–	COUN:	Res	nº	027,	de	28	de	julho	de	1999.	O	curso	de	Bacharelado	em	Ciências	Sociais	
foi	implantado	na	UFMS	no	1º	semestre	de	2000	e	a	primeira	turma	colou	grau	em	2003.	No	ano	de	
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2004,	o	curso	foi	oficialmente	reconhecido	pelo	MEC	através	da	portaria	nº	1.922	de	29	de	junho	de	
2004.	Desde	sua	criação,	o	curso	oferece	50	vagas	e	tem	uma	procura	que	varia	entre	5.0	e	7.0	can-
didato	por	vaga.	Em	2005,	foi	realizado	o	primeiro	Enade	do	curso	de	Ciências	Sociais	da	UFMS.	Em	
2008,	foi	realizado	o	segundo	Enade	do	curso,	obtendo	conceito	3	(três).	

	

2.5.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)deste	documento	

2.5.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.5.3	Outras	Informações		

	 	

2.5.4	Avaliação	Externa	

	

2.5.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.5.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.6	Curso	de	Comunicação	Social	

A	primeira	iniciativa	organizada	para	a	criação	e	implantação	do	Curso	de	Jornalismo,	inicialmente	
denominado	Curso	de	Comunicação	Social	–	Habilitação	em	Jornalismo,	na	UFMS	ocorreu	em	1981	
quando	o	recém-criado	Sindicato	dos	Jornalistas	Profissionais	de	Mato	Grosso	do	Sul	deliberou,	em	
assembleia	geral,	que	a	criação	do	curso	seria	uma	das	principais	bandeiras	de	 luta	da	categoria.	A	
partir	da	formalização	do	pedido	a	UFMS,	muitas	adversidades	foram	enfrentadas,	mas	apos	um	pro-
cesso	de	mais	de	quatro	anos	o	movimento	passou	a	contar	com	o	engajamento	significativo	dos	in-
tegrantes	da	categoria,	estudantes,	empresários	e	até	do	governo	do	Estado.	

Criado	em	24	de	Outubro	de	1985,	o	Curso	de	Comunicação	Social	–	Habilitação	em	Jornalismo	da	
UFMS	realizou	o	primeiro	vestibular	em	janeiro	de	1989	e	começou	a	funcionar	no	primeiro	semestre	
deste	mesmo	ano.	Coerente	com	suas	origens	e	seus	objetivos,	o	curso	conseguiu	desde	o	início	im-
primir	 a	 sua	 trajetória	pedagógica	um	compromisso	ostensivo	e	 crescente	 com	as	particularidades	
das	demandas	regionais.	

A	interação	efetiva	das	diversas	disciplinas	nos	quatro	anos	do	curso	e	o	desenvolvimento	de	ati-
vidades	e	projetos	integrando	verticalmente	dois	ou	mais	anos	ou	períodos	letivos	tem	sido	um	dos	
principais	pontos	de	apoio	para	a	maximização	do	esforço	do	aluno	ao	longo	do	curso.	Com	isso,	pro-
cura-se	garantir	aos	acadêmicos	conhecimentos	 teóricos	e	práticos	necessários	para	o	exercício	da	
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profissão	de	 jornalista	 nas	 diversas	modalidades,	 com	nítida	orientação	humanista	 e	 compromisso	
permanente	com	a	afirmação	dos	direitos	e	deveres	da	cidadania,	conforme	as	concepções	de	cará-
ter	universal	e	no	contexto	das	particularidades	regionais.	

As	atividades	práticas,	laboratoriais	e	experimentais	sempre	foram,	desde	o	início,	um	dos	princi-
pais	objetivos	e	um	dos	pontos	de	apoio	do	diferencial	qualitativo	alcançado	pelo	 curso	da	UFMS.	
Tendo	como	resultados	pedagógicos	o	jornal	Projetil,	produções	em	telejornalismo,	fotojornalismo	e	
radio	jornalismo.	O	jornal	Projetil,	por	exemplo,	atividade	laboratorial	de	jornalismo	impresso,	come-
çou	a	circular	já	no	segundo	ano	de	funcionamento	do	curso.	Quanto	aos	conteúdos,	o	Projetil	sem-
pre	manteve	liberdade	editorial,	com	suas	pautas	naturalmente	voltadas	para	o	esclarecimento	das	
mais	diversas	variáveis	da	realidade	regional.	

Da	mesma	forma	procuram	enfocar	os	temas	em	pauta	no	dia-a-dia	da	imprensa	local	as	ativida-
des	laboratoriais	de	telejornalismo,	fotojornalismo	e	radio	jornalismo,	desenvolvidas	também	desde	
o	início	do	curso,	embora	com	maiores	dificuldades	quanto	a	garantia	dos	equipamentos,	funcioná-
rios	técnicos	e	estrutura	de	apoio	necessários.	Apesar	de	todos	os	entraves,	o	curso	de	Comunicação	
Social/Jornalismo	teve	importante	participação	tanto	na	implantação	quanto	na	manutenção	da	pro-
gramação	da	TV	Universitária	(TVU),	canal	fechado	de	televisão	a	serviço	das	universidades	locais.	A	
Rádio	Alternativa,	 criada	 também	nos	 primeiros	 anos	 do	 Curso,	 em	1993,	 encontra-se	 atualmente	
fora	do	ar	por	decisão	da	Anatel.	Mas	constitui	hoje	componente	importante	da	história	do	Jornalis-
mo	na	UFMS,	na	medida	em	que	proporcionou	aos	alunos	uma	experimentação	pratica	em	transmis-
sões	radiofônicas	de	caráter	informativo	e	cultural.	

Desde	o	início	a	realização	dos	Projetos	Experimentais	demonstra	a	integração	entre	teoria	e	pra-
tica.	São	cerca	de	400	trabalhos	entre	 livros-reportagem,	produções	de	vídeo,	programas	de	rádio,	
revistas	 impressas	e	eletrônicas,	sites,	reportagens	fotográficas,	monografias	e	projetos	de	comuni-
cação	institucional	de	relevância	e	grande	contribuição	a	 investigação	jornalística	dos	mais	diversos	
temas	regionais.	

Os	egressos	do	curso	de	Comunicação	Social	–	Habilitação	em	Jornalismo	implementaram	a	pro-
fissionalização	do	mercado	de	trabalho	e	também	constituíram	o	corpo	docente	dos	novos	cursos	de	
Jornalismo	 em	 outras	 instituições	 de	 ensino	 superior	 na	 região.	 Criado	 inicialmente	 para	 atender	
uma	demanda	de	qualificação	do	mercado	de	trabalho,	atualmente	o	curso	promove	ações	e	proje-
tos	para	o	desenvolvimento	profissional	por	meio	da	pesquisa	acadêmica	com	o	objetivo	de	qualifi-
car	a	área	do	conhecimento,	ou	seja,	o	Jornalismo.	

O	curso	de	Comunicação	Social	–	Habilitação	em	Jornalismo	da	UFMS	também	ofereceu	a	estrutu-
ra	física	e	de	corpo	docente	para	a	criação	do	Mestrado	em	Comunicação	da	 instituição,	programa	
iniciado	em	2011	como	pioneiro	no	Mato	Grosso	do	Sul.	

Agora,	passados	25	anos	de	sua	criação,	o	antigo	Curso	de	Comunicação	Social	–	Habilitação	em	
Jornalismo	passa	a	se	chamar	apenas	“Curso	de	Jornalismo”	como	forma	de	sintonizar-se	com	as	di-
retrizes	curriculares	implementadas	pelo	Ministério	da	Educação	para	a	área.	Busca-se,	assim,	a	tam-
bém	sintonia	com	o	estado	da	arte	e	com	a	evolução	do	campo	acadêmico,	bem	como	do	próprio	
campo	profissional	–	uma	vez	que	Jornalismo	requer	reflexões	especificas	sobre	suas	particularida-
des	enquanto	campo	do	saber	e	enquanto	campo	profissional	muitas	vezes	não	contempladas	pela	
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visão	generalista	do	campo	da	Comunicação	polivalente,	tal	como	está	descrito	e	justificado	no	do-
cumento	final	das	Novas	Diretrizes	Curriculares.	

