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1. INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia – FAENG foi criada pela 

Resolução COUN no 25, de 16 de abril de 2013, que extinguiu Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, 

desmembrando-o em quatro unidades: a FAENG e mais três Institutos: Instituto de Matemática, 

Instituto de Física e Instituto de Química. A Estrutura Organizacional da FAENG é formada por: 

I - Conselho de Faculdade; 

II - Coordenação Administrativa; 

III - Coordenação de Gestão Acadêmica; 

IV - Secretaria Acadêmica; e  

V - Secretaria de Apoio Pedagógico 

Em 2013, a FAENG ofereceu nove cursos de graduação, listados a seguir: 

• Arquitetura e Urbanismo - bacharelado  

• Engenharia Ambiental - bacharelado  

• Engenharia Civil - bacharelado  

• Engenharia de Produção - bacharelado  

• Engenharia Elétrica - bacharelado 

• Geografia - bacharelado  

• Construção de Edifícios - tecnológico 

• Eletrotécnica Industrial - tecnológico  

• Saneamento Ambiental - tecnológico 

Na pós-graduação oferece três programas de mestrado e um de doutorado 

• Mestrado em Engenharia Elétrica 

• Mestrado em Eficiência Energética e Sustentabilidade 

• Mestrado e Doutorado em Tecnologias Ambientais 

Este relatório é uma ferramenta que tem por objetivo apresentar resultados e análises da 

avaliação realizada em 2013, e, assim, ser um dos instrumentos para nortear as políticas e ações da 

FAENG, visando a melhoria da qualidade de ensino na Faculdade e consequentemente na UFMS. Ao 

mesmo tempo, objetiva fornecer subsídios à CPA da UFMS em sua autoavaliação. 

Os resultados apresentados nesse relatório foram obtidos por meio da aplicação de 

instrumentos a discentes, docentes, coordenadores e diretor. O formulário foi aplicado aos acadêmicos, 

professores e coordenadores via sistema on line. Além disso, os coordenadores e diretor responderam a 

um instrumento descritivo enviado por e-mail. 
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2. AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

A Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia oferece nove cursos de 

graduação: 

• Arquitetura e Urbanismo - bacharelado  

• Engenharia Ambiental - bacharelado  

• Engenharia Civil - bacharelado  

• Engenharia de Produção - bacharelado  

• Engenharia Elétrica - bacharelado 

• Geografia - bacharelado  

• Construção de Edifícios - tecnológico 

• Eletrotécnica Industrial - tecnológico  

• Saneamento Ambiental - tecnológico 

Esta seção apresenta a descrição, as características e alguns indicadores de curso, fornecidos 

pelas coordenações de curso por meio do instrumento do coordenador. São apresentadas também as 

potencialidades e fragilidades de cada um dos cursos sob a ótica dos coordenadores de cada curso 

oferecido, assim como as ações realizadas ou propostas para a melhoria dessas potencialidades e 

saneamento das fragilidades. 

Nesta seção apresenta-se também os resultados específicos, por curso, da avalição aplicada aos 

discentes. Os resultados gerais da Unidade Setorial estão apresentados no item 5. 

 

2.1 Curso: Arquitetura e Urbanismo 

DURAÇÃO DO CURSO: 10 semestres 

OBJETIVOS DO CURSO: O Curso de Arquitetura e Urbanismo tem como objetivo a formação de 

profissionais generalistas com postura ética, visão crítica, autonomia intelectual e conhecimentos 

atualizados para atuar na organização do ambiente físico em correspondência com as necessidades 

coletivas e individuais e com os condicionamentos do ambiente natural e construído. 

PROFISSÃO: Arquiteto e Urbanista 

ATIVIDADES INERENTES: a) Conceber projetos e realizar construções nos campos da Arquitetura, 

do Urbanismo e do Paisagismo; b) Conceber estudos, análises, planos de intervenção e projetos de 

infraestrutura, no espaço urbano, metropolitano e regional considerando os sistemas estruturais, os 

fatores de custo, a durabilidade, a manutenção, as especificações, e atendendo às exigências funcionais, 

técnicas, estéticas, ambientais e legais de acessibilidade; e as condições ergométricas, térmicas, 

luminárias, acústicas e energéticas; c) O emprego adequado  de materiais de construção, as técnicas e 
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os sistemas construtivos para a definição de instalações e equipamentos prediais, organização de obras 

e canteiros e para a implantação de infraestrutura urbana; d) A aplicação dos conhecimentos teóricos, 

as práticas de projetos e as soluções tecnológicas para a preservação, conservação, restauro, 

reestruturação e reconstrução de edifícios, conjuntos urbanos e cidades. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL: A formação profissional contempla habilidades 

complexas e em campos bastante diversificados. A atual legislação brasileira (Lei 5194/66) determina 

que compete ao arquiteto e urbanista o exercício de todas as atividades referentes a edificações, 

conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores, urbanismo, 

planejamento físico, urbano e regional. Exerce atividades como supervisão, orientação técnica, 

coordenação, planejamento, projetos, especificações, direção ou execução de obras, ensino, assessoria, 

consultoria, vistoria, perícia, avaliação. 

FORMAÇÃO: Bacharel em Arquitetura e Urbanismo 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial 

CAMPUS: Campo Grande 

PERÍODO: Integral 

N° DE VAGAS: 50 

URL: www.cau.ufms.br 

 

2.1.1 Indicadores do curso 

Ingressantes: 50 

Formandos: 21 

Evasão: 9 

O curso oferece 50 vagas anuais com oferecimento no início do ano, a partir do ENEM. Até 2013 

a seleção de alunos era feita incluindo a Prova de Habilidades Específicas, passando em 2014 a ser feita 

diretamente via SISU. 

As disciplinas com maior índice de reprovação em 2013 foram, nesta ordem, Mecânica dos 

Sólidos e Mecânica das Estruturas II, Geometria Descritiva I, Topografia II, Mecânica dos Solos e 

Fundações, Projeto III, Conforto I e Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo III.  

O corpo docente está composto conforme o quadro 1 a seguir (dados relativos a 2013, sem 

incluir temporários e voluntários). Com relação ao ano anterior (2012), a mudança no corpo docente foi 

a entrada de um professor mestre, e o doutoramento de outro. No ano de 2014 o curso perderá um 

professor por aposentadoria e terá mais um doutor, com conclusão prevista para julho/2014. 
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Quadro 1. DOCENTES POR TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO 

 
Integral Parcial Horista Total Percentual 

Doutor 8 0 0 8 35% 

Mestre 9 1 1 11 48% 

Especialista 0 0 3 3 13% 

Graduado 1 0 0 1 4% 

Total 18 1 4 23 100% 

Percentual 78% 4% 17% 100% 
  

2.1.2 Potencialidades e fragilidades 

Como potencialidades do curso citam-se o empenho pela qualificação crescente do corpo 

docente (no atual momento com 2 doutorandos e um pós doutorando); a grande maioria em regime de 

Dedicação Exclusiva; grande parte dos docentes em posições de representação nacional em entidades 

profissionais no país (ABEA, ABAP, SBAU, CAU-MS, Conselho Municipal de Cultura); comprometimento 

com resultados de qualidade e o trabalho em equipe;  

Indicadores desses aspectos são a criação do Curso de Especialização em Arquitetura e 

Urbanismo (oferecido em 2014) e os resultados no mercado, dos alunos egressos, colocação em 

concursos públicos, premiação em certames acadêmicos (ex: Opera Prima) e profissionais nacionais.  

Estes indicadores e resultados resultam das ações de planejamento coordenado com a FAENG, 

em 2012, entre as quais podem ser citadas: 

• a criação de 5 laboratórios no curso – LEX, AU doc, LABINFO, LABMAQ, LUP, (Lab. Integrados 

de Pesquisa) e CANTEIRO EXPERIMENTAL  

• a execução de 2 programas (Impressões e LEX) e 2 ações de extensão (Acessibilidade e 

CEDOC) institucionais e 1 ação com fomento externo. 

• a existência de 4 grupos de pesquisa em atividade cadastrados no CNPq com professores do 

Curso como líderes  

Não obstante o Curso ainda se ressente da deficiência de docentes para cumprir a contento o 

PCC dentro das recomendações das DCN de relação professor aluno, disciplinas práticas de atelier, que 

requerem RPA de 1/15. No quadro atual de afastamentos para capacitação (2014), o curso está 

solicitando a contratação de 7 voluntários, além dos 2 técnicos que já atuam alocados como voluntários 

em disciplinas regulares.  

Ação: busca de acordos com a PREG para novas contratações. 

A infraestrutura material, em salas de aula, em laboratórios e em salas de professores, ainda 

carece de providências para sanar problemas básicos, como goteiras, falta de cadeiras e reposição de 

mobiliário, ar condicionado, ramal telefônico. No ano de 2013, o Laboratório de Informática finalmente 

pôde funcionar com sua capacidade total, com a chegada de cadeiras.  
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Ações: elaboração de projetos de pesquisa e extensão para busca de recursos e planejamento 

coordenado com a Direção da FAENG. 

Estas ações ainda continuam no ano de 2014, com o planejamento efetuado junto à direção da 

FAENG .  

