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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Breve descrição da unidade setorial acadêmica 

O Câmpus de Nova Andradina (CPNA) foi criado pela Resolução COUN nº 64, de 12.12.2005, 

pela UFMS em parceria com a Prefeitura Municipal com sede no Município de Nova Andradina, no i-

nício foram criados dois cursos na área de formação de professores: Geografia e História, ambos im-

plantados no segundo semestre do ano letivo de 2006. A partir de 2009 passou a ser ofertado tam-

bém o curso de Administração. 

No período de julho de 2006 a outubro de 2009 o CPNA funcionou em espaços físicos cedidos 

pela Prefeitura Municipal, no Centro da Cidade de Nova Andradina. As aulas eram ministradas na Es-

cola Municipal João de Lima Paes, localizada à rua Vearni Castro, 753, enquanto as atividades admi-

nistrativas eram desenvolvidas no espaço localizado na Avenida Eurico Soares Andrade, 1020. Em ou-

tubro de 2009 a Sede própria do CPNA foi inaugurada sendo transferidas todas as unidades e servi-

ços que compunham o Campus de Nova Andradina. 

A criação e implantação do CPNA teve como finalidade atender a região Sudeste do Estado 

de Mato Grosso do Sul, localizada à margem direita do Rio Paraná, atendendo os estudantes oriun-

dos de Nova Andradina e demais municípios vizinhos, tais como: Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, 

Bataiporã, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, e Taquarussu, além dos municípios localizados no inte-

rior de São Paulo e Paraná. O Campus busca consolidar a graduação e proporcionar aos acadêmicos a 

educação continuada. 

 A sede do Câmpus e sua infraestrutura está localizada em Nova Andradina, na Rodovia MS 

134, km 3, saída para Nova Casa Verde.  

Cursos de Graduação oferecidos: 3 (três) 

• Administração criado em 2009, está em funcionamento e recebeu a Comissão de Avaliação Inep/ 
Mec em 2012, onde obteve o conceito 4. 

• Geografia criado em 2006 e a partir de 2009 entrou em fase de extinção.  

• História criado em 2006, está em funcionamento ofertando 50 vagas anuais. Em 2010 foi 
avaliado pelo Inep/ Mec e obteve conceito 4. 

- Organização: Os cursos estão organizados tendo como base de deliberação pedagógica o Colegiado 

de Curso e a Direção de Campus, os docentes estão lotados no Gabinete do Diretor. 

- Em 2011 foi criado o Curso de Gestão Financeira que ofertará 50 vagas anuais a partir de 2014. O 

curso depende da realização do Sisu para vigorar no CPNA. 

2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÂO  

 

2.1 Curso de História 

 

2.1.1 Características gerais  

Curso de formação de professores para a formação básica (ensinos fundamental e médio). 

Curso com projeto pedagógico avaliado pelo Ministério da Educação, possuidor de conceito geral 4 e 

reconhecido em 2011. As turmas de 2012 e 2013 ingressaram mediante decisão judicial proferida pe-
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la Justiça Federal em ação popular movida por docentes e alunos do curso, reunidos em seu Centro 

Acadêmico, contrários aos interesses da gestão central da UFMS.  

O Projeto Pedagógico do curso foi concluído em 2013, tendo sido aprovado pelas diversas 

instâncias da UFMS e finalizado pela RESOLUÇÃO COEG Nº 138, DE 7 DE MAIO DE 2013, PUBLICADO 

NO BS 10.06.2013.  

 

2.1.2 Indicadores do curso  

Ingressantes: 50 matriculados via SISU.  

 
2.1.3 Disciplinas de maior reprovação:  
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – 18 reprovados 
Atividades Complementares – 12 reprovados 

História da Arte – 11 reprovados 

Prática de Ensino em História IV – 10 reprovados 

 

2.1.4 Corpo docente: 7 docentes, sendo: 2 substitutos; 5 docentes efetivos. Dos 5 docentes efetivos, 

1 afastado par doutoramento, os demais são 2 doutores da área de História e 2 mestres da área de 

Educação.  

 

2.1.5 Potencialidades e fragilidades do curso:  

 

2.1.5.1 Potencialidades: A potencialidade hoje resume-se exclusivamente na demanda/procura pe-

los ingressantes no curso, pois as fragilidades estruturais comprometem todas as atividades e enca-

minhamentos do Curso de História do CPNA.  

 

2.1.5.2 Fragilidades: Clima institucional desfavorável ao pleno desenvolvimento do curso; interferên-

cias da administração central que busca o desmantelamento do Curso embasada em critérios políti-

cos; ingerência e interferência constante na Coordenação do Curso de História, desconsiderando as 

prerrogativas do Colegiado do Curso; o acervo da biblioteca atende minimamente as demandas das 

disciplinas, pois diversas áreas relevantes do curso estão descobertas por falta de docentes específi-

cos para indicar aquisição de acervo bibliográfico. O ambiente institucional desfavoreceu a consoli-

dação da extensão e da pesquisa comprometendo a capacidade laboral dos docentes. Neste contex-

to verifica-se a total falta de estímulo por parte da Administração Central na promoção do Curso de 

História do CPNA.  

 

2.1.6 Alterações no PPC em 2013: foram concluídas as alterações no PPC com a publicação da 

RESOLUÇÃO COEG Nº 138, DE 7 DE MAIO DE 2013.  

 

2.1.7 Ações para reduzir reprovação e evasão: O Curso não sofre com a evasão significativa estando 

na média dos cursos de licenciatura da UFMS. Para reduzir as reprovações os docentes desenvolvem 

ações previstas nos respectivos Planos de Ensino. O grande problema enfrentado e notadamente a 

tentativa de fechamento do Curso por parte da Administração Central que se apoia em dados questi-

onáveis e procedimentos não convencionais. Em 2013 a situação agravou-se em virtude da redução 

do número de docentes efetivos do Curso de História.  
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2.1.8 Informar se está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de reconheci-

mento de curso para 2014 e quais possíveis problemas a serem enfrentados.  

 

A renovação do Reconhecimento do Curso ocorreu em 21/12/2012, pela Portaria 286, atualmente 

está incluído no ENADE de 2014.  

 

2.1.9 Ações adotadas decorrentes de avaliações externas (INEP, ENADE), em especial para o curso 

que não obteve desempenho satisfatório.  

 

As ações de desmontagem concorrem para a desarticulação plena do Curso de História do CPNA.  

 

2.1.10 Outras características que achar interessante ressaltar (exemplos: ações voltadas a portado-

res de necessidades especiais, atuação de grupos PET, uso de EAD, monitorias, bolsistas, etc).  

 

- Os quatro professores do Curso foram docentes tutores de bolsista no Programa Bolsa Permanên-

cia.  