	

2.6.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.6.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.6.3	Outras	Informações		

	 	

2.6.4	Avaliação	Externa	

	

2.6.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.6.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

2.7	Curso	de	Educação	no	Campo	

2.7.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.7.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.7.3	Outras	Informações		

	 	

2.7.4	Avaliação	Externa	

	

2.7.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.7.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		
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2.8	Curso	de	Educação	Física	

A	presença	da	disciplina	de	Educação	Física	na	Universidade	Estadual	de	Mato	Grosso	(UEMT)	foi	
estabelecida	pelo	Decreto-lei	nº	705,	de	25.07.1969,	publicado	no	Diário	Oficial	do	dia	28.07.1969,	
foi	alterado	Art.	22	da	Lei	n°	4.024,	de	20.12.1961	(LDB)	que	passou	a	vigorar	com	a	seguinte	redação	
“Será	obrigatória	a	prática	de	educação	física	em	todos	os	níveis	e	ramos	de	escolarização	com	pre-
dominância	 esportiva	 no	 ensino	 superior”.	 A	 finalidade	 inicial	 era	 implantar	 a	 chamada	 "ginástica	
obrigatória"	para	o	ensino	superior.		

Por	indicação	do	Instituto	de	Ciências	Biológicas	de	Campo	Grande	(ICBCG)	fora	aprovada	a	con-
tratação	de	dois	professores	para	 integrar	o	corpo	docente	do	Curso	de	Medicina,	para	ministrar	a	
disciplina	de	Educação	Física.		

Em	meados	de	1970	foi	realizado	o	primeiro	concurso	vestibular	para	o	Curso	de	Engenharia	Civil	
e,	no	segundo	semestre	a	prática	da	Educação	Física	figurava	no	rol	de	suas	disciplinas.	A	partir	deste	
ano	os	cursos	da	Universidade	em	suas	estruturas	curriculares	passaram	a	ter	a	disciplina	de	Educa-
ção	Física.		

Com	a	obrigatoriedade	da	disciplina	de	Educação	Física,	gerou	a	necessidade	da	criação	de	cursos	
que	formassem	profissionais	para	o	atendimento	da	demanda.	Neste	período	aconteceu	a	criação	de	
diversos	cursos	de	graduação	num	processo	de	expansão	da	rede	de	ensino	superior	no	país.	Acom-
panhando	esta	tendência,	desenvolveu-se	no	Estado	um	movimento	pela	criação	e	instalação	de	um	
curso	superior	de	graduação	em	Educação	Física	na	UEMT.		

Acompanhando	os	objetivos	do	movimento	de	criação	do	curso,	o	reitor	à	época	encaminhou	um	
expediente	ao	Conselho	Estadual	de	Educação	de	Mato	Grosso	com	esta	solicitação.	O	Conselho	Es-
tadual	após	apreciação	da	matéria	emitiu	o	Parecer	CEE/MT	n°	28-A/71	favorável,	aprovado	em	ses-
são	plenária	de	27.02.1971,	considerando	as	 instalações	adequadas	em	sua	estrutura	e	autorizou	a	
criação	 do	 Centro	 de	 Educação	 Física	 e	 Desportos	 (CED/UEMT)	 na	 Cidade	Universitária	 de	 Campo	
Grande.	Concedida	a	autorização	de	funcionamento	do	curso,	a	reitoria	determinou	a	publicação	de	
Edital	para	a	realização	do	primeiro	concurso	vestibular	para	o	Curso	de	Educação	Física	-	Licenciatu-
ra,	com	32	vagas	para	ingresso,	realizado	no	período	de	22	a	27	de	março	de	1971.		

O	CED/UEMT	em	sua	origem	funcionou	nas	dependências	do	Centro	de	Ciências	Exatas	e	Tecno-
lógicas	cujas	instalações	sofreram	adaptações	em	sua	estrutura	para	abrigar	a	parte	administrativa	e	
salas	onde	eram	ministradas	disciplinas	teóricas	e/ou	práticas	da	sua	estrutura	curricular.		

A	sociedade	campo-grandense,	em	face	de	relevância	da	iniciativa,	dispensou,	desde	o	início,	vali-
osa	colaboração	para	o	pleno	funcionamento	do	curso,	uma	vez	que	a	UEMT	ainda	não	estava	apare-
lhada	estruturalmente.		

As	disciplinas	de	prática	desportiva	 foram,	em	seu	 inicio,	ministradas	no	Ginásio	de	Esportes	da	
União	Campo-grandense	 de	 Estudantes	 (UCE)	 e	 na	Unidade	do	Corpo	de	Bombeiros	 e	 as	 aulas	 de	
atletismo	e	futebol,	no	Estádio	Belmar	Fidalgo.		

No	final	do	ano	de	1972,	o	Centro	de	Educação	Física	e	Desportos	foi	instalado	nas	dependências	
do	Estádio	de	futebol	Pedro	Pedrossian,	conhecido	popularmente	como	“Morenão”.		

O	 curso	 foi	 reconhecido	 pelo	 Decreto	 nº	 77.307,	 de	 17.03.1976,	 publicado	 no	Diário	Oficial	 da	
União,	em	18.02.1976.		

A	Resolução	COUN	nº	10*,	de	03.05.2001,	criou	a	turma	com	funcionamento	no	período	noturno,	
entretanto	o	 funcionamento	do	curso	neste	 turno	 foi	desativado	 temporariamente	após	a	 terceira	
entrada,	em	2004,	devido	a	dificuldades	e	limitações	de	infra-estrutura	e	de	recursos	humanos.	
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2.8.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.8.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.8.3	Outras	Informações		

	 	

2.8.4	Avaliação	Externa	

	

2.8.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.8.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.9	Curso	de	Filosofia	

Em	2	de	julho	de	2008,	por	força	de	lei	sancionada	por	José	de	Alencar,	presidente	em	exercício	
do	Brasil,	o	ensino	de	 filosofia	passou	a	ser	obrigatório	em	todas	as	escolas	públicas	e	privadas	de	
ensino	médio	

É	dentro	deste	contexto,	e	para	atender	esta	demanda,	que	o	Ministério	da	Educação	(MEC),	den-
tro	do	REUNI,	vem	propondo	às	Instituições	Federais	de	Ensino	Superior	a	criação	de	Cursos	de	Li-
cenciatura	em	Filosofia.	Em	nosso	caso,	a	UFMS	percebe	esta	necessidade	social	do	curso	e,	neste	
ano	de	2009,	aprovou	a	sua	criação	e	implantação	a	partir	do	primeiro	semestre	do	ano	de	2010.	

2.9.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.9.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.9.3	Outras	Informações		

	 	

2.9.4	Avaliação	Externa	

	

2.9.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	
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2.9.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.10	Curso	de	História	

O	Curso	de	História	-	Licenciatura/CCHS	foi	criado	pela	Resolução	COUN	nº	10,	de	3	de	maio	
de	2001,	e	implantado	no	mês	de	agosto	de	2001.	Foi	reconhecido	pela	Portaria	MEC	nº	4451,	de	22	
de	dezembro	de	2005	e	publicada	no	Diário	Oficial	da	União	no	dia	25	de	dezembro	de	2005.O	 in-
gresso	da	primeira	turma	ocorreu	no	chamado	vestibular	de	inverno.	Nessa	ocasião	a	procura	supe-
rou	as	expectativas.	Disputaram	50	vagas	936	candidatos.	No	ano	seguinte	esses	números	sofreram	
uma	 queda,	 mas	 as	 estatísticas	 fornecidas	 pela	 COPEVE,	 relativas	 aos	 vestibulares	 realizados	 nos	
anos	 subsequentes,	 até	 2008,	 revelaram	 que	 a	 demanda	 supera	 cursos	 tradicionais,	 como,	 por	
exemplo,	letras	e	química.	