2.1.3 Outras Informações  

Em 2013 o curso se beneficiou de alterações no PPC feitas no ano anterior, quando se criou a  

disciplina de Fundamentação para o TCC, e ampliou a carga horária das disciplinas Projeto de Urbanismo 

e Paisagismo. Em 2012 foi realizado um seminário interno entre professores e alunos do  curso, que 

consensuou sobre a necessidade de alteração e atualização do PPC para se adequar a um novo perfil 

profissional, mais condizente com a situação e as demandas regional e nacional e também da nova 

regulamentação da profissão de arquiteto e urbanista (lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que 

regulamenta a profissão e cria o Conselho de Arquitetura Nacional e Estaduais) 

 As alterações serão feitas na matriz curricular, com relação a sua distribuição nos 5 anos do 

curso e a carga horária total. Estas alterações deverão se consolidar para vigência a partir de 2015, 

incorporando também as recentes mudanças institucionais (hora aula de 60 minutos, média de 

aprovação 6,0, etc). 

2.1.4 Avaliação Externa 

Enade  2011 –  Conceito 4 

CPC 2011 – Conceito 3 

2.1.5 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

A participação média dos acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo foi 16,5%, sendo a 

participação dos alunos matriculados nos períodos iniciais do curso maior que a dos alunos do final do 

curso, como pode ser observado na figura 2.1.1. 

 
Figura 2.1.1 Participação dos discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo 



                                                       

 

A figura 2.1.2 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo sobre o 

curso e suas componentes curriculares. Os aspectos avaliados

parte dos alunos são as atividades complementares e adequação do curso às exigências da sociedade e 

do perfil profissional. Os professores, a matriz curricular e o SISCAD foram avaliados 

predominantemente como regulares.

uma divisão equilibrada entre bom/muito bom; regular; e ruim/muito ruim.

últimos aspectos foram avaliados por poucos alunos, já que a participação foi predominante de alunos 

de semestres iniciais, que ainda não desenvolvem TCC ou estágio.

No gráfico da figura 2.

conhecimento do projeto pedagógico.

Figura 2.

Figura 2.1.3 Conhecimento do PPC pelos discentes do curso
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para o cumprimento destas?
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Figura 2.1.2 Avaliação do curso de Arquitetura e Urbanismo
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A figura 2.1.4 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo sobre a 

coordenação de curso. A disponibilidade e atenção aos acadêmicos foi avaliada com predominância de 

ruim/muito ruim. Os aspectos avaliados como regulares foram a orientação sobre atividades de 

pesquisa e extensão, e a divulgação das informações do curso, o que está coerente com o conhecimento 

do PPC declarado apresentado no gráfico da figura 2.1.3. 

 
 Figura 2.1.4 Avaliação da coordenação de curso de Arquitetura e Urbanismo 

 

As disciplinas foram avaliadas, em geral, com conceito bom/muito bom, como mostra a figura 

2.1.5. Embora a matriz curricular tenha sido avaliada como regular (figura 2.1.2), os acadêmicos julgam 

que as disciplinas tem importância para sua formação e que há adequação dos conteúdos, bibliografia 

disponível e infraestrutura suficiente para aulas práticas. 

 
Figura 2.1.5 Avaliação das disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo 

 

Quanto ao seu próprio desempenho, os acadêmicos consideram, em sua maioria, que a 

pontualidade, permanência em sala, participação e dedicação, e assimilação de conteúdos podem ser 

considerados muito bom ou bom, como está apresentado no gráfico da figura 2.1.6. 
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Figura 2.1.6 Autoavaliação do desempenho discente do curso de Arquitetura e Urbanismo 

 

Os docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo foram avaliados pela maioria dos acadêmicos 

com conceito muito bom e bom, sendo o relacionamento professor-acadêmico o aspecto que merece 

destaque, como pode ser observado na figura 2.1.7. 

 
Figura 2.1.7 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo 

 

Ainda com relação aos docentes, de acordo com 50% dos alunos, os professores divulgam as 

notas das avaliações no tempo previsto e 66% afirmam que os docentes apresentam o plano de ensino 

(figuras 2.1.8 e 2.1.9). Esses dados podem indicar ainda que parte dos docentes divulgam as notas ou 

apresentam o plano de ensino, pois o instrumento é respondido individualmente sobre cada professor. 
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Figura 2.1.8 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo

     Figura 2.1.9 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo

 

Os docentes avaliaram as condições de oferecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo 

conforme apresenta o gráfico da figura 2.1.10.
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                                                       Autoavaliação Setorial  2013 - FAENG-UFMS                                                              

8 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo

 

Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo

avaliaram as condições de oferecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo 

conforme apresenta o gráfico da figura 2.1.10. 

Figura 2.1.10 Avaliação das condições de oferecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo pelos 

docentes 

50%
36%

14%

Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela 
legislação (até dez dias úteis após a sua realização)?

66%
18%

15%
Apresentação do Plano de Ensino?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o 
oferecimento de suas disciplinas

Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao 
número de acadêmicos matriculados nas suas disciplinas

Equipamentos de laboratório e informática, e 
compatibilidade com as necessidades das suas disciplinas

Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos 
laboratórios

Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas 
necessidades pedagógicas

Matriz curricular do curso (duração, disciplinas, 
flexibilidade)

Atendimento a pessoas com deficiência

Condições de oferecimento do curso

Bom Regular Ruim Muito ruim Não se aplica ou não observado

                                                            9 

 
8 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo 

 
Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo 

avaliaram as condições de oferecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo 

      
Figura 2.1.10 Avaliação das condições de oferecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo pelos 

Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela 
legislação (até dez dias úteis após a sua realização)?

Sim

Não 

Sim

Não 

60% 70% 80% 90% 100%

Não se aplica ou não observado



                                                       Autoavaliação Setorial  2013 - FAENG-UFMS                                                              10 

 

Os quesitos que foram avaliados com conceito bom foram a colaboração do Colegiado de Curso 

e do NDE e o espaço físico dos laboratórios e das salas de aula. O atendimento a pessoas com 

deficiência, e a matriz curricular foram avaliado com conceito regular, e os questitos atendimento e 

disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios, e equipamentos de laboratório e informática 

foram avaliados com predominância de ruim/muito ruim. 

A figura 2.1.11 apresenta os resultados da avaliação da coordenação de curso de Arquitetura e 

Urbanismo pelos docentes. Pode-se destacar a transparência nas ações da coordenação e a 

comunicação sobre decisões do colegiado e NDE como os aspectos melhores avaliados. Os aspectos com 

avaliação inferior foram promoção da integração entre professores, e apoio às atividades de extensão. 

 
Figura 2.1.11 Avaliação da coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo pelos docentes 

 

2.1.6 Considerações da Comissão Setorial  

A participação dos acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo foi inferior ao desejado, 

sendo necessária uma sensibilização mais intensa no próximo período avaliativo, principalmente com as 

turmas de meio e final de curso. A falta de participação desses alunos introduz uma menor 

confiabilidade nos resultados e impede uma boa avaliação dos aspectos relacionados ao Trabalho de 

Conclusão de Curso e Estágio Obrigatório. 
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Plano de Ensino

Apoio às atividades de extensão
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Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e 
do NDE
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A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que uma das fragilidades do curso é a pouca 

divulgação das informações do curso, no que diz respeito às atividades de pesquisa e extensão, à 

participação discente em órgãos colegiados, ao projeto pedagógico e correspondente matriz curricular, 

que reflete diretamente como avaliação ruim da coordenação. Essa fragilidade fica clara, pois a 

coordenação informou que são realizadas uma série de atividades de extensão e pesquisa, apresentadas 

no item 2.1.2. Outro ponto que reforça a falta de conhecimento do aluno acerca do projeto pedagógico, 

é quando observa-se que a matriz obteve conceito regular, enquanto que a adequação do curso às 

exigências da sociedade e do perfil profissional e as disciplinas, que são componentes dessa matriz 

obtiveram boa avaliação, sendo que 79% dos acadêmicos classificaram a importância das disciplinas 

para sua formação profissional como bom ou muito bom e 59% consideram que há adequação dos 

conteúdos das disciplinas à proposta do curso. Esses aspectos podem ser considerados como 

potencialidades do curso. 

Outra potencialidade do curso detectada a partir da avaliação dos acadêmicos são os docentes, 

sendo necessário melhorar o índice de divulgação de notas de avaliações no prazo previsto pela 

legislação. 

2.2 Curso: Engenharia Ambiental 

O profissional egresso do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental da UFMS deverá estar 

habilitado a:  

• avaliar a dimensão das alterações ambientais causadas pelo Homem; participar dos estudos 

de caracterização ambiental; atuar na proposição, implementação, e monitoramento de 

medidas ou ações relacionadas ao ambiente, tanto na área urbana quanto rural;  

• desenvolver sistemas de saneamento básico (água, esgoto, lixo e drenagem urbana);  

• participar na elaboração e avaliação de Estudos de Impactos Ambientais e Relatórios de 

Impacto ao Meio Ambiente, com abordagem plenamente satisfatória quanto aos aspectos 

relativos aos projetos, decisões políticas e ações realizadas;  

• atender à legislação vigente, a nível internacional, nacional, estadual e municipal, inclusive 

as NBR;  

• identificar, compreender, enunciar e aplicar soluções aos problemas ambientais, 

preservando e restabelecendo as condições ambientais condizentes com modelos 

ecológica- e economicamente sustentáveis;  

• propor, desenvolver e aplicar mecanismos para monitoramento e controle da poluição; 

atuar no planejamento ambiental; atuar na preservação, uso e recuperação dos recursos 

naturais e do ambiente;  

• propor soluções aos problemas ambientais através da busca e seleção de alternativas de 

recuperação, adaptação e melhoramento das técnicas já existentes;  

• analisar, sintetizar e vincular a teoria com a prática;  
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• possuir mentalidade crítica e objetiva, no que tange à problemática ambiental;  

• trabalhar em equipes multidisciplinares;  

• avaliar e aproveitar as experiências internacionais, com um critério de seleção e adequação 

dessas experiências à realidade brasileira;  

• participar de atividades de pesquisa e docência na área de Engenharia Ambiental ou áreas 

correlatas. 