- Os quatro docentes foram orientadores de Estágio Obrigatório e também do Trabalho de Conclusão 

de Curso.  

- Os quatro docentes integram o Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de História/CPNA.  

- Por iniciativa dos alunos foram desenvolvidos projetos de extensão na área de museologia, incluin-

do visitas a museus em Campo Grande-MS e Ouro Preto-MG, e o I Encontro de Prática de Ensino do 

Vale do Ivinhema.  

Outra informação relevante é o ingresso de três ex-alunos do Curso de História do CPNA em Progra-

ma de Pós-Graduação em nível de Mestrado no ano de 2013. 

 

2.2 Curso de Geografia 

 

2.2.1 Indicadores do curso:  

� Ingressantes: Não houve; 

� Formandos: 08 acadêmicos;  

� Evasão: Não houve; 

� Disciplinas de maior índice de reprovação: Não houve; 

� Corpo docente e titulação dos docentes em 2013 e/ou em comparação aos anos anteriores, 

2011 e 2012:  

 2013 2012 2011 

1º 

Sem. 

Prof. Dr. Marcelino de A. 

Gonçalves 

Prof. Dr. Ary T. Rezende Filho 

Profª Drª Flávia Akemi Ikuta 

Prof. Dr. Marcelino de A. Gon-

çalves 

Prof. Dr. Ary T. Rezende Filho 

Profª Drª Flávia Akemi Ikuta 

Prof. Dr. Marcelino de A. 

Gonçalves 

Prof. Ms. Ary T. Rezende Fi-

lho 

Prof. Ms. Jodenir C. Teixeira 
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Prof. Dr. Denis Richter 

2º 

Sem. 

Prof. Dr. Marcelino de A. 

Gonçalves 

Profª Drª Flávia Akemi Ikuta 

Prof. Dr. Marcelino de A. Gon-

çalves 

Prof. Dr. Ary T. Rezende Filho 

Profª Drª Flávia Akemi Ikuta 

Prof. Dr. Marcelino de A. 

Gonçalves 

Prof. Dr. Ary T. Rezende Fi-

lho 

Prof. Ms. Jodenir C. Teixeira 

Profª Drª Flávia Akemi Ikuta 

 

2.2.2 Potencialidade e fragilidades do curso: Não se aplica.  

 

2.2.3 Alterações no PPC em 2013 e motivos da mudança, se ocorreu: Não se aplica.  

 

2.2.4 Ações adotadas decorrentes de avaliações externas (INEP, ENADE), em especial se o curso 

não obteve desempenho satisfatório: Não se aplica. 

 

2.2.5 Outras características que achar interessante ressaltar: Nada a declarar.  

 

- Não está prevista avaliação externa de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso 

para 2014.  

 

2.3 Curso de Administração 

2.3.1 Características Gerais 

Curso: ADMINISTRAÇÃO 

Modalidade do curso: Administração (Bacharelado) 

Habilitação: ADMINISTRAÇÃO  

Título acadêmico conferido: Bacharel em Administração  

Modalidade de ensino: Presencial 

Número de vagas: 60 para o turno noturno 

Objetivos do curso:  

- Formar profissionais com visão de liderança e multidisciplinar, destacando-se por uma postu-

ra crítica, holística, criativa, inovadora, empreendedora e, calcada em valores éticos, exercer 

suas atividades com excelência.  
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- Construção de competências e habilidades para trabalhar em estudos administrativos, orga-

nizacionais, estratégicos, qualitativos e quantitativos nas diversas áreas da administração. 

- Habilitar o profissional para trabalhar nas áreas sociais, econômicas, políticas, culturais, in-

vestigação científica, e suas metodologias; 

- Difundir o conhecimento na área de administração e negócios no âmbito internacional, na-

cional e, especificamente, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul; 

- Oferecer um currículo que assegure a qualidade do ensino articulado com a pesquisa e a ex-

tensão, flexível e plural, exercitando uma sólida formação teórico-empírica, considerando as 

peculiaridades do mercado de atuação do profissional; 

- Proporcionar a capacitação para tratar de temas transversais, tais como: gênero, transcultu-

ralismo, globalização da economia, desenvolvimento, qualidade de vida no trabalho, entre 

outros. 

2.3.2 Indicadores de ingressantes, formandos, candidato/vaga, evasão 

2.3.2.1 Turma ingressante 2009 

Forma de ingresso: vestibular 

� Inscritos: 97 
� Relação candidato/vaga: 1,62 
� Matrículas em 2009: 59 

 

2.3.2.2 Turma ingressante 2010 

Forma de ingresso: SISU (Sistema de Seleção Unificada) 

� Inscritos: aproximadamente 1000 
� Relação candidato/vaga: 16,67 
� Matrículas em 2010: 11 

 

2.3.2.3 Turma ingressante 2011 

Forma de ingresso: SISU (Sistema de Seleção Unificada) 

� Inscritos: aproximadamente 587 
� Relação candidato/vaga: 9,78 
� Matrículas em 2011: 58 

 

Forma de ingresso: Transferência para o mesmo curso de outras IES e/ou ingresso por 

Portador de Diploma 

� Matrículas: 36 

 



                                               Autoavaliação Setorial 2013 – CPNA                                                                                   11 

 

2.3.2.4 Turma ingressante 2012 

Forma de ingresso: SISU (Sistema de Seleção Unificada) 

� Inscritos: aproximadamente 323 
� Relação candidato/vaga: 5,38 
� Matrículas em 2012: 59 

Forma de ingresso: Transferência para o mesmo curso de outras IES 

� Matrículas: 17 

 

2.3.2.5 Turma ingressante 2013 

Forma de ingresso: SISU (Sistema de Seleção Unificada) 

� Inscritos: aproximadamente 698 
� Relação candidato/vaga: 11,63 
� Matrículas em 2013: 60 

Forma de ingresso: Transferência para o mesmo curso de outras IES e/ou ingresso por portador de 

diploma 

� Matrículas: 12 
 

2.3.2.6 Resumo 

� Total vagas oferecidas em 2013: 300 
� Matrículas 2013: 246   
� Evasão: 54 

 

2.3.3 Disciplinas de maior índice de reprovação  

Matemática I e II, Estatística, Matemática Financeira, Custos e Contabilidade 

Os professores são ótimos, acessíveis e sempre desenvolvem programas de monitoria e de nivela-

mento. Mas o índice também é alto, pois são disciplinas que exigem maior dedicação e conhecimen-

tos prévios (matemática básica e raciocínio lógico), devido as exigências das disciplinas, alguns alunos 

matriculam-se e depois desistem ou não aparecem às aulas, nem nas iniciais. Dentre vários motivos 

que conseguimos identificar está o fato de morarem em outros municípios e/ou em outros estados. 

Então, fazem a matrícula, mas depois desistem de cursar as disciplinas. 