Atualmente	o	Curso	oferece	60	vagas	e	já	formou	10	turmas	até	julho	de	2013.	Dos	egressos,	
1	está	cursando	doutorado	e	6	mestrado	em	diferentes	instituições	brasileiras.	No	primeiro	vestibu-
lar	a	procura	superou	as	expectativas.	No	Exame	Nacional	de	Desempenho	dos	Estudantes	(ENADE	

2006)	 o	 curso	 recebeu	 a	 seguinte	 avaliação:	 a)	 ENADE:	 4;	 e	 b)	 IDD:	 2	O	 curso	 tem	 realizado	 e/ou	
apoiado	 eventos	 periódicos	 com	palestrantes	 de	 várias	 regiões	 do	 Brasil.	 Para	 aprimorar	 o	 acervo	
bibliográfico,	em	5	de	dezembro	de	2002,	foi	criado	o	Centro	de	Documentação	Histórica	da	UFMS,	
que	reúne	obras	preciosas	e	documentos	 inéditos	sobre	o	passado	mato-grossense	e,	em	2011,	 foi	
criado	o	Centro	de	Documentação	Doutores	do	Humanismo.	

2.10.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)deste	documento	

2.10.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.10.3	Outras	Informações		

	 	

2.10.4	Avaliação	Externa	

	

2.10.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	
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2.10.7	Considerações	da	Comissão	Setorial	

	

2.11	Curso	de	Letras	

A	primeira	habilitação	do	Curso	de	Letras,	do	Centro	de	Ciências	Humanas	e	Sociais,	Licenciatura	
em	Português	e	Espanhol,	foi	criada	em	1987.	Por	meio	do	Ato	de	Autorização	homologado	pela	Re-
solução	nº	060/90-COUN,	de	20/09/1990,	e	reconhecida	pela	Portaria	do	Ministério	da	Educação	nº	
486,	de	27/03/1997,	o	Curso	de	Letras	iniciou	suas	atividades	no	primeiro	semestre	de	1991,	contan-
do	 com	a	 carga	 horária	 de	 2.700	horas.	 Com	 ingresso	 por	meio	 de	 vestibular,	 o	 número	de	 vagas	
ofertadas,	na	ocasião,	foi	de	25.	Seguindo	o	regime	seriado	de	matrículas,	o	Curso	tinha	duração	mí-
nima	de	03	anos	e	máxima	de	7.		

No	início,	13	professores	efetivos	do	quadro	da	UFMS	ministravam	as	31	disciplinas	obrigatórias	
que	 compunham	sua	estrutura	 curricular,	 alguns	desses	docentes	eram	 lotados	no	então	Departa-
mento	de	Educação.	Ao	longo	do	tempo,	esse	número	tem	variado.	Em	1998,	quando	do	recebimen-
to	da	Comissão	Externa	do	MEC	para	avaliação	das	condições	de	oferta	do	Curso,	na	qual	o	Curso	
recebeu	a	menção	“ótimo”,	o	corpo	docente	era	formado	por	17	professores:	10	mestres,	02	douto-
res,	04	especialistas	e	01	graduado.	Em	2003,	o	número	de	professores	subiu	para	24,	sendo	01	pós-
doutor,	08	doutores,	cinco	mestres,	02	especialistas	e	01	mestre	cedido	(não	fazia	parte	do	quadro	
efetivo	da	UFMS),	além	de	01	professor	substituto.	Em	2007,	esse	número	caiu	para	20:	06	doutores,	
08	mestres,	 04	professores	 substitutos	 (01	doutor	e	03	mestres),	 01	professora	 colaboradora	e	01	
cedida,	com	titulação	de	mestre.	

Paulatinamente,	o	número	de	vagas	oferecido	foi	aumentando	e,	atualmente,	com	ingresso	via	
Sistema	de	Seleção	Unificada	(SISU),	o	Curso	de	Letras/CCHS	oferece	40	vagas,	e	está	totalmente	
adequado	ao	sistema	semestral	de	matrículas,	assumido	pela	UFMS	desde	2010.	Atendendo	às	ne-
cessidades	atuais	de	mercado	e	especificações	do	MEC,	a	carga	horária	atual	é	de	3.519	horas,	distri-
buídas	em	90	disciplinas	obrigatórias	(06	delas	ofertadas	por	outros	cursos	do	CCHS:	Cursos	de	Peda-
gogia,	de	Filosofia	e	de	Psicologia)	distribuídas	ao	longo	de,	08	semestres,	com	a	possibilidade	de	o	
aluno	terminar	o	Curso	no	tempo	máximo	de	12	semestres.	

Letras	também	oferta	04	disciplinas	para	outros	Cursos	da	UFMS,	incluindo-se	Língua	Brasileira	de	
Sinais	para	todas	as	Licenciaturas.	O	quadro	de	professores	agora	é	formado	por	22	docentes:	15	efe-
tivos,	03	substitutos,	02	temporários,	e	02	voluntários.	Esse	quadro	é	composto	por	01	pós-doutor,	
08	doutores,	11	mestres	e	02	especialistas.	

No	decorrer	de	quase	25	anos,	o	Curso	de	Letras	formou	415	professores	habilitados	a	lecionar	
língua	portuguesa,	língua	espanhola	e	suas	literaturas	para	alunos	da	Escola	Básica,	a	partir	do	6º	ano	
do	Ensino	Fundamental	até	o	3º	ano	do	Ensino	Médio.	Em	1991,	foram	12	egressos;	em	1992,	20;	em	
1993,	31;	em	1994,	17;	em	1995,	12;	em	1996,	18;	em	1997,	17;	em	1998,	17;	em	1999,	31;	em	2000,	
18;	em	2001,	12;	em	2002,	21;	em	2003,	26;	em	2004,	26;	em	2005,	27;	em	2006,	15;	2007,	22;	em	
2008,	21;	em	2009,	27;	em	2010,	14;	em	2011,	10.	Durante	esse	tempo,	o	número	de	candidatos	por	
vaga	oscilou	entre	o	mínimo	de	4,88	e	o	máximo	de	13,20.	A	partir	de	2011,	quando	a	UFMS	optou	
pelo	preenchimento	das	vagas	por	meio	do	SISU,	não	foi	mais	possível	verificar	essa	estatística,	pois	
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esse	Sistema	permite	várias	chamadas	em	vários	períodos	de	matrículas	até	que	todas	as	vagas	se-
jam	ocupadas.	

Nesse	período,	os	acadêmicos	do	Curso	participaram	da	Avaliação	do	Exame	Nacional	de	Curso,	
com	resultados	variando	entre	os	conceitos	C,	B	e	A.	Atualmente,	a	avaliação	oficial	de	desempenho	
dos	egressos	e,	por	consequência,	da	qualidade	do	Curso,	é	feita	pelo	Governo	por	meio	do	Exame	
Nacional	de	Desempenho	de	Estudantes	(ENADE).	As	notas	obtidas	variaram	entre	3	e	4,	o	que	ga-
rantiu	a	revalidação	da	Habilitação	em	Língua	Portuguesa	e	Língua	Espanhola	em	2008	(Portaria	MEC	
nº	478/2011,	processo	200710806).	