 

Identificação do Curso 

CURSO: Curso de graduação em Engenharia Ambiental; 

MODALIDADE DO CURSO: Bacharelado; 

HABILITAÇÃO: Engenharia Ambiental; 

TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Bacharel em Engenharia Ambiental; 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial; 

REGIME DE MATRÍCULA: Sistema Semestral de Matrícula por Disciplina; 

TEMPO DE DURAÇÃO: 

CNE: 5 anos; 

MÍNIMO UFMS: 10 semestres; 

MÁXIMO UFMS: 15 semestres. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 4403 h; 

NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas; 

NÚMERO DE TURMAS: 01; 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Tarde e noite (de 2a a 6a feira) e Sábado pela manhã e tarde; 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO: Cidade Universitária, Campo Grande, Mato Grosso do Sul; 

FORMA DE INGRESSO: Processo Seletivo Institucional e ENEM. 

 

2.2.1 Indicadores do curso 

Ingressantes: 50 

Concluintes: 21 
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Evasão: 20 

Disciplinas com maior índice de reprovação:  

2013/1 

 

2013/2 

 

2.2.2 Potencialidades e fragilidades do curso 

� Potencialidades do curso 

� Coordenação Eficiente; 

� Acadêmicos atuantes na iniciação científica; 

� Acadêmicos com ótima aceitação em estágios e empregos em grandes empresas do 

setor de resíduos, saneamento e licenciamento ambiental, bem como órgãos 

governamentais; 

� Laboratórios de renome nacional; 

� Corpo docente na sua maioria Doutores e Pós-doutores. 

� Ações a serem desenvolvidas, em 2014, visando manter as potencialidades do curso; 

� Aumentar o número de projetos de Iniciação Científica para acolher um maior número 

de acadêmicos; 

� Criação do Laboratório de Licenciamento Ambiental; 

� Utilização massiva de mídias sociais e sistemas de comunicação em massa para atingir o 

maior número de acadêmicos e mantê-los informados constantemente; 

� Criação de um canal de vídeo-aulas para auxiliar a didática dos acadêmicos. 

� Fragilidades do curso 

� Professores do curso não respeitam decisão do coordenador e sequer conversam com 

ele para tomarem decisões que não são de seus escopos. 

� Falta de equipamento didático (projetores multimídias) no Complexo Multiuso, 

atrapalhando dessa forma o andamento das aulas; 

Matriculados Aprovados Reprovados Média % reprovados
0204.000338-4 FÍSICA I 60 9 51 1,8 85%

0206.000321-5 CÁLCULO I 56 9 47 2,2 84%

0204.000277-9 FÍSICA III 45 9 36 2,6 80%

0308.000411-8 COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 3 1 2 3,2 67%

0206.000301-0 CÁLCULO III 50 22 28 2,8 56%

0205.000293-3 MECÂNICA DOS SOLOS 58 26 32 4,1 55%

Disciplina

Matriculados Aprovados Reprovados Média % reprovados

2201.000002-0 CÁLCULO III 34 6 28 2,00                   82%

2201.000001-2 ÁLGEBRA LINEAR 68 16 52 2,30                   76%

2201.000005-5 CÁLCULO II 58 19 39 3,30                   67%

2101.000101-0 OBRAS DE TERRA 28 11 17 3,40                   61%

2401.000005-1 FÍSICA II 51 22 29 3,80                   57%

1919.000087-3 PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I 18 8 10 3,60                   56%

Disciplina
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� Disciplinas específicas do curso estão alocadas a partir do quinto semestre, 

desestimulando os acadêmicos e de certa forma elevando as desistências; 

� Falta de palestras e mini cursos em número expressivo no curso. 

� Ações a serem desenvolvidas, em 2014, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do 

curso. 

� Aumentar o número de projetos de Iniciação Científica para acolher um maior número 

de acadêmicos; 

� Criação do Laboratório de Licenciamento Ambiental; 

� Utilização massiva de mídias sociais e sistemas de comunicação em massa para atingir o 

maior número de acadêmicos e mantê-los informados constantemente; 

� Aumentar o número de palestras e mini cursos na Engenharia Ambiental; 

� Criação de um canal de vídeo-aulas para auxiliar a didática dos acadêmicos; 

� Alteração na matriz curricular do curso e revisão do projeto pedagógico. 

 

2.2.3 Outras Informações  

A coordenação realiza o acompanhamento de egressos, mantendo contato com todos os 

egressos que já foram seus alunos, mas uma ferramenta que criasse o sistema “ALUMINI” na UFMS 

facilitaria a comunicação com os mesmos. 

2.2.4 Avaliação Externa 

ENADE 2011 - Conceito 4. 

CPC 2011 – Conceito 4 

2.2.5 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

A participação média dos acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental foi 18,2%, sendo que a 

participação mais representativa foi de alunos do 5º período, como pode ser observado na figura 2.2.1. 
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Figura 2.2.1 Participação dos discentes do curso de Engenharia Ambiental 

A figura 2.2.2 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental sobre o 

curso e suas componentes curriculares. Os aspectos avaliados como muito bom ou bom pela maioria 

dos alunos são os professores, a matriz curricular,  a adequação do curso às exigências da sociedade e 

do perfil profissional, o SISCAD, o TCC e o Estágio Obrigatório, e a representação discente em órgão 

colegiados. 

O oferecimento de atividades complementares, foi avaliado como bom, entretanto foi o aspecto 

que obteve avaliação inferior às demais, com destaque para a quantidade de alunos que responderam 

“não observado”. 

No gráfico da figura 2.2.3 pode-se observar que a maioria dos alunos declara ter conhecimento 

do projeto pedagógico. 



                                                       

 

Figura 2

Figura 2.2.3 Conhecimento do PPC pelos discentes do curso de Engenharia Ambiental
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Figura 2.2.2 Avaliação do curso de Engenharia Ambiental

 

Figura 2.2.3 Conhecimento do PPC pelos discentes do curso de Engenharia Ambiental
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 Figura 2.2.4 Avaliação da coordenação de curso de Engenharia Ambiental 

 

As disciplinas foram avaliadas, em geral, com conceito bom/muito bom, como mostra a figura 

2.2.5.  

 
Figura 2.2.5 Avaliação das disciplinas do curso de Engenharia Ambiental 

 

Quanto ao seu próprio desempenho, os acadêmicos consideram, em sua maioria, que a 

pontualidade, permanência em sala, participação e dedicação, e assimilação de conteúdos podem ser 

considerados muito bom ou bom, como está apresentado no gráfico da figura 2.2.6. 
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Figura 2.2.6 Autoavaliação do desempenho discente do curso de Engenharia Ambiental 

 

Os docentes do curso de Engenharia Ambiental foram avaliados pela maioria dos acadêmicos 

com conceito muito bom e bom, sendo o relacionamento professor-acadêmico o aspecto que merece 

destaque, como pode ser observado na figura 2.2.7. 

 
Figura 2.2.7 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Engenharia Ambiental 

 

Ainda com relação aos docentes, de acordo com 71% dos alunos, os professores divulgam as 

notas das avaliações no tempo previsto e 86% afirmam que os docentes apresentam o plano de ensino 

(figuras 2.2.8 e 2.2.9). Esses dados podem indicar ainda que parte dos docentes divulgam as notas ou 

apresentam o plano de ensino, pois o instrumento é respondido individualmente sobre cada professor. 
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Figura 2.2.8 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Engenharia Ambiental
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Figura 2.2.9 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Engenharia Ambiental
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conforme apresenta o gráfico da figura 2.2.10. 
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Figura 2.2.8 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Engenharia Ambiental 

 
penho dos docentes do curso de Engenharia Ambiental 

Os docentes avaliaram as condições de oferecimento do curso de Engenharia Ambiental 

Engenharia Ambiental pelos 

Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela 
legislação (até dez dias úteis após a sua realização)?

Sim

Não 

Sim

Não 

Não 
Observado

60% 70% 80% 90% 100%

Não se aplica ou não observado



                                                       Autoavaliação Setorial  2013 - FAENG-UFMS                                                              20 

 

Os quesitos que foram avaliados com conceito muito bom/bom pela maioria dos professores 

foram o atendimento a pessoas com deficiência, a matriz curricular do curso, a colaboração do 

Colegiado de Curso e do NDE e o atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 

Os equipamentos de laboratório e informática foram considerados com conceito ruim, 

enquanto que o espaço físico dos laboratórios e das salas de aula foram avaliados como regulares. 