2.3.4 Corpo Docente 

� Edrilene Barbosa Lima Justi, Mestre, cursando doutorado 
� Flávia Akemi Ikuta, doutora 
� Gemael Chaebo, Mestre, cursando doutorado 
� Jose Aparecido Moura Aranha, cursando doutorado 
� Lia Moretti e Silva, Mestre, cursando doutorado 
� Marcela Avelina Bataghin Costa, Mestre, cursando doutorado  
� Rafael Martins Noriller, Mestre 
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� Solange Fachin, Mestre, cursando doutorado 
� Waléria Andrade Martins, Mestre 

 

Em 2013 o curso contou com 1 professor temporário (mestre) e um professor voluntário (especialis-

ta). 

2.3.5 Potencialidades e fragilidades do curso 

Uma potencialidade do curso é que ainda é um curso novo, em fase de integralização de todos os 

seus semestres, ou seja, ainda temos muito o que evoluir para melhorar o curso em todos as suas 

instâncias conforme elas vão sendo implementadas, como exemplo, toda a matriz curricular, Traba-

lho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares. 

Outra potencialidade é o fato de termos vários professores fazendo doutorado o que configurará 

mais estímulo em termos de pesquisa para o curso todo. 

Uma fragilidade é o fato de que tivemos vários ingressantes advindos por meio de transferência de 

outras IES e que de certo modo, estavam acostumados com um ritmo de estudos e que ainda estão 

em processo de adaptação para o ritmo implantado pelos professores do curso de Administração 

CPNA. 

2.3.6 Previsão para reconhecimento de curso 

Não há previsão para recebimento de nova avaliação externa visando o reconhecimento ou renova-

ção do reconhecimento, tendo em vista que o curso foi avaliado em 2012 e recebeu seu reconheci-

mento, com nota 4. 

2.3.7 Avaliação Externa (INEP, ENADE) 

Pelo fato do curso ser relativamente novo, somente uma turma prestou o ENADE em 2012 e obteve 

nota 3. 

2.3.8 Outras características 

O curso contou com projeto de extensão e  nivelamento. Além de atividades de iniciação científica 

através das tutorias da Bolsa Permanência. 

Realizou projetos de ensino, com viagens e visitas técnicas 

O curso tem feito um esforço para oferecer disciplinas em Período Especial para atendimento aos a-

cadêmicos que tem disciplinas pendentes, para que possam colar grau de maneira efetiva em termos 

de aproveitamento do tempo. 

Ocorreu a Colação de Grau da Primeira Turma de Administração em 26 de setembro de 2013, onde 

20 acadêmicos  colaram grau. 
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3  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

Atualmente oito professores do Curso de administração cursam o Doutorado.  Um professor 

do Curso de Geografia está afastado para Pós-Doutorado fora do país e um está afastado para Dou-

torado no país e há um professor do curso de História está afastado para doutoramento. 

Assim,  prevemos 8 teses defendidas durante os próximos três anos e um pós-doutoramento, 

o que ampliará nossa capacidade de desenvolvimento de projetos de pesquisa, inclusive com financi-

amento externo.  

 Atualmente temos três projetos de pesquisa com financiamento externo, coordenados pelos 

Professores: Ary Rezende Tavares Filho (Geografia) e Marcelino de Andrade Gonçalves(Geografia). 

Há professores atuando no Curso de Mestrado em Geografia do Campus de Três Lagoas e 

tem-se a possibilidade de organizar um Curso de Pós-Graduação em Administração para o ano de 

2015. 

A fim de manter estas potencialidades a Direção do Campus continuará estimulando os pro-

fessores dos diferentes cursos a continuarem sua formação/capacitação, além de desenvolverem 

pesquisas em diferentes ramos do conhecimento. 

 

4  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA/DISCENTES 

4.1 Cursos  

 

Em relação ao Projeto Pedagógico do Curso 74,14% (43) dos discentes responderam que co-

nhecem os respectivos PPC’s; 25,86% (15) responderam que não conhecem.  

Sobre a adequação da proposta do curso em relação ao mercado profissional 25,86% (15) 

responderam que é muito bom; 46,55% (27) responderam que a proposta é boa; 24,14% (14) que é 

regular; 1,72% (01) respondeu que é muito ruim e 1,72% (01) respondeu que não se aplica. 
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Já quanto a duração, flexibilidade e carga horária relativos a Matriz Curricular do curso 

28,86% (15) disseram que está muito bom; 51,72% (30) responderam que está bom; 17,24% (10) que 

é regular; 3,45% (2) disseram ser ruim  e 1,72% (1)Muito ruim. 

No que diz respeito a atuação dos professores do curso contabilizou-se 41,38% (24) como 

muito bom; 39,66% (23) responderam que está bom; 17,24% (10) como regular; 1,72% (1) responde-

ram alternativa ruim.  

Sobre o Estágio Obrigatório 5 discentes responderam que é muito bom; 9 que é bom; 4 que é 

regular; 1 que é ruim; 1 que é muito ruim; e 38 responderam que não se aplica. 

Em relação a qualidade dos professores do curso 41,38% (24) responderam que são muito 

bons; 39,66% (23) que são bons; 17,24% (10) que são regulares; 1,72% (1) que são ruins; e nenhum 

que são muito ruins. 

Quanto a orientação para o cumprimento das Atividades Complementares 15,52% (09) res-

ponderam que está muito bom; 39,66% (23) que está bom; 18,97% (11) que é regular; 6,90% (4) que 

é ruim;  6,90% (04) que é muito ruim e  12,07% (7) não se aplica. 

Em relação a avaliação do Sistema Acadêmico (Siscad) 37,93% (22) disseram que é muito 

bom; 53,45% (31)  responderam que é bom; ; 6,90% (4)  que é regular; 0,0% (0) que é ruim; e 1,72% 

(01) que é muito ruim. 

4.2 Coordenador de curso 

 

Sobre o horário de atendimento do coordenador aos acadêmicos 31,91% (15) responderam 

que está muito bom; 48,94% (23) que está bom; 17,02% (08) que é regular; 2,13 % (01) disseram que 

está ruim . 

  Quanto a divulgação do Curso – PPC, Matriz Curricular, locais, horários – 16 responderam 

que está muito bom; 17 disseram que está bom; 11 que é regular; 2 responderam que está ruim e 1 

que não se aplica. 
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A orientação do coordenador na pesquisa e na extensão mostrou que para 13 está muito 

bom; para14 está bom; para 12 está regular; 4 disseram que é ruim; 2 responderam que é muito ru-

im e 2 não se aplica ou não observado. 