Hoje,	o	Curso	conta	com	um	Curso	de	Mestrado	em	Estudos	de	Linguagens	com	duas	 linhas	de	
pesquisa	-	Linguística	e	Semiótica	e	Teoria	da	Literatura	e	Estudos	Literários;	além	de	possuir	vários	
projetos	de	pesquisa,	ensino	e	extensão	coordenados	por	seus	professores,	entre	eles,	02	projetos	
de	 Iniciação	 à	 Docência	 com	 08	 e	 10	 alunos	 bolsistas	 Capes	 cada	 um;	 dois	 projetos	 “Pró-
Nivelamento/UFMS”	que	visam	a	auxiliar	os	alunos	 ingressantes	com	dificuldades	em	 língua	portu-
guesa	e	 língua	espanhola;	um	projeto	de	extensão	para	ensino	de	 línguas	estrangeiras	 -	PROJELE	 -	
que	completa	16	anos	em	2012,	pelo	qual	 já	passaram	mais	de	1000	alunos,	considerando-se	a	co-
munidade	acadêmica	(alunos	e	técnicos	administrativos)	e	a	comunidade	campo-grandense	em	ge-
ral.	

2.11.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	
2.9.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.11.3	Outras	Informações		

	 	

2.11.4	Avaliação	Externa	

	

2.11.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.11.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.12	Curso	de	Música	

O	curso	foi	criado	pela	Resolução	COUN	nº	5,	de	22.03.2002,	com	as	modalidades	de	bacharelado	
e	licenciatura,	e	iniciou	as	suas	atividades	acadêmicas	em	agosto	de	2002,	contando	com	um	profes-
sor	efetivo,	um	técnico	músico	e	a	colaboração	de	docentes	substitutos.	De	acordo	com	a	proposta	
original	o	Curso	de	Música/CCHS	ofereceria	as	seguintes	modalidades	e	habilitações,	conforme	a	Re-
solução	CAEN	nº	98,	de	30.06.2003:	
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-	Curso	de	Música	–	Bacharelado	–	Canto;	

-	Curso	de	Música	–	Bacharelado	–	Piano;	

-	Curso	de	Música	–	Bacharelado	–	Violão;	

-	Curso	de	Música	–	Licenciatura	–	Educação	Musical.	

No	entanto,	a	UFMS	ofereceu	o	Curso	de	Música,	desde	a	sua	criação,	apenas	na	modalidade	
Licenciatura	–	Educação	Musical,	com	entrada	através	do	Vestibular	de	Inverno.	O	Projeto	Pedagógi-
co	 inicial	manteve-se	até	o	ano	de	2006,	quando,	principalmente	em	 função	da	 chegada	de	novos	
professores	efetivos,	um	novo	projeto	pedagógico	foi	proposto,	aprovado	e	implantando.	Este	Proje-
to	Pedagógico	de	2006	foi	alterado	em	2010	em	função	da	reestruturação	do	sistema	administrativo	
e	pedagógico	da	universidade,	que,	entre	inúmeras	outras	ações,	passou	a	ter	seu	calendário	acadê-
mico	organizado	semestralmente,	em	módulos	de	17	semanas,	e	o	oferecimento	de	disciplinas	atra-
vés	do	sistema	de	créditos.	Em	resumo,	em	2010,	o	PPC	de	2006	 foi	 semestralizado	para	 todos	os	
acadêmicos	 vinculados	 ao	 curso,	 publicado	 na	 Resolução	 COEG	 nº	 247-2011.	 Nos	 anos	 de	 2008	 e	
2009,	vários	professores	efetivos	com	dedicação	exclusiva	chegaram	ao	curso,	trazendo	outra	visão	
sobre	a	formação	do	educador	musical	que	se	refletiu	em	uma	adaptação	do	Projeto	Pedagógico	vi-
gente.	A	turma	de	estudantes	ingressante	em	agosto	de	2010	foi	a	primeira	a	iniciar	seu	curso	nesse	
novo	projeto,	publicado	na	Resolução	COEG	nº	30-2012.	O	curso	se	solidificou	em	termos	de	forma-
ção	e	de	abrangência	dos	conteúdos	previstos,	possibilitando	uma	formação	mais	ampla	que	aquela	
oferecida	anteriormente	e	um	maior	aprofundamento	em	algumas	das	disciplinas	musicais	e	peda-
gógicas.	

A	partir	de	2011,	o	curso	passou	a	ter	a	sua	entrada	pelo	vestibular	de	verão,	acompanhando	
o	calendário	da	maioria	dos	cursos	da	universidade.	Portanto,	até	que	a	turma	ingressante	em	2010	
se	forme,	em	meados	de	2014,	o	curso	possui	cinco	turmas	no	primeiro	semestre	de	cada	ano	e	qua-
tro	no	segundo.	Esse	fato	implica	em	uma	ampliação	temporária	da	lista	de	oferta	de	disciplinas	e,	
consequentemente,	no	aumento	da	carga	horária	dos	docentes.	

2.12.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.12.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.12.3	Outras	Informações		

	 	

2.12.4	Avaliação	Externa	

	

2.12.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	
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2.12.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.13	Curso	de	Pedagogia		

O	primeiro	Projeto	de	Curso	de	Pedagogia	no	CCHS/UFMS	originou-se	pela	solicitação	da	Secreta-
ria	Estadual	de	Educação	em	atender	uma	demanda	por	cursos	superiores	na	área	pedagógica,	em	
período	noturno,	registrada	no	Ofício	nº.	6071/1030/SE/MS/1980.	Essa	clientela	encontrava-se	ma-
triculada	no	2º	grau	e	era	composta	de	3.961	alunos,	só	no	município	de	Campo	Grande,	o	que	per-
mitia	considerar	como	uma	significativa	procura	às	vagas	oferecidas	nos	cursos	universitários	no	pe-
ríodo	noturnos.	

Em	21	de	outubro	de	1980,	o	Comitê	de	Integração	e	Coordenação	Executiva,	aprovou	a	criação	
do	Curso	de	Graduação	em	Pedagogia	com	duas	Habilitações:	Magistério	de	1º	Grau	–	Séries	Iniciais	
para	o	Ensino	Fundamental	e	Magistério	para	Pré-escola,	no	Câmpus	de	Campo	Grande,	no	período	
noturno,	com	a	missão	de	formar	644	professores	que	atuavam	nas	Redes,	estadual	e	municipal	de	
ensino,	no	município	de	Campo	Grande.	

As	propostas	curriculares	foram	precedidas	de	discussões	e	contaram	com	subsídios	provenientes	
dos	modelos	de	cursos	em	funcionamento	na	UNIMEP	(Piracicaba/SP),	Universidade	Federal	de	Pelo-
tas	/RS	e	da	Universidade	de	Passo	Fundo	/RS.	A	primeira	turma	ingressou	em	1981,	no	primeiro	se-
mestre	letivo,	com	30	vagas	oferecidas	no	vestibular	para	Habilitação	em	Séries	Iniciais	do	Ensino	de	
1º	Grau	e	30	vagas	na	Habilitação	em	Pré-Escola	com	ingresso	no	segundo	semestre	letivo.	Em	1982,	
os	currículos	das	habilitações	foram	unificados	(Resolução	COEPE	nº	72/1982),	passando	a	oferecer	
apenas	uma	Habilitação	denominada:	Magistério	para	a	Pré-Escola	e	para	Primeiras	Séries	do	Ensino	
de	1º.	Grau.	