A figura 2.2.11 apresenta os resultados da avaliação da coordenação de curso de Engenharia 

Ambiental pelos docentes. Pode-se destacar o acesso e presteza no atendimento, a disponibilidade em 

atender necessidades e solicitações e o relacionamento com professores como os aspectos melhores 

avaliados. O único aspecto com avaliação regular foi a promoção da integração entre professores, para o 

qual houve alto índice de “não observado”. 

 
Figura 2.2.11 Avaliação da coordenação do curso de Engenharia Ambiental pelos docentes 

 

2.2.6 Considerações da Comissão Setorial  

A participação dos acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental foi inferior ao desejado, sendo 

necessária uma sensibilização mais intensa no próximo período avaliativo, principalmente com as 

turmas de início de curso, pois espera-se que a turma mais participativa (5º período) continue com 
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participação elevada ao progredir no curso, sendo, para tanto, necessária a divulgação das ações 

decorrentes da avaliação. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que, na opinião dos alunos, o curso possui 

muitas potencialidades, que  refletiram-se como bom conceito do último Enade. 

 As fragilidades do curso apontadas nos resultados são: o oferecimento de atividades 

complementares, ponto já detectado pela Coordenação, conforme descrito no item 2.2.2; e a 

quantidade de bibliografia disponibilizada na Biblioteca para acompanhamento das disciplinas, que 

embora tenha um conceito bom, merece o destaque pela avaliação inferior aos demais aspectos. 

Deve-se destacar também que o aspecto “número de alunos, quantidade de equipamentos e 

espaço físico das aulas práticas” obteve conceito muito bom, entretanto, chama atenção o número de 

alunos, 24%, que respondeu “não se aplica ou não observado”. Esse aspecto deve ser investigado pela 

coordenação para buscar a explicação para tal fato. 

2.3 Curso: Engenharia Civil 

Para aplicar seu conhecimento, exercer seu julgamento e assumir uma liderança responsável, 

dentro do âmbito de sua profissão, o engenheiro civil precisa compreender a técnica e a tecnologia, 

como processos e instrumentos, cuja importância não é superior aos fins humanos a que elas se ligam, e 

a educação recebida deve prepará-lo não apenas para enfrentar as novas situações, mas para criá-las 

em benefício do homem. 

Se olharmos o perfil da Engenharia Civil, ao longo dos quarenta anos, constataremos que se, por 

um lado, seus compromissos fundamentais não mudaram, por outro lado, sua Prática é hoje totalmente 

diversa de antes. O compromisso fundamental da Engenharia Civil continua a ser com a Segurança das 

Construções, assim como o da Medicina é com a Saúde e o do Direito com a Justiça. 

Os profissionais da Engenharia Civil, no século XXI, terão necessariamente de ser novos também. 

Aos que já estão na estrada, restam-lhes apenas duas alternativas: a radical renovação ou a renúncia à 

profissão. 

A formação acadêmica dos Engenheiros Civis do século XXI já conta com novas diretrizes bem 

definidas e com mais amplos e complexos objetivos, indispensáveis à sua conciliação com as exigências 

da nova Prática. A sua implementação no entanto, não será fácil, pois ainda depende da também 

necessária e difícil renovação dos professores. 

Neste contexto, a coordenação ajudará na transformação que, em breve, ocorrerá nos cursos de 

Engenharia, tais como: inserção de tecnologias de educação à distância nos cursos presenciais, uso das 

potencialidades digitais na prática do ensino, estímulo da criatividade dos alunos no processo de 

inovação tecnológica, o uso de técnicas de automação e robótica para inspeções periódicas em obras de 

pequeno e grande porte.  

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Denominação: Curso de Engenharia Civil. 
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Modalidade: Presencial. 

Titulação conferida: Engenheiro Civil. 

Unidade Setorial Acadêmica: Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia 

Carga Horária Total: 4420 horas 

Regime Acadêmico: Semestral. 

Duração do curso: 10 semestres. 

Prazos mínimo e máximo para integralização do currículo: 

a) mínimo CNE: 5 anos; 

b) mínimo UFMS: 10 semestres; 

c) máximo CNE: não definido; 

d) máximo UFMS: 16 semestres; 

Turnos:   Manhã e tarde: Ingresso SiSU (Verão) – Sistema de Seleção Unificada (50 vagas) 

  Tarde e noite: Ingresso SiSU (Inverno) – Sistema de Seleção Unificada (50 vagas) 

Número de vagas oferecidas: 100 vagas anuais 

Formas de Ingresso:   SiSU/MEC – Sistema de Seleção Unificada 

2.3.1 Indicadores do Curso 

A motivação dos alunos esbarra na falta de exemplos práticos correlacionados com a vida real e 

situações concretas de aplicação profissional, resultando na falta de estímulo dos alunos e o baixo 

rendimento de aprendizagem. Muito se fala em transformação da indústria brasileira de extrativista 

para de produção de bens de consumo esquecendo que, para isso, é necessário o estímulo para o 

desenvolvimento tecnológico em todos os níveis da sociedade. É de notório saber, que a engenharia 

desempenha este papel, com a aplicação dos conceitos básicos de física, matemática e química, em 

produtos de consumo fundamentais para diversos setores da sociedade como o caso da indústria de 

transformação. Neste contexto, existe então uma contradição no estímulo dos jovens ingressos, não 

demonstrando a importância das ciências básicas na construção do conhecimento sólido e criativo. 

Desta forma, esta proposta pretende estimular a aplicação dos conceitos do curso aos problemas reais 

de engenharia, utilizando-se para isso da tríade: ensino, pesquisa e extensão. 

Atualmente o curso apresenta-se em um ramo descendente de qualidade pela mudança do 

cenário da universidade associada aos perfis dos antigos professores do curso. O desenvolvimento 

científico-tecnológico transportou a Prática da Engenharia Civil, nos últimos 25 anos, de um ambiente de 

parcos recursos instrumentais para um outro, inteiramente diverso e incomensuravelmente enriquecido 

pelas novas tecnologias. Tudo isso associado ao aumento do número de vagas proveniente do REUNI, na 
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universidade, culminou em uma reflexão para que novas tecnologias fossem incorporadas nos 

engenheiros do século XXI.  

A Prática da Engenharia Civil dispõe, hoje, de novos conceitos, novas teorias, novos 

procedimentos e novos meios. Tornou-se mais complexa por força desse vertiginoso progresso técnico, 

e também, por força das maiores exigências da sociedade, a cada dia mais reivindicante e organizada.  

As principais ações a serem realizadas no curso estão abaixo enumeradas: 

• Necessidade de fortalecimento dos grupos de PET da área tecnológica com os grupos já 

existentes na UFMS (Engenharia Elétrica, Computação, Análise de Sistemas, Física/Materiais Química) 

no desenvolvimento de atividades de retenção dos alunos ingressantes por meio de atividades de 

reforço e nivelamento. 

• Introdução do conceito de responsabilidade social no curso com atividades técnicas 

ligadas as famílias de baixa renda com o desenvolvimento de materiais sustentavelmente corretos e de 

baixo custo e, com isso, estimular a integração com o novo Mestrado Profissional do curso de aborda a 

eficiência energética e sustentabilidade. 

• Experimentação e formulação de novas alternativas metodológicas de ensino à distância 

na Engenharia Civil, propondo a construção de novos objetos de aprendizagem, material didático para 

ambientes de Educação a Distância (EAD) e ferramentas para apoio ao ensino no curso de graduação em 

Engenharia Civil, principalmente nos primeiros anos de curso com apoio nas disciplinas do núcleo 

básico, tais como: Cálculo, Física e Química. Para isso, será utilizado software livres para a construção 

dos objetos, tais como: eXe e Hot Potatoes. 

• Como uma das principais ações para combater as causas mencionadas acima para a alta 

taxa de desistência, a Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG) propõe 

a formação de um grupo PET que terá como objetivo principal a busca por novas metodologias de 

ensino e apoio didático para as disciplinas e alunos dos seus cursos de bacharelado. Em particular, para 

os alunos ingressantes e para as disciplinas que são pré-requisito e fundamentam uma boa formação em 

projetos de engenharia.  

• A criação de um escritório de projetos que ajudará na formação dos novos engenheiros 

contribuindo assim para o desenvolvimento de aplicações práticas das teorias absorvidas nas disciplinas 

com o preenchimento de uma lacuna, prática de projetos, dos cursos de Engenharia Civil, é um dos 

objetivos do PET-Civil. Como objeto de estudo desta atividade estarão comunidades carentes e 

instituições de apoio a famílias de baixa renda. 

Em particular, os cursos da área de Engenharia Civil possuem como ênfase nos primeiros anos a 

formação dos alunos na área de matemática, física e química. Porém, tem sido constatada a alta 

retenção dos alunos nos três primeiros semestre do curso em torno de (50%) em razão das disciplinas 

do ciclo básico, tais como: Cálculo, Álgebra, Física e Geometria Analítica, conforme Tabela 1.  
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Tabela 1 – Índice de reprovação do núcleo básico 

 Índice de reprovação (%) 

Ano Cálculo I Cálculo II Cálculo III Álgebra Linear Geometria Analítica 

2010 41 42 55 60 47 

2011 51 46 54 59 50 

2012 32 40 45 22 31 

2013 40 45 22 20 18 

 

Observa-se na Tabela 1 que as disciplinas do núcleo básico têm uma alta taxa de retenção 

proporcionando um problema na oferta de disciplinas. A Tabela 2 mostra que o curso de Engenharia 

Civil apresenta uma baixa evasão e isto pode ser explicado pelo bom momento da profissão. Contudo, 

se por um lado é observada a baixa evasão, por outro lado significa que a alta retenção indica uma 

permanência elevada dos alunos no curso nos primeiros semestres. Algumas melhorias podem ser 

percebidas nos números da Tabela 1, resultado das ações da universidade e do aumento da nota de 

entrada via processo seletivo. 