 4.3 Docentes – Plano de Ensino e adequação  

 

 

 

Sobre conteúdos disciplinas a proposta do curso foram obtidas as seguintes respostas, 

43,48% (240 respostas) muito bom; 47,75% (109) bom; 9,96% (55) regular; 1,99% (11) ruim; 1,09% 

(6) muito ruim e 0,72%( 04) não se aplica ou não observado. 

Quanto a adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso, 43,48% (240) muito 

bom; 42,75% (236) bom; 9,96% (55) regular; 1,99% (11) ruim; 1,09% (6) muito ruim e 0,72%( 04) não 

se aplica ou não observado. 

4.3.1 Docentes – Importância, Avaliação disciplina 
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Quanto a avaliação do número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico para 

aulas práticas 190 responderam muito boa, 245 bom, 60 regular, 10 ruim, 8 muito ruim e 39 não se 

aplica. 

Quanto a importância da disciplina na sua formação pessoal, 355  responderam muito bom, 

155 bom, 32 regular, 3 ruim, 4 muito ruim e 3 não se aplica ou não observado. 

4.4 Disciplinas  

 

Quanto a avaliação sobre relacionamento professor / acadêmico; 59,68% (262 respostas) 

disseram que é muito bom; 30,07% (132 respostas) que é bom; 06,83% (30 respostas) que é regular; 

1,37% (06 respostas) que é ruim; e 1,59% (07 respostas) responderam que muito ruim e 0,46% (2) 

não se aplica ou não observado.  

4.5 Discentes - Disciplinas 

 

Sobre a assimilação dos conteúdos abordados na disciplina 40,60% (175) responderam muito 

bom, 44,32% (191) bom, 11,83% (51) regular, 2,09% (9) responderam ruim e 0,46% (2) responderam 

muito ruim e 0,70% (3) não se aplica ou não observado 
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Já quanto a pontualidade e permanência em aulas, 48,72% responderam que é muito boa, 

41,76% boa, 7,19% regular, 1,62% ruim, 0,23% muito ruim e 0,46% não se aplica ou não observado. 

Na dedicação e participação nas atividades da disciplina, 46,64% (201) disseram que é muito 

boa, 43,85% (189) boa, 7,66% (33) regular, 1,39% (6) ruim e 0,46% (2) não se aplica ou não 

observado. 

4.6 Pesquisa e Extensão                             

 

Sobre as oportunidades para participar em projetos de pesquisa 12,20% (5 respostas) 

disseram que é muito bom; 24,39% (10 respostas) responderam que é bom; 36,59% (15 respostas) 

que é regular; 19,51% (08 respostas) que é ruim; e 7,32% (3 respostas) disseram que é muito ruim. 

Em relação a divulgação dos editais e informações sobre projetos de pesquisa e extensão da 

UFMS, 9,76% (4 respostas) disseram que é muito bom; 24,39% (10 respostas) responderam que é 

bom; 34,15% (14 respostas) que é regular; 21,95% (9 respostas) que é ruim; e 7,32% (3 respostas) 

disseram que é muito ruim e 2,44% (1) não se aplica respectivamente. 
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4.6.1 Pesquisa e Extensão - II 

 

Sobre como você avalia a qualidade das atividades de extensão, como complemento à for-

mação acadêmica 14,63% (6 respostas) disseram que a qualidade das atividades de extensão, como 

complemento à formação acadêmica são muito boas; 19,61% (08 respostas) responderam que são 

boas; 29,27% (12 respostas) que são regular; 26,83% (11 respostas) que são ruins; 4,88% (02 

respostas) que são muito ruins e não se aplica respectivamente. 

Sobre as oportunidades para participar em projetos de pesquisa 12,20% (5 respostas) 

disseram que é muito bom; 24,39% (10 respostas) responderam que é bom; 36,59% (15 respostas) 

que é regular; 19,51% (08 respostas) que é ruim; e 7,32% (3 respostas) disseram que é muito ruim. 

4.7  Infraestrutura física - I 

 

Referente a qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios 07,14% (3  respos-

tas) disseram que está muito bom; 35,71% (15 respostas) disseram que está bom; 35,71% (15 respos-
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tas) que é regular; e 9,52% (4 respostas) que é ruim, 2,38% (1 resposta) que é muito ruim e 9,52% (4 

respostas) não se aplica. 

Quanto aos recursos computacionais 07,14% (03 respostas) responderam que está muito 

bom; 26,19% (11 respostas) disseram que está; 40,48% (17 respostas) que são regulares; 14,29% (06 

respostas) que são ruins; e 09,52% (04 respostas) disse que são muito ruins e  2,38% (01)  afirmou 

que não se aplica. 

Sobre a qualidade – conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação – das 

salas de aula 28,57% (12  respostas) disseram que está muito bom, 35,71% (15 respostas) disseram 

que está bom, que é regular 30,95% (13 respostas); e 2,38% (01 resposta) disse que é ruim e 2,38% 

(01 resposta) disse que é muito ruim 

4.7.1  Infraestrutura física - II 

 

As condições físicas dos sanitários 23,81% (10  respostas) disseram que está muito bom; 

35,71% (15 respostas) disseram que está bom; 30,95% (13 respostas) que é regular; e 7,14% (03 res-

posta) que é ruim, 2,38% (01) disseram que é muito ruim. 

Em relação ao atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais – acessibili-

dade da arquitetura, comunicação, outros 11,90% (5 respostas) disseram que é muito bom; 35,71% 

(15 respostas) disseram que é bom; 26,19% (11 respostas) disseram que é regular; e 4,76% (02 res-

postas) disseram que é ruim e 2,38% (1 resposta) que é muito ruim e 19,05% (8 respostas) não se a-

plica. 

Referente a disponibilidade de espaços para lazer e convivência 7,14% disseram que é muito 

bom; 34,04 disseram que é bom, 27,66% que é regular; 12,77% (6 respostas) que é ruim; 4,26% (02 

respostas) que é muito ruim; e 14,89% (07 respostas) que não se aplica. 

Já para os serviços de limpeza e conservação de edificações e infraestrutura 16,67% (7 res-

postas) disseram que está muito bom; 50,00% (21 respostas) que está bom; 26,19% (11 respostas) 

que está regular; e 4,76% (02 respostas) disseram que está ruim e 2,38% (1) que esta muito ruim. 
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4.7.2  Infraestrutura física -  Biblioteca 

 

14,29% (06  respostas) disseram que as instalações físicas da biblioteca é muito boa; 45,24% 

(19 respostas) responderam que são boas; 35,71% (15 respostas) disseram que são regulares as ins-

talações; e 2,38% (1) opinou que são ruins; e 2,38% (1) disseram que são muito ruins. 

Referente a disponibilidade do acervo da biblioteca quanto a sua adequação ao curso 7,14% 

(3 respostas) disseram que está muito bom; 35,71% (15 respostas) que está bom; 40,48% (17 respos-

tas) disseram que está regular; 11,90% (05 respostas) que está ruim; e 4,76% (02 respostas) que é 

muito ruim. 