Em	9	de	dezembro	de	1983,	durante	a	realização	do	I	Seminário	Interno	do	Curso	de	Pedagogia,	o	
perfil	do	profissional	dos	egressos	do	Curso	de	Graduação	em	Pedagogia	foi	objeto	de	discussão	no	
âmbito	do	evento,	deliberando	por	uma	proposta	que	privilegiasse	uma	formação	“consciente,	críti-
co,	autônomo,	 inserido	na	realidade,	capaz	de	promover	mudanças	e	transformações	sociais”.	Pela	
Resolução	nº	57/1983	COEPE	a	Estrutura	Curricular	amplia	à	formação	acadêmica,	criando	a	segunda	
Habilitação	Magistério,	focada	para	as	Matérias	Pedagógicas	do	Ensino	de	2º	Grau,	Habilitação	para	
o	Magistério	dos	Anos	Iniciais	do	Ensino	de	1º	Grau.	O	reconhecimento	do	Curso	ocorreu	em	maio	de	
1984,	por	intermédio	do	Parecer	de	n.º	691,	datado	em	05	de	outubro	de	1984	e	publicado,	em	14	
de	novembro	do	mesmo	ano,	no	Diário	Oficial	da	União.	

Buscando	tornar	coerente	o	perfil	profissional,	relativamente	ao	processo	de	formação,	foram	discu-
tidos	no	V	Seminário	do	Curso	de	Pedagogia	(Anais:	1989,	p.	27),	os	objetivos	das	disciplinas	e	emen-
tas	visando	as	possibilidades	“interdisciplinares”	do	currículo,	enquanto	processos	teóricos	e	meto-
dológicos.	

Entre	1984	e	1989,	 acadêmicos,	docentes	e	 conselhos	universitários	esbarraram	em	condi-
ções	frágeis	de	funcionamento	do	Curso,	no	que	se	referia	ao	sistema	de	seleção,	como	o	sistema	de	
avaliação	e,	ainda,	a	realização	das	práticas	de	ensino	e	estágios	supervisionados	curriculares	e	o	re-
conhecimento	dos	profissionais	formados,	por	parte	de	órgãos	de	educação	do	estado	e	dos	municí-
pios.	
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Entre	1990	e	2002,	o	Curso	passou	por	outras	reestruturações	curriculares,	sempre	no	intuito	
de	atender	exigências	da	legislação	superior,	bem	como	atender	um	novo	perfil	profissional,	ajustan-
do-o	 às	 exigências	sociais,	 históricas	 e	 políticas	 e,	 particularmente,	 as	 demandas	 da	 educação,	 na	
época,	considerando	as	lutas	desencadeadas	a	partir	dos	anos	1980,	em	torno	da	cidadania	e	demo-
cracia,	constituinte,	autonomia	universitária	entre	tantas	outras.	Em	2003,	o	Departamento	de	Edu-
cação	propôs	dois	Projetos	Pedagógicos	para	o	Curso	de	Graduação	em	Pedagogia:	Licenciatura	em	
Educação	 Infantil	e	Licenciatura:	em	Anos	 Iniciais	do	Ensino	Fundamental,	 tendo	como	referencia	o	
Decreto	de	criação	dos	Institutos	Superiores	de	Educação,	em	instituições	privadas,	e	a	interpretação	
da	 LDBEN	 nº.	 9.394/96,	 bem	 como	 nas	 Diretrizes	 Curriculares	 Nacionais	 para	 a	 	formação	
de	Professores	da	Educação	Básica	(Resolução	CNE/CP	nº.	01,	de	18	de	fevereiro	de	2002)	e	as	Dire-
trizes	Curriculares	Nacionais	para	a	Educação	 Infantil	 (Resolução	CNE/CEB	nº.	01,	de	07	 se	abril	de	
1999),	por	um	grupo	de	docentes	do	Curso.	A	organização	curricular	resultou	de	várias	reuniões	em	
que	os	professores,	que	argumentavam	o	referencial	legal	e	à	formação	de	professores	para	atuarem	
na	Educação	Básica,	passando	as	bases	epistemológicas	a	serem	diluídas,	em	cada	disciplina	do	Cur-
so,	o	que	não	houve	consenso.	

No	ano	de	2005	os	acadêmicos	 ingressaram	no	Exame	Nacional	de	Desempenho	dos	Estu-
dantes	(ENADE)	obtendo	conceito	4.	Essa	nota	justifica-se	pelo	mérito	dos	acadêmicos	e	do	quadro	
de	 professores	que	 do	 Curso	 com	 95%,	 em	média	 de	 doutores,	 sendo	 50%	 destes	 atuando	 como	
pesquisadores	na	pós-graduação,	em	educação	e	psicologia.	Porém,	a	superação	assim	compreendi-
da,	se	deu	pelo	mérito	dos	acadêmicos,	visto	as	dificuldades	que	enfrentam	no	ensino	público,	sendo	
muitos	do	ensino	noturno,	trabalhadores,	bem	como	as	próprias	condições	da	universidade	pública.	
Em	2007	e	2013	a	Revista	Guia	do	Estudante	da	Editora	Abril,	 certificou	o	Curso	de	Graduação	em	
Pedagogia	com	cinco	estrelas	em	sua	avaliação	anual	de	cursos	superiores.	

Com	base	na	Resolução	CNE/CP	nº.	15,	de	1	de	maio	de	2006,	as	Diretrizes	Curriculares	Naci-
onais	para	o	Curso	de	Graduação	em	Pedagogia,	Licenciatura,	levaram	os	professores	a	discutir	a	ou-
tra	restruturação	curricular	do	Curso,	que	resultou	em	um	projeto	com	o	oferecimento	da	formação	
docência	com	bases	na	Educação	Infantil	e	Anos	Iniciais	do	Ensino	Fundamental,	além	de	oportunizar	
aos	acadêmicos	a	realização	de	núcleos	de	aprofundamentos	nas	áreas	Educação	Especial,	Educação	
de	Jovens	e	Adultos,	Gestão	Educacional	e	Educação	e	Trabalho.	

As	expectativas	de	formação	e	de	perfil	profissional	do	professor	defendida	pelos	docentes	le-
varam	em	conta,	que	a	 sociedade	brasileira	em	suas	condições	históricas,	ampliando	suas	próprias	
expectativas	educacionais,	apontando	inúmeras	possibilidades	de	atuação	ao	pedagogo	no	contexto	
social.	Também,	foi	consenso	entre	os	docentes	que	a	formação	proposta	neste	projeto	pressupõe,	
não	somente	a	formação	do	futuro	pedagogo	que	oportunize	processos	de	democratização	da	edu-
cação	e	de	exercício	da	cidadania	nas	instituições	educativas,	mas,	também,	para	reconhecer	e	/	ou	
participar	 da	 construção	 de	 relações	 político-sociais	 efetivas	 e	não	 apenas	 burocrático-
administrativas.	
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2.13.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento		

2.13.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.13.3	Outras	Informações		

	 	

2.13.4	Avaliação	Externa	

	

2.13.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.13.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.14	Curso	de	Psicologia	

A	UFMS	é	um	polo	difusor	e	construtor	de	conhecimentos	na	região	Centro-Oeste,	e	conta	
com	três	cursos	de	Psicologia.	O	mais	antigo	é	sediado	na	cidade	de	Corumbá/MS,	cidade	esta	locali-
zada	na	divisa	de	Mato	Grosso	do	Sul	com	a	Bolívia,	situada	a	420	km	de	Campo	Grande,	capital	do	
Estado	de	Mato	Grosso	do	Sul.	E	os	mais	recentes	cursos	localizam-se	na	cidade	de	Paranaíba/MS	e	
Campo	Grande/MS,	e	ambos	iniciaram	suas	atividades	em	julho	de	2002.	

Em	Campo	Grande	existem	dois	cursos	de	Psicologia	oferecidos	por	universidades	particulares.	
O	oferecimento	do	curso	de	Psicologia	pela	UFMS,	por	seu	lado,	amplia	a	oferta	de	vagas	à	popula-
ção,	além	de	garantir	o	princípio	de	gratuidade	da	universidade	pública.	À	procura	do	curso	também	
vem	ocorrendo	pelo	fato	dele	concentrar-se	no	período	noturno,	o	que	vem	possibilitando	o	ingresso	
de	uma	clientela	de	alunos	que	trabalha	durante	o	período	matutino.	