Tabela 2 - Índice de evasão do curso 

Ano Evasão (n° alunos) 

2010 6 

2011 6 

2012 2 

2013 5 

 

No que diz respeito às disciplinas do núcleo profissionalizante, pode-se observar que as mesmas 

apresentam altos índices de retenção e isto é resultado no nível de exigência requerido das disciplinas 

fundamentais para a boa formação do futuro profissional. Na Tabela 3 exposta a seguir, o índice de 

reprovação na disciplina de Resistência dos Materiais I, Estática das Estruturas, Mecânica dos Solos e 

Fenômeno dos Transportes, nos últimos anos, também é elevado. 

Tabela 3 – Índice de reprovação do núcleo profissionalizante. 

 Índice de reprovação (%) 

Ano 
Resistência dos 

Materiais I 
Estática das 
Estruturas I 

Estática das 
Estruturas II 

Mecânica dos 
Solos 

Fenômenos de 
Transportes 

2010 62 59 21 16 37 

2011 47 38 14 40 50 

2012 55 - - 24 - 

2013 - 44 25 16 15 

 

Uma forma de melhorar o aproveitamento nas disciplinas profissionalizantes é promover o 

estímulo de projetos já no 4o semestre, mostrando as aplicações dos conceitos ministrados em sala de 

aula. Contudo, a prática de projeto é uma atividade que necessita de interdisciplinaridade que não é 

obtido em uma disciplina isolada. Com isso, fica notória a necessidade de implantação de um escritório 

de projetos dentro da Universidade para prática de conceitos, em problemas reais.  
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Desta forma, uma alternativa viável para a melhoria do curso é a implantação do PET-CIVIL com 

enfoque na produção de materiais didáticos nas disciplinas com alto índice de retenção do núcleo 

básico. Para cumprir o objetivo principal desta proposta, propõe-se a criação de um programa de 

monitoria especial, em que atividades tais como: a elaboração de objetos de aprendizagem, utilização 

de ferramentas computacionais para a resolução de exercícios por meio do software comercial MathCad 

15 sejam realizadas pelo grupo.  

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio da FAENG, promove a cada 

ano a Semana Tecnológica, um evento que discute questões relevantes relacionadas à produção do 

ambiente construído. Esses encontros foram iniciados na década de 90, sendo que nas primeiras edições 

do evento, a qual se chamava Expomat, foram enfocados conteúdos referentes a produtos e serviços da 

construção civil. Ao passar dos anos, o evento ganhou amplitude e diversidade de temáticas e 

atividades, chamando-se, em 2001, Semana Tecnológica, a qual reúne as atividades dos cursos de 

Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica e Arquitetura e Urbanismo, tendo como 

foco a apresentação e discussão da relação entre o ambiente construído e a tecnologia e inovação, e 

sendo o público alvo alunos de graduação e de pós- graduação, docentes e técnicos, profissionais do 

setor, representantes de entidades de classe e de órgãos do governo municipal e estadual. Entre os 

diversos assuntos discutidos em edições anteriores destacaram-se as temáticas de novos materiais de 

construção; sustentabilidade no ambiente construído; mobilidade e acessibilidade urbana; e comércio e 

qualidade de energia; chegando a média de público participante para cada edição de, 

aproximadamente, 350 pessoas. Desta forma, o grupo PET atuará também de forma a fortalecer a 

formação complementar com a colaboração da já consagrada Semana Tecnológica que já está na 13º 

edição e conta com a presença de profissionais e estudantes de Engenharia Civil.  

A formação do grupo PET-CIVIL em muito contribuirá com este processo, permitindo a 

consolidação de uma equipe de trabalho que possa atender demandas que já existem e que envolvem 

um contexto composto por elementos como formação acadêmica, coletividade, interdisciplinaridade e 

cidadania.   

2.3.2  Potencialidades e Fragilidades 

As potencialidades do curso apoiam-se em alguns aspectos inerentes ao curso de Engenharia 

Civil, tais como: 

1. Interesse do Ministério da Educação em formar um número maior de engenheiros no 

Brasil para assegurar o crescimento econômico alicerçado em novas tecnologias e inovação tecnológica. 

O mais recente estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), aponta um cenário no qual, 

em 2015, a totalidade de engenheiros (de todas as áreas) não suprirá a demanda de empregos em suas 

áreas. Isso acontecerá se a proporção entre pessoas formadas nas áreas de engenharia, produção e 

construção e o estoque de empregos formais nas ocupações típicas continuarem na razão de 3,5. Este 

número significa que, para cada dois profissionais trabalhando com registro formal em ocupação típica 

de sua formação, outros cinco estão: desempregados, sem registro, fora da área de atuação ou em 

outro país. Pelas projeções do IPEA, em 2015 o Brasil terá 1,099 milhão de diplomados na categoria. A 

oferta de empregos, por sua vez, varia conforme o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Mesmo 

com uma taxa média de crescimento baixa, de 3% ao ano, a demanda de empregos na área deverá ser 

de 1,168 milhão, maior que a oferta. Em um cenário mais otimista, de crescimento de 7% ao ano, a 
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demanda seria muito maior: 1,706 milhão. A conclusão do IPEA é que qualquer aceleração de 

crescimento econômico poderá gerar déficit de oferta de engenheiros caso se mantenham os atuais 

padrões de distribuição; 

2. Natureza da proposta que objetiva desenvolver e articular atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na UFMS mediante grupos coletivos e interdisciplinares com os outros grupos PET 

da UFMS, formulando estratégias de desenvolvimento e modernização da Educação no Brasil com 

aplicação de conhecimentos geados internamente na universidade na sociedade; 

3. Parceria com a Coordenadoria de Projetos da Universidade para que os alunos tenham 

integração com problemas reais e ajudem da concepção, acompanhamento e readaptação das 

instalações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, inserindo ferramentas modernas de 

gerenciamento de projetos via software livre; 

4. Integração com os cursos de Engenharia ajudando na oferta de mini-cursos, oficinas e 

palestras de formação geral, tais como: utilização do software MathCad (licença obtida com os recursos 

de PNAES), Scilab, Ftool e outros de aplicação direta nos cursos de graduação; 

5. Introdução a instrumentação e ensaios de materiais com aplicação à obras civis, 

buscando a utilização de novos materiais e técnicas construtivas sustentáveis. 

As potencialidades do curso de Engenharia Civil são: 

1. Demanda crescente no Brasil por engenheiros qualificados; 

2. Docentes com experiência prática de mercado; 

3. Implantação de um novo Mestrado em Eficiência Energética e Sustentabilidade; 

4. Possibilidade de atuação nos novos empreendimentos da região, tais como: FIBRIA, 

ELDORADO, VALE entre outros; 

5. Investimento em laboratórios por órgãos de fomento externo, tais como: FINEP, ELETROBRÁS, 

CNPQ; 

6. Interação com empresas privadas (VOTORANTIN, INTERCEMENT, DAMA, PAVTUBOS, SOTEF, 

MATPAR, CONCRELAJE, PDG, MRV, EGELTE, ZORTEA e outras). 

As fragilidades do curso de Engenharia Civil são: 

1. Parte dos professores desestimulados e descomprometidos com a carreira docente; 

2. Grande número de professores com experiência prática em processos de aposentadoria; 

3. Aumento do número de alunos com a mesma infraestrutura; 

4. Número de contratação de novos professores insuficiente para atender a demanda das 

disciplinas do curso; 

5. Falta de um grupo PET específico para a Engenharia Civil; 

6. Problemas com materiais de consumo para práticas de aulas de laboratório; 

7. Laboratórios com tamanho reduzido para as turmas crescentes. 



                                                       

 

2.3.3 Avaliação externa  

ENADE 2011 - Conceito 4.

CPC 2011 – Conceito 3

2.3.4 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes

A participação média dos acadêmicos do curso de Engenharia Civil foi 

participação distribuída entre alunos de início (1º a 3º), meio (5º e 7º), e de

diante), como pode ser observado na figura 2.

Figura 2.3.1 Participação dos discentes do curso de Engenharia Civil

 

A figura 2.3.2 apresenta a opinião dos acadêm

suas componentes curriculares. Os aspectos avaliados como muito bom ou bom por grande parte dos 

alunos são: os professores, a matriz curricular, o SISCAD, 

sociedade e do perfil profissional.

avaliada como regular, e o oferecimento das atividades complementares
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Conceito 4. 

Conceito 3 

Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

A participação média dos acadêmicos do curso de Engenharia Civil foi 

distribuída entre alunos de início (1º a 3º), meio (5º e 7º), e de

, como pode ser observado na figura 2.3.1. 