4.7.3  Infraestrutura física - Serviços 

Referente aos serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes 7,14% (3 respostas) disseram 

que está muito bom; 42,86% (18 respostas) que está bom; 26,19% (11 respostas) que é regular; 

14,29% (06 respostas) que ruim; 9,52% (04 respostas) que é muito ruim. 



                                               Autoavaliação Setorial 2013 – CPNA                                                                                   21 

 

Quanto aos serviços de segurança 21,43% (09 respostas) disseram que é muito bom, e regu-

lar; 57,14% (24  respostas) disseram que é bom; 21,43% (09 respostas) que é regula. 

  Sobre a sinalização no interior da sua unidade setorial acadêmica – centro, campus e facul-

dade – 28,57% (12  respostas) disseram que está muito boa; 35,71% (15 respostas) disseram que está 

boa; 30,95% (13 respostas) que é regular; 2,38% (01 resposta) que é ruim; 2,38% (1 resposta) que é 

muito ruim. 

4.8 Responsabilidade social da instituição 

 Sobre a questão que a aborda as atividades desenvolvidas pela UFMS para a promoção da 

cidadania e inclusão social 4,88% (2 respostas) disseram que são muito boas; 41,46% (17 respostas) 

disseram que são boas; 36,59% (15  respostas) que são regulares; 2,44% (1 resposta) que são ruins; 

4,88% (02 respostas) que são muito ruins; e 9,76% (4 respostas) que isso não se aplica. 

 Quanto a interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na 

preservação da memória e do patrimônio cultural 9,76% (4 respostas) disseram que é muito boa; 

29,27% (12) disseram que é boa; 36,59% (15 respostas) que é regular; 7,32% (3 respostas) que é ru-

im; 7,32% (03 respostas) que é muito ruim; e 9,76% (4 resposta) que não se aplica. 
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4.9 Comunicação com a sociedade 

 

 

Sobre como você avalia o portal da unidade setorial acadêmica, 11,43% ( 04 resposta) disse-

ram ser muito boa; 31,43% (11 respostas) disseram ser boa; 28,57% (10 respostas) regular; 2,86% (1 

resposta) ruim; 2,86% (1 resposta1) muito ruim; e 22,86% (08 respostas) disseram que não se aplica.  

Observação da Subcomissão CPA/ CPNA: no campus de Nova Andradina ainda não existe um 

portal para a unidade. 

Em relação a qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS 11,43% (01 resposta) disseram ser 

muito bom; 45,71% (16 respostas) disseram ser bom; 22,86% (8 respostas) regular; 5,71% (02 respos-

tas)  muito ruim; e 14,29% (05 respostas) disseram que não se aplica. 

Sobre como você avalia o acesso às informações do que acontece na UFMS, 8,57% (3 respos-

tas) disseram ser muito bom; 45,71% (16 respostas) que é bom; 28,57% (10 respostas) que é regular; 

14,29% (5 respostas) que é ruim e 2,86% ( 01 resposta) que é muito ruim. 

Quanto ao portal – site – da UFMS 20,00% (07 respostas) disseram ser muito bom; 45,71% 

(16 respostas) disseram que é bom; 22,86% (8 respostas) que é regular; 8,57% (03 resposta) que é ru-

im; 2,86% (01 resposta) que é muito ruim.  
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4.10  Organização e gestão  

 

Referente a participação discente nos processos decisórios 5,88% (2 respostas) disseram que 

é muito boa; 29,41% (10 respostas) disseram que é bom; 44,12% (15 respostas) disseram que é  regu-

lar; e 2,94% (01 resposta) responderam que é ruim, 5,88% (02 respostas) responderam que é muito 

ruim e 11,76% ( 04 respostas) disseram que não se aplica ou não observado. 

Em relação ao atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da unidade setorial 

acadêmica – câmpus – 23,53% (8 respostas) disseram que é muito bom; 58,82% (20 respostas) disse-

ram que é bom; 16,13% (5 respostas) que é regular; e 9,68% (03 respostas) disse que é ruim. 

4.11 Planejamento e avaliação 

 

Sobre esta especificidade os discentes opinaram da seguinte forma, 11,76% (04 respostas) 

disseram que são muito boas; 32,35% (11 respostas) disseram que são boas; 26,87% (09 respostas) 

que é regular; 17,65% (06 respostas) que é ruim; 2,94% (01 resposta) que é muito ruim; e 8,82% (03 

respostas) disseram que não se aplica. 
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4.12 Políticas de atendimento aos discentes 

 

 Sobre os serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS, 8,52% (3 respostas) dis-

seram que está muito bom; 11,76% (04 respostas) disseram que está bom; 32,35% (11 respostas) 

que é regular; 11,76% (04 respostas) disseram que é ruim e 5,88% (02 respostas) disseram que é 

muito ruim e 29,41% (10 respostas ) não se aplica a questão. 

 Referente às atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS – semanas acadêmicas, 

congressos, cursos de extensão, entre outras modalidades 11,76% (4 respostas) disseram ser muito 

boas; 20,59% (07 respostas) disseram ser boas; 35,29% (12 respostas) que são regulares; 11,76% (04 

respostas) disseram que são ruins; 11,76% (04 respostas) muito ruim  e 8,82%  (03 respostas) disse-

ram que não se aplica. 

 

5  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA/OUTROS 

 

5.1  Avaliação  por  Docentes 
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5.1.1 Responsabilidade social na UFMS 

 

 Com relação ao tópico Responsabilidade Social, os docentes da UFMS do campus de Nova 
Andradina responderam cinco questões, assim divididas: 
Questão 1: Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social: 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 42,86% (6); regular: 21,43% (3); ruim: 7,14% (1) e não opinou: 7,14% 

(1). 

Questão 2: Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preserva-
ção da memória e do patrimônio cultural: 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 28,57% (4); regular: 35,71% (5); muito ruim: 7,14% (1) e não opinou: 

7,14% (1). 

Questão 3: Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS: 
Muito bom: 14,29% (2); bom: 42,86% (6); regular: 35,71% (5); ruim: 7,14% (1) e não opinou: 7,14% 

(1). 

Questão 4: Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 28,57% (4); regular: 21,43% (3); muito ruim: 14,29% (2) e não opina-
ram: 14,29% (2). 
 
Questão 5: Portal (site) da UFMS: 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 42,86% (6); regular: 21,43% (3); ruim: 7,14% (1) e não opinou: 7,14% 
(1). 
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5.1.2 Organização e Gestão 

 

 No tópico Organização e Gestão, foram respondidas cinco questões pelos quatorze docentes 

pesquisados: 

Questão 1: Qualidade do acesso e atendimento da PREG (Pró-reitoria de Ensino de Graduação): 
Muito bom: 28,57% (4); bom: 42,86% (6) e regular 28,57% (4). 
 