Quando	da	realização	do	primeiro	vestibular	(julho	de	2002),	o	curso	era	composto	por	oito	
professores	do	quadro	permanente	(seis	doutores	e	dois	mestres).	Em	setembro	de	2005,	o	curso	foi	
submetido	à	avaliação	por	uma	comissão	do	MEC	com	vistas	ao	seu	reconhecimento,	sendo	este	não	
concedido.	Depois	de	solicitada,	por	parte	da	UFMS,	outra	avaliação,	uma	nova	comissão	avaliou	o	
curso,	em	junho	de	2006,	e	conferiu	ao	curso	o	reconhecimento	restrito	por	um	período	de	12	me-
ses,	período	este	renovado	por	mais	12	meses.	Seu	reconhecimento	aconteceu	em	dezembro	de	
2009.	

Atualmente,	o	curso	conta	com	um	quadro	qualificado	de	docentes	permanentes	(onze	douto-
res,	dois	doutorandos	e	dois	mestres)	e	uma	colaboradora	doutora,	situação	esta	ainda	não	alcança-
da	por	muitos	cursos	de	graduação	já	instalados	no	país.	O	curso	garante	o	Bacharelado	em	Psicolo-
gia;	este	curso	visa,	em	todos	os	âmbitos	sociais,	a	apreensão	de	conhecimentos	da	ciência	Psicolo-
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gia,	a	profissionalização	embasada	nos	conhecimentos	já	consolidados	e	o	domínio	de	técnicas	psico-
lógicas.	A	 formação	profissional	 observará	os	pilares	ordenadores	do	ensino	 superior	 -	 o	 ensino,	 a	
pesquisa	e	a	extensão	-,	articulando	as	necessidades	que	se	impõem	à	área	de	Psicologia	no	que	se	
refere	ao	aprofundamento	de	seus	campos	de	atuação,	considerando	os	problemas	regionais,	nacio-
nais	 e	 internacionais.	 Assim,	 torna-se	 imprescindível	 a	 articulação	 com	 diversas	 áreas	 do	 conheci-
mento.	

Na	atualidade,	a	atuação	do	profissional	de	Psicologia	remete	necessariamente	ao	cuidado	
com	o	ser	humano,	compreendendo	que	a	interação	dos	homens	possibilita	a	construção	de	proces-
sos	psicológicos	condizentes	com	sujeitos	capazes	de	realizarem	análise	crítica	da	realidade	onde	se	
inserem,	e	de	agirem	sobre	esta,	de	maneira	a	torná-la	mais	favorável	à	vida.	

	

2.14.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.14.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.14.3	Outras	Informações		

	 	

2.14.4	Avaliação	Externa	

	

2.14.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.14.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.15	Curso	de	Tecnologia	em	Processos	Gerenciais	

À	época	da	criação	do	curso,	o	então	Departamento	de	Economia	e	Administração	(DEA)	abrigava	
os	Cursos	de	Pós-graduação	Strictu	Senso,	Mestrado	em	Administração,	de	Graduação	de	Bacharela-
do	 em	Administração	 e	 Bacharelado	 em	 Ciências	 Econômicas,	 passando,	 a	 partir	 do	 ano	 letivo	 de	
2010,	o	Curso	Superior	de	Tecnologia	em	Processos	Gerenciais.		

Contudo,	a	gênese	do	DEA	ocorreu	em	1979,	com	a	divisão	do	Estado	de	Mato	Grosso	e	a	instala-
ção	do	Estado	de	Mato	Grosso	do	Sul	(MS),	em	01	de	janeiro	de	1979,	quando	o	Governo	do	Estado,	
recém-criado,	ao	se	defrontar	com	a	falta	de	pessoal	qualificado	para	a	gestão	pública	solicitou	que	a	
UFMS	criasse	o	Curso	de	Graduação	em	Administração	Pública.		
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A	autorização	do	Curso	de	Administração,	da	UFMS,	ocorreu	em	20	de	outubro	de	1980,	por	meio	
da	Portaria	RTR/	UFMS	nº	91-A.	Com	ênfase	em	administração	pública,	o	Curso	de	Administração	da	
UFMS	tinha	como	objetivo	central	formar	profissionais	que	dispusessem	de	habilidades	e	competên-
cias	em	gestão	pública	necessárias	para	cumprir	sua	função	na	sociedade,	naquele	momento	específi	
co.	

	Em	04	 de	 setembro	 de	 1984,	 foi	 criado	 o	Departamento	 de	Administração	 (DA),	 que	 passou	 a	
pertencer	ao	Centro	de	Ciências	Humanas	e	Sociais	 (CCHS),	por	 força	da	Portaria	n.	015/84,	dando	
mais	liberdade	de	gestão	interna,	além	das	transferências	de	novos	recursos	materiais	e	humanos.		

O	DEA	foi	formalmente	criado,	em	06	de	junho	de	1990,	através	da	Resolução	n.	023,	pelo	Conse-
lho	da	UFMS,	por	ocasião	da	incorporação	do	projeto	do	novo	Curso	de	Graduação	em	Ciências	Eco-
nômicas	da	UFMS.		

O	Curso	de	Ciências	Econômicas,	da	UFMS	foi	concebido	através	da	Resolução	n.	03.490	do	Con-
selho	de	Ensino	Pesquisa	e	Extensão	e	finalmente	estruturado	dentro	da	concepção	estabelecida	pe-
lo	Conselho	Federal	de	Educação,	através	da	Resolução	01184,	em	1991.		

Acompanhando	a	evolução	dos	dois	cursos,	o	DEA	obteve,	em	2002,	a	autorização	para	a	implan-
tação	de	uma	Pós-graduação	Strictu-sensu	 (Mestrado),	na	área	de	Agronegócios,	permitindo	que	o	
egresso	do	curso	possa	realizar	estudos	avançados	e	conduzir	pesquisas	nesta	área,	por	se	acreditar	
também	nesta	vocação	natural	do	Estado	de	Mato	Grosso	do	Sul.		

Desta	forma,	o	antigo	DEA,	atual	ESAN	(Escola	Superior	de	Administração	e	Negócios),	desde	en-
tão	 forma	profissionais	 qualificados	 para	 atuar	 no	 setor	 público,	 privado	ou	 no	 terceiro	 setor,	 por	
meio	das	especializações	em	áreas	como	Macro	e	Micro	Economia,	Economia	do	Setor	Público,	Mar-
keting,	Financeira,	Agronegócios,	Competitividade	Empresarial,	dentre	outras,	com	o	objetivo	central	
de	atender	os	estudantes	que	buscam	um	diferencial	competitivo	na	especialização.		

Entende-se	que,	no	 início	do	século	XXI	com	a	ampliação	do	espaço	físico,	a	aquisição	de	novos	
equipamentos	e	de	última	geração,	bem	como	a	contratação	de	novos	docentes,	através	de	Concur-
sos	Públicos,	a	ESAN	possa	estar	apto	para	ampliar	a	oferta	de	novos	com	o	objetivo	de	atender	a	
demanda	de	profissionais,	cuja	qualificação	passa	a	ser	formada	pelos	recentes	métodos	de	ensino	e	
pesquisa	e	 instrumentos	didático-pedagógico	que	contemplem	uma	nova	visão	de	mundo.	Assim	é	
criado	o	Curso	Superior	de	Tecnologia	em	Processos	Gerenciais.		