Figura 2.3.1 Participação dos discentes do curso de Engenharia Civil

A figura 2.3.2 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Engenharia Civil sobre o curso e

suas componentes curriculares. Os aspectos avaliados como muito bom ou bom por grande parte dos 

são: os professores, a matriz curricular, o SISCAD, e a adequação do curso às exigências da 

do perfil profissional. A atuação dos representantes discentes em órgãos colegiados foi 

avaliada como regular, e o oferecimento das atividades complementares fo

. O TCC foi avaliado como bom, e na avaliação do estágio houve uma divisão equilibrada entre bom
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                                                            27 

A participação média dos acadêmicos do curso de Engenharia Civil foi 24,4%, sendo a 

distribuída entre alunos de início (1º a 3º), meio (5º e 7º), e de final do curso (9º em 

 
Figura 2.3.1 Participação dos discentes do curso de Engenharia Civil 

icos do curso de Engenharia Civil sobre o curso e 

suas componentes curriculares. Os aspectos avaliados como muito bom ou bom por grande parte dos 

adequação do curso às exigências da 

atuação dos representantes discentes em órgãos colegiados foi 

foi avaliado como regular e 

a divisão equilibrada entre bom 
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Figura 2.3.2 Avaliação do curso de Engenharia Civil

No gráfico da figura 2.3.3 pode

conhecimento do projeto pedagógico.

Figura 2.3.3 Conhecimento do PPC 

 

A figura 2.3.4 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Engenharia Civil sobre a 

coordenação de curso. Todos o
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Figura 2.3.2 Avaliação do curso de Engenharia Civil
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 Figura 2.3.4 Avaliação da coordenação de curso de Engenharia Civil 

 

As disciplinas foram avaliadas, em geral, com conceito bom/muito bom. A figura 2.3.5 mostra 

que  os acadêmicos julgam que as disciplinas tem importância para sua formação e que há adequação 

dos conteúdos, e infraestrutura suficiente para aulas práticas. A disponibilidade de bibliografia na 

biblioteca obteve conceito bom, entretanto inferior ao demais aspectos. 

 
Figura 2.3.5 Avaliação das disciplinas do curso de Engenharia Civil 

 

Quanto ao seu próprio desempenho, os acadêmicos consideram, em sua maioria, que a 

pontualidade, permanência em sala, participação e dedicação, e assimilação de conteúdos podem ser 

considerados muito bom ou bom, como está apresentado no gráfico da figura 2.3.6. 
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Figura 2.3.6 Autoavaliação do desempenho discente do curso de Engenharia Civil 

 

Os docentes do curso de Engenharia Civil foram avaliados pela maioria dos acadêmicos com 

conceito muito bom e bom, sendo a assiduidade e pontualidade o aspecto que merece destaque, como 

pode ser observado na figura 2.3.7. 
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Os quesitos que foram avaliados com altíssimos índices de conceito muito bom/bom pelos 

professores foram a matriz curricular do curso, a colaboração do Colegiado de Curso e do NDE, os 

equipamentos de laboratório e informática, assim como o espaço físico dos laboratórios e das salas de 

aula. 

O atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios e o atendimento a 

pessoas com deficiência foram avaliados com mesma proporção entre bom e ruim, podendo ser 

considerados regulares, com média próxima de 3,0. 

A figura 2.3.11 apresenta os resultados da avaliação da coordenação de curso de Engenharia 

Civil pelos docentes. Pode-se destacar o s quatro aspectos que foram avaliados como muito bom/bom 

por unanimidade: transparência nas ações, acesso e presteza no atendimento, a disponibilidade em 

atender necessidades e solicitações e o relacionamento com professores. Os demais aspectos foram 

também avaliados como bons, devendo-se atentar para o aspecto que recebeu o maior número de 

avaliações regulares: a promoção da integração entre professores. 

 
Figura 2.3.11 Avaliação da coordenação do curso de Engenharia Civil pelos docentes 
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2.3.5 Considerações da Comissão Setorial  

A participação dos acadêmicos do curso de Engenharia Civil foi inferior ao desejado, embora 

tenha sido a mais alta entre os cursos da FAENG. Faz-se necessária uma sensibilização mais intensa no 

próximo período avaliativo. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que, na opinião dos alunos, uma das 

fragilidades do curso é o oferecimento de atividades complementares. Outro aspecto que merece 

destaque e atenção é a disponibilidade de bibliografia na biblioteca, que obteve conceito bom, 

entretanto inferior ao demais aspectos. 

Como fragilidade, pode-se destacar também a divulgação das informações do curso, no que diz 

respeito à orientação para atividades de pesquisa e extensão, à participação discente em órgãos 

colegiados, e ao projeto pedagógico, que reflete diretamente na avaliação da coordenação.  

As potencialidades do curso, pelos alunos, são a adequação do curso às exigências da sociedade 

e do perfil profissional e as disciplinas, nos aspectos: a importância das disciplinas para sua formação 

profissional; e adequação dos conteúdos das disciplinas à proposta do curso.  

Outra potencialidade do curso detectada a partir da avaliação dos acadêmicos são os docentes, 

sendo necessário melhorar o índice de divulgação de notas de avaliações no prazo previsto pela 

legislação. 

2.4 Curso: Engenharia Elétrica 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso: Engenharia Elétrica. 

MODALIDADE DO CURSO (TIPO DE CURSO): Bacharelado. 

HABILITAÇÃO: Engenheiro Eletricista. 

TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Bacharel em Engenharia Elétrica. 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial  

REGIME DE MATRÍCULA: Sistema semestral de matrícula por disciplina.. 

TEMPO DE DURAÇÃO (EM ANOS): 

a) mínimo CNE: 5 anos; 

b) máximo CNE: não definido; 

c) mínimo UFMS: 10 semestres; 

d) máximo UFMS: 16 semestres. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 
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a) CNE: 3.600 horas. 

b) UFMS: 4.335 horas. 

NÚMERO DE VAGAS: 60 vagas. 

NÚMERO DE TURMAS: Uma. 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Integral (IN). 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO: FAENG – UFMS. 

Forma de Ingresso: Sistema e Seleção Unificada (SISU)  

2.4.1 Avaliação Externa 

ENADE 2011 - Conceito 2 

CPC 2011 – Conceito 2 

O curso irá passar por processo de avaliação in loco em 2014. 

2.4.2 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

A participação média dos acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica foi 21,1%, sendo a 

participação mais significativa dos alunos matriculados nos 3º e 4º períodos, como pode ser observado 

na figura 2.4.1. 

 
Figura 2.4.1 Participação dos discentes do curso de Engenharia Elétrica 

A figura 2.4.2 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica sobre o curso 

e suas componentes curriculares. O aspecto avaliado como muito bom ou bom por grande parte dos 

alunos foi o SISCAD. A atuação dos representantes discentes, a matriz curricular e adequação do curso 
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 Figura 2.4.4 Avaliação da coordenação de curso de Engenharia Elétrica 

 

As disciplinas foram avaliadas, em geral, com conceito bom/muito bom, como mostra a figura 

2.4.5. Embora a matriz curricular tenha sido avaliada como regular (figura 2.4.2), os acadêmicos julgam 

que as disciplinas tem importância para sua formação e que há adequação dos conteúdos, bibliografia 

disponível e infraestrutura suficiente para aulas práticas. 

 
Figura 2.4.5 Avaliação das disciplinas do curso de Engenharia Elétrica 
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Figura 2.4.6 Autoavaliação do desempenho discente do curso de Engenharia Elétrica 

 

Os docentes do curso de Engenharia Elétrica foram avaliados pela maioria dos acadêmicos com 

conceito muito bom e bom, sendo o relacionamento professor-acadêmico o aspecto que merece 

destaque, como pode ser observado na figura 2.4.7. 

 
Figura 2.4.7 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Engenharia Elétrica 

 

Ainda com relação aos docentes, de acordo com 70% dos alunos, os professores divulgam as 

notas das avaliações no tempo previsto e 80% afirmam que os docentes apresentam o plano de ensino 

(figuras 2.4.8 e 2.4.9). Esses dados podem indicar ainda que parte dos docentes divulgam as notas ou 

apresentam o plano de ensino, pois o instrumento é respondido individualmente sobre cada professor. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pontualidade e permanência do início ao término das 
aulas?

Participação e dedicação nas atividades?

Assimilação dos conteúdos abordados?

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DISCENTE PELOS DISCENTES

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se aplica ou não observado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações?

Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, 
dentro e fora da sala de aula?

Assiduidade e cumprimento do horário?

Relacionamento professor-acadêmico?

Qualidade didática?

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE PELOS DISCENTES

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se aplica ou não observado
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Os docentes avaliaram as condições de oferecimento do curso de Engenharia Elétrica conforme 

apresenta o gráfico da figura 2.4.10.
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Os quesitos que foram avaliados com conceito muito bom/bom predominantemente pelos 

professores foram o atendimento a pessoas com deficiência, a matriz curricular do curso, a colaboração 

do Colegiado de Curso e do NDE, o atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios 

e o espaço físico das salas de aula. Os equipamentos de laboratório e informática e o espaço físico dos 

laboratórios foram avaliados como regulares. 

A figura 2.4.11 apresenta os resultados da avaliação da coordenação de curso de Engenharia 

Elétrica pelos docentes. Pode-se destacar a transparência nas ações da coordenação, o apoio a 

atividades de extensão, e a disponibilidade em atender necessidades e solicitações e o relacionamento 

com professores como os aspectos melhores avaliados. O único aspecto com avaliação ruim foi a 

promoção da integração entre professores. 