Questão 2: Qualidade do acesso e atendimento da PREAE (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assun-
tos Estudantis): 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 64,29% (6); regular: 7,14% (4) e não opinou: 7,14% (1). 
 
Questão 3: Qualidade do acesso e atendimento da PROPP (Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e 
Inovação): 
Muito bom: 28,57% (4); bom: 42,86% (6); regular: 14,29% (2); muito ruim: 7,14% (1) e não opinou: 
7,14% (1). 
 
Questão 4: Melhorias a partir das autoavalições anteriores: 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 21,43% (3); regular: 21,43% (3); muito ruim: 7,14% (1) e não opinou: 
7,14% (1). 
 
Questão 5: Participação em processos decisórios: 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 35,71% (5); regular: 14,29% (2); muito ruim: 21,43% (3) e não opinou: 
7,14% (1). 

 

5.1.3 Unidade 

 

 Quanto ao tópico Unidade Setorial, as respostas foram as seguintes: 
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Questão 1: Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao): condições da biblioteca local, 
com referência ao acervo e equipamentos ?: 
Bom: 57,14% (8); regular: 35,71% (5); ruim e 7,14% (1). 
 
Questão 2: Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao): satisfação com a sua unidade 
de trabalho dentro da UFMS?: 
Muito bom: 14,29% (2); bom: 42,86% (6); regular: 14,29% (2); ruim: 14,29% (2) e muito ruim: 14,29% 
(2). 
  
Questão 3: Como você avalia a sua unidade setorial com relação à(ao): qualidade do atendimento do 
pessoal técnico-administrativo?: 
Muito bom: 35,71% (5); bom: 42,86% (6) e regular: 21,43% (3). 
 
Questão 4: Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica (câmpus, centro, faculdade ou instituto)? : 
Muito bom: 7,14% (1); bom: 7,14% (1) e 85,71% (12) não opinaram. 

5.1.4 Direção 

 

 A avaliação da direção foi efetuada em seis perguntas assim respondidas: 

Questão 1: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculda-
de ou instituto) quanto à (ao): acesso do professor à Direção?: 
Muito bom: 78,57% (11); bom: 14,29% (2) e muito ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 2: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculda-
de ou instituto) quanto à (ao): agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam 
elas positivas ou não?: 
Muito bom: 64,29% (9); bom: 21,43% (3) e ruim: 14,29% (2). 
 
Questão 3: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculda-
de ou instituto) quanto à (ao): busca de soluções de problemas pela Direção?: 
Muito bom: 57,14% (8); bom: 14,29% (2); regular: 7,14% (1); ruim: 14,29% (2) e muito ruim: 7,14% 
(1). 
 
Questão 4: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculda-
de ou instituto) quanto à (ao): promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos dife-
rentes cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão?: 
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Muito bom: 42,86% (6); bom: 21,43% (3); regular: 7,14% (1); ruim: 7,14% (1) e muito ruim: 21,43% 
(3). 
 
Questão 5: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculda-
de ou instituto) quanto à (ao): comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de 
Câmpus e Administrativas?: 
Muito bom: 46,15% (6); bom: 30,77% (4); ruim: 15,38% (2) e muito ruim: 7,69% (1). 
Obs.: Nesta questão somente 13 docentes responderam. 
 
Questão 6: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculda-
de ou instituto) quanto à (ao):[transparência administrativa?: 
Muito bom: 57,14% (8); bom: 21,43% (3) e muito ruim: 21,43% (3). 

5.1.5 Condições de Oferecimento dos Cursos 

 

 Com referência ao tópico Condições de Oferecimento dos Cursos, sete questões foram res-

pondidas pelos docentes: 

Questão 1: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): espaço físico (sa-
las de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas?: 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 71,43% (10); regular: 7,14% (1). 
 
Questão 2: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): espaço físico 
disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos matriculados nas suas disciplinas?: 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 28,57% (4); regular: 21,43% (3); muito ruim: 14,29% (2) e não opina-
ram: 14,29% (2). 
 
Questão 3: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): equipamentos 
de laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades das suas disciplinas?: 
Muito bom: 30,77% (4); bom: 46,15% (6); regular: 15,38% (2) e ruim: 7,69% (1). 
Obs.: Esta pergunta foi respondida por apenas treze docentes. 
 
Questão 4: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): atendimento e 
disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios?: 
Muito bom: 28,57% (4); bom: 50% (7); regular: 14,29% (2) e muito ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 5: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): colaboração do 
Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas?: 
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Muito bom: 42,86% (6); bom: 35,71% (5); regular: 14,29% (2); ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 6: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): matriz curricular 
do curso (duração, disciplinas, flexibilidade)?: 
Muito bom: 14,29% (2); bom: 50% (7); regular: 28,57% (4) e ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 7: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Atendimento a 
pessoas com deficiência ?: 
Muito bom: 14,29% (2); bom: 35,71% (5) e regular: 14,29% (2). 

5.1.6 Coordenação de cursos 

 

 Quanto ao tópico Coordenação de cursos, foram respondidas oito questões, sendo elas as 
seguintes: 
 
Questão 1: Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao): Relacionamento com professo-
res?:  
Muito bom: 50% (7); bom 28,57% (4); regular: 14,29% (2) e muito ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 2: Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao): preocupação com a integração 

de sua disciplina às outras disciplinas da matriz curricular? 

Muito bom: 35,71% (5); bom: 50% (7) e muito ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 3: Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao): disponibilidade em atender as 
necessidades e solicitações para o desenvolvimento das aulas em cumprimento do Plano de Ensino?: 
Muito bom: 35,71% (5); bom: 42,86% (6); regular: 7,14% (1); ruim: 7,14% (1) e não opinou: 7,14% (1). 
 
Questão 4: Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao): apoio às atividades de exten-
são?: 
Muito bom: 28,57% (4); bom: 57,14% (8); regular: 7,14% (1) e muito ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 5: Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao): promoção da integração entre 
os professores do curso quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão?: 

Muito bom: 38,46% (5); bom: 38,46 (5); regular: 7,69% (1); ruim: 7,69% (1) e muito ruim: 7,69% (1). 

Obs.: Neste tópico somente 13 professores responderam. 
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Questão 6: Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao): comunicação sobre as decisões 

do Colegiado do Curso e do NDE?: 

Muito bom: 50% (7); bom: 35,71% (5); regular: 7,14% (1) e muito ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 7: Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao):  acesso e presteza no atendi-

mento às solicitações? 

Muito bom: 53,85% (7); bom: 30,77% (4) e regular: 15,38% (2). 