O	primeiro	 vestibular	 do	Curso	 Superior	 de	 Tecnologia	 em	Processos	Gerenciais	 foi	 oferecido	e	
publicado,	sob	código	n.	0354,	através	do	Edital	PREG	n.	078,	de	25	de	agosto	de	2009,	que	formali-
zou	o	Vestibular	de	Verão	da	UFMS	2010.	Foram	139	candidatos	concorrendo	a	60	vagas,	gerando,	
portanto,	uma	média	de	2,31	candidatos/vaga.	

	Desta	forma,	a	primeira	turma	iniciou	as	suas	atividades	acadêmicas,	em	março	de	2010,	com	6	
professores	 lotados	 no	DEA,	 contratados	 através	 de	 Concurso	 Público,	 sendo	 que	 5	 docentes	 têm	
formação	na	área,	 com	doutoramento	e	de	dedicação	exclusiva	 (DE)	e	1	professor	 substituto,	 com	
formação	de	especialista.		

Tão	logo	que	sejam	convocados,	os	acadêmicos	do	curso	participarão	da	Avaliação	do	Exame	de	
Desempenho	de	Estudante	(ENADE).	
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2.15.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.15.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.15.3	Outras	Informações		

	 	

2.15.4	Avaliação	Externa	

	

2.15.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.15.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		

	

2.16	Curso	de	Turismo	

2.16.1		Indicadores		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

2.16.2		Potencialidades	e	Fragilidades		

	

2.16.3	Outras	Informações		

	 	

2.16.4	Avaliação	Externa	

	

2.16.6		Avaliação	Interna:	por		Discentes	e	Docentes	

	

2.16.7	Considerações	da	Comissão	Setorial		
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3		PESQUISA	E	PÓS-GRADUAÇÃO		

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)	deste	documento	

4	EXTENSÃO	E	APOIO	AO	DISCENTE	

Ver	a	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS)deste	documento	

5 AVALIAÇÃO	DA	COMUNIDADE	UNIVERSITÁRIA	

A	avaliação	feita	pelos	discentes	ainda	é	um	desafio,	principalmente	no	que	toca	a	mobilização.	A	
CPA	disponibiliza	no	Sistema	Acadêmico	(SISCAD)	um	questionário	com	vários	itens	a	serem	respon-
didos,	de	forma	anônima,	pelos	discentes.	Nenhuma	das	Unidades	Setoriais		ultrapassou	45%	de	par-
ticipação,	sendo	que	a	taxa	de	participação	da	UFMS	foi	de	27%.	O	CCHS	foi	a	unidade	com	uma	das	
menores	taxas	de	participação:	apenas	22%	dos	discentes	daquela	unidade	responderam	ao	questio-
nário.	O	gráfico	abaixo	mostra	as	taxas	de	participação	discente	por	Unidade	Setorial.	

	

Gráfico	25		

	

O	próximo	gráfico	mostra	que,	em	2014,	a	participação	dos	discentes	do	CCHS	acompanhou	a	
tendência	da	universidade,	com	o	pico	de	participação	atingindo	48%	de	discentes.	De	modo	geral,	
contudo,	a	participação	discente	nos	cursos	de	graduação	do	CCHS	superou	a	da	UFMS	como	um	to-
do,	pois	na	maioria	dos	cursos	houve	mais	de	26%	de	respostas.	

	
	
	
	
	

Gráfico	26	
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5.1	Avaliação	Discente	

	A	seguir,	apresenta-se	as	avaliações	feitas		pelos	discentes	em	relação	a	diversos	temas.	

5.1.1 Curso	

Com	 relação	 aos	 cursos	 de	 graduação,	 os	 acadêmicos	 foram	 solicitados	 a	 avaliar	 7	 aspectos	
dos	cursos	com	base	em	uma	escala	Likert	(muito	bom,	bom,	regular,	ruim,	muito	ruim)	

.	As	questões	foram	as	seguintes:	

Q1-	Matriz	curricular	(duração,	disciplinas,	flexibilidade)?	
Q2-	Sistema	acadêmico	(SISCAD)?	
Q3-	Adequação	às	exigências	da	sociedade	e	do	perfil	profissional	desejado?	
Q4-	TCC	?	Trabalho	de	Conclusão	de	Curso	(normas,	orientação,	cronograma)?	
Q5	-	Estágio	obrigatório	(normas,	orientações/supervisão)?	(se	o	aluno	não	tem/participa	de	
estágio	obrigatório,	favor	responder	"Não	se	aplica").	
Q6-	Atuação	dos	representantes	discentes	nos	órgãos	colegiados	e	do	centro	acadêmico	do	
seu	curso?	
Q7-	Oferecimento	de	atividades	complementares	e	orientação	para	o	cumprimento	destas?	
Q8-	Atuação/qualidade	dos	professores?	
Q9	-	Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)? 
	
	
A	avaliação	dos	acadêmicos,	agregada	para	o	CCHS,	está	exposta	no	gráfico	abaixo.		
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Gráfico	27	
	

	

Nota-se	que	as	avaliações	quanto	ao	sistema	acadêmico,	perfil	profissional,	atuação	docente	e	
conhecimento	do	Projeto	Pedagógico	do	Curso	(Q2,	Q3,	Q8	e	Q9)	foram	predominantemente	positi-
vas.	As	avaliações	dos	estágios	e	TCC	 (Q4	e	Q5)	 também	foram	positivas,	mas	como	nem	todos	os	
respondentes	haviam	feito	ou	estavam	fazendo	estágio	e/ou	TCC	quando	o	questionário	foi	aplicado,	
a	quantidade	de	 “Não	 se	aplica”	 foi	 alta.	 Se	esta	 for	desconsiderada,	nota-se	a	 acima	mencionada	
avaliação	positiva	desse	dois	itens.	As	avaliações	das	matrizes	curriculares,	atuação	de	representan-
tes	discentes	e	atividades	complementares	 (Q1,	Q6,	Q7)	apresentaram	uma	tendência	de	positivas	
para	regulares.	

	

5.1.2 Coordenação	de	Curso	

A	avaliação	das	coordenações	dos	cursos	de	graduação	do	CCHS	foram	realizadas	a	partir	das	
três	questões	abaixo	reproduzidas.	Foi	aplicada	a	mesma	escala	Likert	já	mencionada	na	seção	ante-
rior.		

Q1	-	Orientação	sobre	as	atividades	de	pesquisa,	extensão	e	outros?	
Q2	-	Disponibilidade	e	atenção	aos	acadêmicos?	
Q3	-	Divulgação	das	informações	do	curso	(PPC	-	projeto	pedagógico	de	curso,	matriz	curricu-
lar,	locais,	horários)?	
	

	 De	modo	geral,	as	avaliações	foram	positiva,	principalmente	nas	questões	Q2	e	Q3.	No	caso	
do	Q1,	a	avaliação	tendeu	a	ser	menos	positiva	porque	diz	respeito	a	um	atividade	que	não		é	exclu-
siva	da	coordenação	(orientação	sobre	atividades	de	extensão,	pesquisa	etc.).	Por	isso,	em	tal	ques-
tão	apareceu	a	maior	proporção	de	“Não	se	aplica”	também.	O	gráfico	abaixo	sumariza	tais	informa-
ções.	