 
Figura 2.4.11 Avaliação da coordenação do curso de Engenharia Elétrica pelos docentes 
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Os acadêmicos indicaram como fragilidades: a matriz curricular e adequação do curso às 

exigências da sociedade e do perfil profissional, o oferecimento de atividades complementares e a 

divulgação de informações e orientação da coordenação. 

 O desempenho dos docentes foi o aspecto melhor avaliado,  podendo ser considerado uma 

potencialidade do curso. 

2.5 Curso: Engenharia de Produção 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso: Engenharia de Produção 

MODALIDADE DO CURSO (TIPO DE CURSO): Bacharelado. 

HABILITAÇÃO: Engenheiro de Produção. 

TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Bacharel em Engenharia de Produção. 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial  

REGIME DE MATRÍCULA: Sistema semestral de matrícula por disciplina.. 

TEMPO DE DURAÇÃO (EM ANOS): 

a) mínimo CNE: 4 anos; 

b) máximo CNE: não definido; 

c) mínimo UFMS: 8 semestres; 

d) máximo UFMS: 18 semestres. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

a) CNE: 3.600 horas. 

b) UFMS: 4.335 horas. 

NÚMERO DE VAGAS: 60 vagas. 

NÚMERO DE TURMAS: Uma. 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Vespertino e noturno. 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO: FAENG – UFMS. 

Forma de Ingresso: Sistema e Seleção Unificada (SISU)  
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2.5.1 Indicadores do Curso 

O curso teve início em 2011 com 59 ingressantes. Atualmente a turma ingressante em 2011 

conta com aproximadamente 40 alunos frequentando as aulas. A turma ingressante em 2012 conta com 

aproximadamente 50 alunos frequentando as aulas. A turma ingressante em 2013 conta com 

aproximadamente 50 alunos frequentando as aulas 

As disciplinas com maior índice de reprovação são da área de Matemática, como Matemática 

Aplicada I, II e III além de Vetores e Geometria Analítica, conforme ocorre tradicionalmente em cursos 

de engenharia. Além de disciplinas da área de Física, como Física I e Mecânica Geral. 

Especificamente para o curso de Engenharia de Produção foi realizado um concurso para 

professor efetivo no início de 2011 onde 2 professores foram aprovados e estão vinculados ao curso. No 

final de 2012 houve concurso com 8 vagas para docentes para o curso. Foram aprovados seis candidatos 

que tomaram posse em Fevereiro de 2013. No final de 2013 um novo concurso teve mais um professor 

aprovado para a Engenharia de Produção. Tal professor tomou posse no início de 2014. 

Dessa forma, foram totalizados 9 professores para o curso das 10 vagas previstas pela UFMS à 

época da implantação do curso de Engenharia de Produção no antigo CCET. Dos nove professores, 8 tem 

título de Mestre e 1 de Doutor. 

2.5.2 Potencialidades e fragilidades do curso 

Potencialidades do curso 

• Curso adequado ao contexto regional, pois traz um enfoque no aspecto da Sustentabilidade, e 

bem apoiado em três engenharias já consolidadas na UFMS: Elétrica, Civil e Ambiental.  

• Ressalta-se também a Engenharia de Produção como a Engenharia que mais cresce (com 

relação ao número de cursos) desde meados dos anos 90.  

• Grupo de professores ingressantes em Fevereiro de 2013 está interessado e motivado para 

contribuir com o curso. 

• Coesão entre professores e acadêmicos do curso tem permitido uma colaboração mútua para 

que o curso cresça como um todo. 

Ações desenvolvidas, em 2013, para manter as potencialidades do curso, apontadas em 2012. 

• Com o aumento do número de docentes, realização de práticas relacionadas à Engenharia de 

Produção com grupo reduzido de alunos por professor. Tal ação permitiu que muitos alunos 

do 3º ano pudessem submeter e publicar artigos com seus professores em eventos de 

relevância regional e nacional na área de Engenharia de Produção (ex.: Encontro Mineiro de 

Engenharia de Produção – EMEPRO, Simpósio Paulista de Engenharia de Produção – SIMPEP, 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção – ENEGEP) 
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• Criação de projetos de pesquisa, ensino e extensão. Foi realizado o I Encontro sul-mato-

grossense de Engenharia de Produção em Setembro de 2013, numa ação cooperativa entre 

docentes e acadêmicos do curso; 

• Oferecimento do curso de pós-graduação Lato Sensu MBA Executivo em Gestão Energética 

Sustentável. Aproximadamente 20 alunos no curso tiveram as disciplinas ministradas por todos 

os professores do curso de Engenharia de Produção entre Maio e Setembro de 2013 e estão na 

fase de elaboração de monografia de conclusão. O oferecimento do curso vem no perfil 

proposto inicialmente para o curso de Engenharia de Produção (Sustentabilidade) e explora as 

linhas de atuação predominantes de boa parte dos docentes do curso. 

Ações a serem desenvolvidas, em 2014, visando manter as potencialidades do curso 

• Participação de todos os docentes na melhora do Projeto Pedagógico que está sem alterações 

desde a implantação; 

• Exploração das atividades de simulação nas diversas disciplinas específicas da Engenharia de 

Produção utilizando o PRODSIM – Laboratório de Simulação em Engenharia de Produção; 

• Afastamento para capacitação de docentes. Está previsto afastamento de dois professores 

para conclusão de Doutorado; 

• Elaborar parcerias com a FIEMS para viabilização de convênios que permitam aos acadêmicos 

da Engenharia de Produção estagiar nas indústrias do estado. 

Fragilidades do curso 

• Ainda carece de melhoria na infraestrutura de laboratórios. Eram previstos na implantação do 

curso, os laboratórios de prototipagem e desenvolvimento de produtos, além do de simulação 

de processos produtivos; 

•  Apesar dos concursos para docente contemplar a formação de Engenharia de Produção, 

houve baixa procura por candidatos com tal perfil de formação; 

• Quadro reduzido de Doutores o que dificulta o desenvolvimento de pesquisa; 

• Maioria dos docentes tem formação em Engenharias de áreas afins à Produção. 

Ações desenvolvidas, em 2013, para sanar ou minimizar as fragilidades do curso  apontadas em 2012 

• Busca de recursos para expansão de número de laboratórios específicos; 

•  Estudo detalhado do Projeto Pedagógico para melhor adequação ao contexto regional, ao 

perfil dos docentes e à perspectiva de absorção pelo mercado do egresso do curso. 

•  Motivação aos acadêmicos com atividades extra sala de aula relacionadas às áreas específicas 

da Engenharia de Produção.  
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•  Acompanhamento detalhado do aproveitamento de cada acadêmico e orientação individual 

para avaliar e melhorar o grau de satisfação do aluno com o curso. 

Ações a serem desenvolvidas, em 2014, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do curso 

• Participação de todos os docentes na melhora do Projeto Pedagógico que está sem alterações 

desde a implantação; 

• Criação da Empresa Júnior de Engenharia de Produção por parte dos acadêmicos; 

• Tentativa de elaboração de DINTER (Programa de Doutorado Interinstitucional) em Engenharia 

de Produção para capacitação dos docentes do curso; 

• Estabelecimento de parcerias com SENAI para utilização de laboratórios. 

2.5.3 Outras Informações 

• Programa Ciência sem Fronteiras tem tido bastante interesse dos acadêmicos da Engenharia 

de Produção. No 1º semestre de 2014 oito alunos estarão em mobilidade pelo programa. 

• Programa Bolsa Permanência tem sido uma importante ferramenta para contribuir com o 

envolvimento do acadêmico com as atividades extra sala de aula na instituição. 

2.5.4 Avaliação Externa 

O curso passou por avaliação de reconhecimento de curso em março de 2014, quando recebeu 

conceito 4. 

2.5.5 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

A participação média dos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção foi 19,6%, sendo 

melhor a participação  das turmas de 3º e 5º períodos, como pode ser observado na figura 2.5.1. 

 
Figura 2.5.1 Participação dos discentes do curso de Engenharia de Produção 



                                                       

 

A figura 2.5.2 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de 
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dos professores foram avaliados como regulares. O TCC foi avaliado como regular, e o estágio c

bom/muito bom. Ressalta-se que esses últimos aspectos foram avaliados por poucos alunos, já que a 

participação foi predominante de alunos de semestres iniciais, que ainda não desenvolvem TCC ou 

estágio. 
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A figura 2.5.4 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção sobre a 

coordenação de curso. A disponibilidade e atenção aos acadêmicos foi classificada com conceito bom. 

Os demais aspectos foram avaliados como regulares, entretanto deve-se destacar que o aspecto com 

avaliação inferior foi a orientação sobre atividades de pesquisa e extensão. 

 
 Figura 2.5.4 Avaliação da coordenação de curso de Engenharia de Produção 
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Figura 2.5.6 Autoavaliação do desempenho discente do curso de Engenharia de Produção 

 

Os docentes do curso de Engenharia de Produção foram avaliados pela maioria dos acadêmicos 

com conceito muito bom e bom, com exceção para o aspecto qualidade didática, classificado como 

regular, como pode ser observado na figura 2.5.7. 
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Os quesitos que foram avaliados com conceito bom predominantemente pelos professores 

foram o atendimento a pessoas com deficiência, e os equipamentos de laboratório e informática. Os 

demais aspectos foram avaliados como regulares.  