Obs.: Esta pergunta foi respondida por apenas treze docentes. 

Questão 8: Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao):  transparência nas ações da co-

ordenação? 

Muito bom: 57,14% (8); bom: 21,43% (3); regular: 7,14% (1); ruim: 7,14% (1) e muito ruim: 7,14% (1). 

5.1.7 Pesquisa e Extensão 

 

 No tópico Pesquisa e Extensão foram respondidas três questões:  

Questão 1: Como você avalia a pesquisa  e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à (ao) inte-
gração da pesquisa, do ensino e da extensão?: 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 42,86% (6); regular: 28,57% (4) e ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 2: Como você avalia a pesquisa  e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à (ao) apoio 
institucional à pesquisa e à extensão?: 
Muito bom: 28,57%; bom: 42,86% (6); regular: 7,14% (1); ruim: 14,29% (2) e muito ruim: 7,14% (1). 
 
Questão 3: Como você avalia a pesquisa  e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à (ao) infraes-
trutura oferecida à pesquisa e à extensão?: 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 42,86% (6); regular: 14,29% (2) e ruim: 21,43% (3). 

5.1.8 Autoavaliação 
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 Os docentes no tópico Autoavaliação responderam duas perguntas: 

Questão 1: Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao) conhecimento dos do-
cumentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação)? 
Muito bom: 21,43% (3); bom: 71,43% (10) e regular: 7,14% (1). 
 
Questão 2: Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao) conhecimento dos do-
cumentos oficiais do curso ( PPC, regulamentos de estágio e de atividades complementares, etc)? 
Muito bom: 50% (7); bom: 42,86% (6) e ruim: 7,14% (1). 

5.2  Avaliação  por  Coordenadores 

5.2.1 Condições de Gestão e Oferecimento do curso 

 

 Com relação ao tópico Condições de Gestão e Oferecimento do curso, foi respondido pelos 

coordenadores as três questões a seguir: 

Questão 1: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Treinamen-
to/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a serem desenvolvidas na função 
de coordenador? 
Muito bom: 33,33% (1); regular: 33,33% (1) e muito ruim: 33,33% (1). 
 
Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): qualidade do atendimento 
da SECAC (Secretaria Acadêmica)? 
Muito bom: 33,33% (1); bom: 33,33% (1) e muito ruim: 33,33% (1). 
 
Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): auxílio da COAC (Coordena-
ção de Gestão Acadêmica) e SAP (Secretaria de Apoio Pedagógico)? 
Muito bom: 33,33% (1); bom: 33,33% (1) e regular: 33,33% (1). 

5.2.2 Infraestrutura 

 

Quanto à Infraestrutura do CPNA, os coordenadores foram questionados da seguintes forma: 



                                               Autoavaliação Setorial 2013 – CPNA                                                                                   32 

 

Questão 1: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Espaço físico sa-

las de aula etc disponível: 

Muito bom: 66,67% (2) e bom: 33,33% (1). 

Questão 2: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Espaço físico 

disponível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos: 

Muito bom: 66,67% (2) e muito ruim: 33,33% (1). 

Questão 3: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Equipamentos 

de laboratório e informática  e compatibilidade com as necessidades do curso: 

Muito bom: 66,67% (2) e regular: 33,33% (1). 
 

Questão 4: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Qualidade do a-

tendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios: 

Bom: 66,67% (2) e muito ruim: 33,33% (1). 

5.2.3 Questões gerais 

 

 Neste tópico, os docentes responderam a quatro questões: 

Questão 1: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Atuação do NDE 

– Núcleo Docente Estruturante:  

Bom: 66,67% (2) e regular: 33,33% (1). 

Questão 2: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Disponibilidade 

de docentes para a oferta de disciplinas do curso quanto ao seu quantitativo, titulação e previsão pa-

ra os próximos 3 anos: 

Bom: 33,33% (1), regular: 33,33% (1) e muito ruim: 33,33% (1). 

Questão 3: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Atualização do 

PPC – Projeto Pedagógico do Curso: 

Bom: 66,67% (2) e regular: 33,33% (1). 

Questão 4: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao): Atendimento a 

pessoas com deficiência: 

Muito bom: 33,33% (1), bom: 33,33% (1) e NA/NO: 33,33% (1). 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. Potencialidades e fragilidades da unidade relativos a pesquisa, ensino, extensão: 

 

6.1.1 Potencialidades 

 

- Desenvolvimento de Teses de Doutorado. Atualmente oito professores do Curso de administração 

cursam o Doutorado; 

- Um professor do Curso de Geografia afastado para Pós-Doutorado fora do país; 

- Um professor do curso de História afastado para doutoramento. 

- Um professor do Curso de Geografia afastado para Doutorado no país; 

Assim, prevemos 8 teses defendidas durante os próximos três anos e um pós-doutoramento, 

o que ampliara nossa capacidade de desenvolvimento de projetos de pesquisa, inclusive com financi-

amento externo.  

 

- Atualmente temos três projetos de pesquisa com financiamento externo, coordenados pelos Pro-

fessores: Ary Rezende Tavares Filho (Geografia), Marcelino de Andrade Gonçalves(Geografia). 

- Professores atuando no Curso de Mestrado em Geografia do Campus de Três Lagoas.  

- Possibilidade de organizar um Curso de Pós-Graduação em Administração para o ano de 2015. 

A fim de manter estas potencialidades a Direção do Campus continuará estimulando os pro-

fessores dos diferentes cursos a continuarem sua formação/capacitação, além de desenvolverem 

pesquisas em diferentes ramos do conhecimento. 

Ainda no que tange a potencialidades foi iniciado em 2014-1 um novo curso, o Curso de Ges-

tão Financeira. Há previsão de mais dois novos cursos para 2015 (Engenharia Civil e Engenharia da 

Produção) 

 

Principais pontos positivos Ações para manter as potencialidades 

Professores em curso de doutorado Adequação de horários de aulas, considerando 

que a maioria dos professores estão fazendo 

doutorado sem afastamento. 

Implantação de novo curso Contratação de docente para novo curso 

Aumento do número de alunos Abertura de mais cursos 

Parcerias com outros câmpus Manter a comunicação 

Iniciada construção de um novo prédio para a-

tender novo curso 

Adequação do projeto para compor sala de 

professores 

 

6.1.2 Fragilidades 

 

 Com a entrada dos professores nos cursos de doutorado e Pós-Doutorado houve a diminui-

ção dos projetos de extensão desenvolvidos pelos docentes do Campus.  

Por outro lado, ainda há um grupo de professores que não desenvolvem projetos de pesqui-

sa ou extensão. 

No sentido de estimular os docentes a apresentarem projetos de extensão, a Direção procu-

rará apresentar aos professores a possibilidade de organizarem as ações de extensão ligas as discipli-
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nas ministradas ou mesmo aos projetos de pesquisa ou teses de doutorado que vem sendo desen-

volvidas. 