Gráfico	28	
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5.1.3		Infraestrutura	

	 Com	relação	à	infraestrutura	da	UFMS,	os	discentes	puderam	avaliá-la	a	partir	das	seguintes	
questões	propostas:		
	
Q	1	 Serviços	de	segurança?	
Q	2	 Condições	físicas	dos	sanitários?	
Q	3	 Disponibilidade	do	acervo	da	biblioteca	quanto	à	adequação	ao	curso?	
Q	4	 Serviços	de	limpeza	e	conservação	de	edificações	e	da	infraestrutura?	
Q	5	 Atendimento	prestado	aos	portadores	de	necessidades	especiais?	
Q	6	 Qualidade	e	funcionamento	das	instalações	dos	laboratórios,	unidades	de	aulas	práticas	(e	
transporte	a	elas)?	
Q	7	 Serviços	prestados	pelas	cantinas	e	lanchonetes	instaladas	nas	áreas	internas	de	sua	unidade	
setorial?	
Q	8	 Recursos	computacionais	(laboratórios/unidades	de	aulas	práticas,	equipamentos,	sistemas	e	
Internet)?	
Q	9	 Qualidade	(conforto	térmico,	iluminação,	limpeza,	mobiliário	e	conservação)	das	salas	de	au-
la?	
Q10	 Disponibilidade	de	espaços	para	lazer	e	convivência?	
Q	11	 Instalações	físicas	da	biblioteca	de	seu	câmpus?	
	
	 A	avaliação	discente	quanto	a	 infraestrutura	foi	predominantemente	regular	para	negativo,	
com	exceção	da	questão	Q11,	relativa	a	biblioteca.	Os	itens	com	piores	avaliações	foram	a	segurança,	
acessibilidade	e	lanchonentes/cantinas	(Q2,	Q5,	Q7).	Quanto	a	acessibilidade,		houve	muitos	“Não	se	
aplica”,	dado	que	a	maioria	das	pessoas	não	são	portadoras	de	necessidades	especiais.	Além	disso,	
como	já	foi	 indicado	na	AVALIAÇÃO	DO	CENTRO	DE	CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SOCIAIS	(CCHS),	a	UFMS	
fez	investimentos	no	sentido	de	adequar	a	infraestrutura	e	ampliar	os	serviços	de	apoio.	
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5.1.4		Pesquisa	e	Extensão	

	 Quanto	as	oportunidades	para	os	discentes	participarem	de	projetos	e	atividades	de	pesqui-
sa,	 os	 acadêmicos	 avaliam	 negativamente	 (as	 somas	 de	 “Muito	 Bom”	 e	 “Bom”	 ficam	 abaixo	 dos	
40%).	Essa	avaliação	piora	um	pouco	com	relação	a	extensão,	mas	sendo	também	avaliada	de	regular	
para	ruim.	O	mesmo	se	pode	dizer	da	avaliação	do	apoio	institucional	a	eventos.	A	contribuição	da	
extensão	para	a	 formação	acadêmica	é	avaliada	 ligeiramente	melhor,	ainda	que	acompanhe	a	ten-
dência	negativa	geral.	
	 Do	ponto	de	vista	dos	acadêmicos	que	responderam	o	questionário,	portanto,	o	tripé	ensi-
no,	pesquisa	e	extensão	não	se	encontra	equilibrado,	dado	que	as	atividades	de	ensino	tem	uma	ava-
liação	predominantemente	positiva.	
	 As	questões	propostas	para	os	acadêmicos	foram	as	seguintes:	

		
Q	1	Oportunidades	para	participar	de	projetos	de	pesquisa?	
Q	2	Oportunidades	para	participar	de	programas/projetos	de	extensão?	
Q	3	Qualidade	das	atividades	de	extensão,	como	complemento	à	formação	acadêmica?	
Q	4	Apoio	da	instituição	para	a	participação	em	eventos	externos?	
	

O	gráfico	abaixo	sumariza	as	respostas	dadas	a	cada	questão.	
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5.1.5	Políticas	de	atendimento	aos	discentes	

	 Os	serviços	de	apoio	psicossocial	ofertadas	na	UFMS	são	avaliadas	de	regular	para	bom	pelos	
discentes.	Na	verdade,	boa	parte	dos	acadêmicos	que	responderam	marcaram	a	opção	“Não	se	apli-
ca	ou	não	observado”,	muito	provavelmente	porque	aqueles	que	responderam	não	foram	cobertos	–	
porque	 não	 necessitavam,	 não	 tiveram	 interesse	 ou	 não	 foram	 contemplados	 –	 por	 tais	 serviços.	
Quanto	às	atividades	extracurriculares	,	estas	são	avaliados	como	regulares	para	bom.	
	 As	questões	apresentadas	aos	discentes	foram	as	seguintes:	
	
Q1-	Atividades	extracurriculares	oferecidas	pela	UFMS,	por	exemplo,	semanas	acadêmicas,	congres-
sos,	cursos	de	extensão,	etc.?	
Q-2	Serviços	de	apoio	e	orientação	psicossocial	da	UFMS?	
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5.1.6		Organização	e	gestão		

A	questões	propostas	aos	discentes	nessa	temática	foram:	
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Q1	Atuação	do	DCE?	
Q2	Atendimento	prestado	pelos	técnicos-administrativos	da	sua	unidade	setorial	acadêmica?	
Q3	Participação	em	processos	decisórios?	
Q4	Melhorias	realizadas	no	curso	ou	na	unidade	setorial	a	partir	do	resultado	das	autoavaliações	an-
teriores?	
	
	 O	atendimento	pelos	 funcionários	 técnico-administrativos	 foi	muito	bem	avaliado	nesta	di-
mensão.	Já	a	atuação	do	DCE,	a	participação	em	processos	decisórios	e	os	impactos	da	autoavaliação	
foram	negativamente	avaliados.	Mais	precisamente,		as	duas	últimas	questões	(Q3	e	Q4)	apresenta	
alto	índice	de	“Não	se	aplica	ou	não	observado”,	o	que	significa	que,	mesmo	se	houve	oportunidades	
para	 participação	 e	mesmo	 que	 a	 autoavaliação	 tenha	 gerado	 impactos	 positivos	 na	 comunidade	
acadêmica,	boa	parte	dos	respondentes	não	as	identificaram.	
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5.1.7		Comunicação	com	a	sociedade	

	 Nesta	dimensão	da	avaliação,	as	quatro	questões	foram	as	seguintes:	
	
Q1	-	Divulgação	das	atividades	(eventos,	concursos,	etc.)	realizadas	na	UFMS?	
Q2	-	Qualidade	dos	serviços	de	ouvidoria	da	UFMS?	
Q3	-Portal	(site)	da	UFMS?	
Q4	-	Portal	(site)	da	sua	unidade	setorial	acadêmica?	
	
	 Observa-se	uma	quantidade	relevante	de	“Não	se	aplica	ou	não	observado”	nas	questões	Q2	
e	Q4	(ouvidoria	e	site	da	unidade	setorial),	provavelmente	porque	são	pouco	usados.	Já	a	divulgação	
das	atividades	na	UFMS	foi	avaliada	de	regular	para	ruim	pela	maioria	dos	respondentes,	enquanto	o	
site	da	universidade	foi	positivamente	avaliado.		
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	 5.1.8	Comentários	

5.1.8	Comentários	

	 A	UFMS	que	emerge	da	avaliação	discente	é	ainda	uma	instituição	com	um	enorme	desafio	
do	ponto	de	vista	do	envolvimento	da	comunidade	acadêmica	nos	processos	de	avaliação	e	decisó-
rios.	Como	a	maioria	dos	acadêmicos	não	participou	da	pesquisa,	é	difícil	construir	um	quadro	sinté-
tico	da	visão	e	da	avaliação	que	o	corpo	discente	faz	da	instituição.	

	 Em	todo	caso,		a	partir	das	repostas	disponíveis,	pode-se	afirmar	que	a	UFMS	ainda	apresen-
ta	 	 pelo	menos	dois	 grandes	desafios:	o	de	 cumprir	de	modo	efetivo	e	equilibrado	o	 tripé	ensino-
pesquisa-extensão,	por	um	lado,	e	instituir	uma	cultura	de	participação	e	autoavaliação,	não	apenas	
envolvendo	o	corpo	discente,	mas	a	comunidade	acadêmica	como	um	todo.	

		

	