Atualmente, a sala do professores não pode ser considerada funcional, visto que com o au-

mento do número de docentes tornou-se muito apertada. 

 

Principais pontos negativos Ações visando minimizar as fragilidades 

Poucos projetos de pesquisa Estimular novos projetos 

Salas de professores (não funcional) Foi iniciada a construção de um novo prédio 

prevendo sala de professores mais adequada. 

 

 

 

6.2 Informar se o corpo docente está adequado em quantidade e qualidade às necessidades dos 

cursos da unidade. 

 

O Curso de Administração/CPNA, conta atualmente com oito professores efetivos (DE), no 

entanto, as possibilidades de desenvolvimento de pesquisa e extensão poderiam ser potencializadas 

com a contratação de mais um docente, o que diminuiria a carga horária em sala de aula. 

 O Curso de História/CPNA, contou em 2013 com cinco docentes efetivos (DE) e dois docentes 

substitutos em função de um professor ter sido afastado para doutoramento a partir de março de 

2013 e outro ter solicitado exoneração. Para 2014 já foi realizado concurso para contratação de mais 

um docente efetivo, podendo ser aproveitado para contratar mais um, sendo um para repor o desli-

gado em 2013 e outro em decorrência do falecimento de um docente efetivo que atuou em 2013. 

Essas contratações ajudarão na diminuição da carga horária em sala de aula, podendo potencializar a 

pesquisa. 

 O Curso de Geografia/CPNA contava com quatro professores, mas um está afastado para 

Pós-Doutorado, outro afastado para doutoramento e ainda, um exercendo o Cargo de Diretor de 

Campus. Uma professora do curso atua também no Curso de Administração. O curso está em proces-

so de desativação. 

 O Curso de Gestão Financeira/CPNA aberto no período 2014-1 está em fase de composição 

do corpo docente, para atender a demanda do curso foi aberto concurso público para docente ofere-

cendo quatro vagas, duas preenchidas com docentes efetivos e duas com professores em contrato 

temporário. 

 Há necessidade de contratação de mais docentes e técnicos administrativos para atender nos 

novos cursos. 

 

6.3 Avaliar a biblioteca e intraestrutura disponível na unidade, quanto a adequação, conservação, 

qualidade, quantidade e equipamentos e recursos, e as carências mais relevantes. 

 

O Câmpus de Nova Andradina possui a seguinte estrutura: 

Qt. Descrição Área em m² Ar Condicionado 

08 Salas de Aula 54,43 02 aparelhos 

01 Sala de Aula 71,08 03 aparelhos 

01 Laboratório Informática com 42 computadores 71,08 03 aparelhos 
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Qt. Descrição Área em m² Ar Condicionado 

01 
Sala da CPAC - Comissão Permanente Assistência 

Acadêmica com 12 computadores 
54,43 02 aparelhos 

01 
Biblioteca com 30 assentos. Acervo: 454 exempla-

res e 198 títulos. 
108,10 02 aparelhos split 

01 
Sala de Professores equipada com uma estação de 

trabalho e um computador para cada docente. 
54,43 02 aparelhos 

01 

Anfiteatro com 120 lugares, equipado com apare-

lho para teleconferências, microfone e som instala-

do. 

108,10 02 aparelhos split 

01 Cantina 13,05  

01 Secretaria Acadêmica 26,75 02 aparelhos 

01 Sala da Secretaria Administrativa 13,05 01 parelho 

01 Recepção 6,6  

01 Sala da direção 26,75 02 aparelhos 

01 Copa 7,62  

01 Pátio Coberto 90,58  

08 
Sanitários masculinos para alunos. Sendo 01 para 

portadores de necessidades especiais. 
24,79  

08 
Sanitários femininos para alunos. Sendo 01 para 

portadores de necessidades especiais. 
24,79  

02 Sanitários masculinos para servidores 3,75  

02 Sanitários femininos para servidores 3,18  

17 Projetor multimídia   

23 Notebook   

 

Internet com ponto disponível em todas as salas de 

aulas, anfiteatro, laboratório de informática, biblio-

teca, sala dos professores, sala da CPAC e salas ad-

ministrativas. Incluindo wireless. 

  

 

 A quantidade de salas de aula foi adequada para atender as necessidades dos cursos que es-

tavam em funcionamento em 2013. São 04 salas para o curso de História, que tem quatro turmas, e 

05 salas para o curso de Administração. No entanto, o tamanho das salas reservadas ao curso de ad-

ministração não é adequado, pois pelo sistema SISU a entrada é de 60 alunos. Somente uma das sa-

las comporta essa quantidade de estudantes de maneira adequada. 

 Em 2014 foi iniciado um novo curso, o Curso de Gestão Financeira, o que demandou reade-

quação/ampliação da estrutura. A fim de comportar este novo curso, foi iniciado a construção de um 

bloco para salas de aulas e contratação de mais docentes. 

 Existe um laboratório de informática disponível, equipado com 42 computadores, que é ade-

quado para atender as necessidades dos cursos no que tange principalmente a pesquisas bibliográfi-

cas e atividades de ensino relacionadas ao uso de tecnologia na educação. No entanto, seria interes-

sante a ampliação da estrutura física, de maneira que fosse possível a criação/instalação de outros 

laboratórios, inclusive para atender os novos cursos que estão por vir. 
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 O laboratório de informática e a biblioteca encontram-se em bom estado de conservação. Do 

ponto de vista da estrutura, a biblioteca é adequada, mas considera-se necessária a ampliação e atu-

alização do acervo buscando um melhor atendimento aos acadêmicos dos cursos, principalmente pa-

ra o novo curso de gestão financeira. 

 O Câmpus possui contrato com empresa que presta serviço de manutenção e conservação 

dos prédios, segurança, limpeza. Entretanto, não existe trabalho sistematizado junto a comunidade 

acadêmica sobre estas questões. 

 O Câmpus possui 02 técnicos administrativos ligados a Secretária Acadêmica, 02 técnicos li-

gados a Secretaria de Apoio Administrativo, 02 ligados a Secretário de Apoio Pedagógico, 01 Técnica 

em Assuntos Educacionais, 01 Técnico em Informática, 01 Bibliotecário, 01 Assistente em Adminis-

tração na Biblioteca, e 01 Tradutor e Interprete de LIBRAS. A fim de atender as novas demandas ad-

ministrativas em função de novos cursos será necessária a contratação de mais técnicos administra-

tivos. 

O projeto arquitetônico do prédio previu as adaptações necessárias de estudantes com ne-

cessidades especiais. Também, para 2014 já foi contratado um Tradutor e Interprete de LIBRAS. 

 