A figura 2.5.11 apresenta os resultados da avaliação da coordenação de curso de Engenharia de 

Produção pelos docentes. Pode-se destacar a transparência nas ações da coordenação, a promoção da 

integração entre professores, e o relacionamento com professores como aspectos melhores avaliados. 

O aspecto que obteve avaliação inferior foi a comunicação sobre as decisões do Colegiado e NDE. 

 
Figura 2.5.11 Avaliação da coordenação do curso de Engenharia de Produção pelos docentes 

 

2.5.6 Considerações da Comissão Setorial  

A participação dos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção foi inferior ao desejado, 

embora tenha sido a 2ª maior participação entre os cursos da FAENG. Faz-se necessária uma 

sensibilização mais intensa no próximo período avaliativo, principalmente como os calouros. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que, na opinião dos alunos, dois pontos de 

fragilidades do curso são: o oferecimento de atividades complementares, e a adequação do curso às 

exigências da sociedade e do perfil profissional. 
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Outro aspecto que merece destaque e atenção é a disponibilidade de bibliografia na biblioteca, 

que obteve conceito bom, entretanto inferior ao demais aspectos. Deve-se destacar também que o 

aspecto “número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas” obteve 

conceito bom, entretanto, chama atenção o número de alunos, 24%, que respondeu “não se aplica ou 

não observado”. Esse aspecto deve ser investigado pela coordenação para buscar a explicação para tal 

fato. 

Como fragilidade, pode-se apontar também a divulgação das informações do curso, no que diz 

respeito à orientação para atividades de pesquisa e extensão, e divulgação das informações do curso,  

que reflete diretamente na avaliação da coordenação.  

Uma das potencialidades do curso, pelos alunos, são as disciplinas, no aspecto: a importância 

das disciplinas para sua formação profissional. Outra potencialidade do curso detectada a partir da 

avaliação dos acadêmicos são os docentes, sendo necessário melhorar o índice de divulgação de notas 

de avaliações no prazo previsto pela legislação e de apresentação do plano de ensino. 

2.6 Curso: Geografia Bacharelado 

DURAÇÃO DO CURSO: 8 semestres 

PROFISSÃO: Geógrafo 

ATIVIDADES INERENTES: O Geógrafo atua na elaboração de estudos e relatórios de 

impacto ambiental de obras de engenharia civil, avaliações, pareceres, laudos técnicos, perícias e 

gerenciamento de recursos naturais, no monitoramento, plano e relatório de controle ambiental, na 

elaboração de planos diretores urbanos, rurais, regionais e no ordenamento e gestão territorial, na 

elaboração e gerenciamento de cadastros rurais e urbanos, na estruturação e reestruturação dos 

sistemas de circulação de bens e serviços, na pesquisa de mercado e intercâmbio regional e inter-

regional, na delimitação e caracterização de regiões para planejamento e gestão, na divisão de unidades 

político-administrativas, nos estudos populacionais, nas definições de fluxos migratórios e no estudo das 

migrações, na análise geoeconômica, na identificação e análise do sistema de saúde, na cartografia 

temática, na cartografia digital, no sensoriamento remoto, no georreferenciamento, na interpretação de 

fotografias aéreas e imagens de satélite, na implantação e gerenciamento de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), na delimitação e plano de manejo de bacias hidrográficas e unidades de conservação, 

na avaliação e estudo do potencial de recursos hídricos, no mapeamento e caracterização de bacias 

hidrográficas, no controle de escoamento, erosão e assoreamento dos cursos d’água, nos estudos e 

pesquisas geomorfológicas, nas cartas de declividade e perfil de relevo, na climatologia, mudanças 

climáticas e aquecimento global, no levantamento do potencial turístico, nos projetos e serviços de 

turismo ecológico (identificação e mapeamento de trilhas), na contribuição ao gerenciamento de pólos 

turísticos, na geografia política e na geopolítica, na geografia cultural, na biodiversidade, ecologia, 

fitogeografia e zoogeografia, na caracterização ecológica e etológica da paisagem, no zoneamento 

ecológicoeconômico. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL: O bacharel em Geografia trabalha como 

geógrafo, profissional liberal ou pesquisador, e poderá atuar em instituições públicas e privadas de 
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planejamento e gestão territorial; planejamento e gestão ambiental; consultorias e perícias técnicas; 

órgãos de pesquisas e ensino; empresas de geoprocessamento, dentre outros. 

FORMAÇÃO: Bacharel em Geografia 

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial 

VAGAS/ PERÍODO: 40/ Noturno 

2.6.1 Avaliação Externa 

Reconhecimento de curso: conceito 4 

2.6.2 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

A participação média dos acadêmicos do curso de Geografia foi 7,6%, totalizando 8 alunos, 

implicando em um erro amostral de mais de 50%. Assim, não serão apresentados os resultados da 

avaliação dos discentes do curso, por não serem representativos. 

 
Figura 2.6.1 Participação dos discentes do curso de Geografia 

 

Entre os docentes houve participação de 7 docentes, que avaliaram as condições de 

oferecimento do curso de Geografia conforme apresenta o gráfico da figura 2.6.2. 
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Figura 2.6.2 Avaliação das condições de oferecimento do curso de Geografia pelos docentes 

Os quesitos que foram avaliados com conceito muito bom/bom predominantemente pelos 

professores foram a matriz curricular do curso, a colaboração do Colegiado e NDE, e o espaço físico dos 

laboratório e salas de aula. Na avaliação dos equipamentos de laboratório e informática e do 

atendimento e disponibilidade de pessoal de laboratório houve um divisão entre bom e regular. 

A figura 2.6.3 apresenta os resultados da avaliação da coordenação de curso de Geografia pelos 

docentes. Todos os aspectos foram avaliados com altos índices de conceitos muito bom/bom. 
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Matriz curricular do curso (duração, disciplinas, 
flexibilidade)
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Condições de oferecimento do curso

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim Não se aplica ou não observado



                                                       Autoavaliação Setorial  2013 - FAENG-UFMS                                                              52 

 

 
Figura 2.6.3 Avaliação da coordenação do curso de Geografia pelos docentes 

 

2.7 Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Curso superior em Tecnologia com duração de 7 semestres (3 anos e meio), período noturno, 

carga horária atual: formação básica – 1088 horas; formação tecnológica – 1751 horas; formação 

humanística – 51 horas; atividades práticas – 850 horas, carga horária total – 3740 horas (CH - Carga 

horária em hora-aula de 50 minutos). Ainda está presente no curso uma carga horária de 204 horas de 

disciplinas optativas. 

O Tecnólogo em Construção de Edifícios atua no gerenciamento, planejamento e execução de 

obras de edifícios. É o profissional que orienta, fiscaliza e acompanha o desenvolvimento de todas as 

etapas, desde o planejamento e acompanhamento de cronogramas físico-financeiros até o 

gerenciamento de resíduos das obras.  

Atua também na restauração e manutenção de edificações, comercialização e logística de 

materiais de construção. 

As disciplinas são oferecidas em módulos durante os semestres acadêmicos. Este modelo está 

inteiramente sintonizado com a idéia de interação entre a Universidade e as instituições ou empresas de 

uma forma estrutural, na medida em é estabelecida uma parceria entre elas, com vistas a um objetivo 

fundamental a ambas, o seja a formação de bons profissionais em tecnologia de construção de edifícios. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Relacionamento com professores

Preocupação com a integração de sua disciplina às outras 
disciplinas da matriz curricular

Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações 
para o desenvolvimento das aulas em cumprimento do …

Apoio às atividades de extensão

Promoção da integração entre os professores do curso 
quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão

Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e 
do NDE

Acesso e presteza no atendimento às solicitações

Transparência nas ações da coordenação

Coordenação do curso 

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim Não se aplica ou não observado



                                                       Autoavaliação Setorial  2013 - FAENG-UFMS                                                              53 

 

2.7.1 Indicadores do curso: 

- 50 vagas com entrada anual. 

- Primeira turma de formandos será no final de 2014-1 (julho de 2014). 

- Evasão: Os índices de evasão são elevados no curso, como apresentado na tabela a seguir 

Acadêmicos 2013-2 2014-1 % evasão semestral % evasão total 

1° Semestre - 50 - - 

3° Semestre 38 28 26% 44% 

5° Semestre 16 12 25% 76% 

7° Semestre 12 8 30% 80% 

 

- Os maiores índices de reprovação estão nas disciplinas iniciais de matemática, com o índice chegando 

a casa dos 26% para matemática III. 

- O corpo docente do curso apresenta, agora em 2014, 5 professores do curso, 3 doutores e 2 mestres. 

Ainda contamos com outros professores de outros cursos e professores temporários para ministrar as 

disciplinas oferecidas no curso a cada semestre. Ainda temos um concurso em andamento para 

contratação de mais 2 professores. Em 2011 e 2012 o curso contava com professores de outros cursos 

para ministrar as aulas, em 2013 o curso contava com apenas 1 professor do curso. 

2.7.2 Potencialidades e Fragilidades do curso 

As potencialidades do curso podem ser apontadas como: 

1 - Possibilidade de formação mais rápida e especializada para a área da construção civil.  

2 - A possibilidade de utilização de laboratórios já existentes para a Engenharia Civil e Engenharia 

Elétrica faz com que a formação do egresso possa ser completa e satisfatória.  

3 - A necessidade de profissionais na área também é uma potencialidade que precisa ser aproveitada 

pelo curso.  

4 - Em 2013 foi tentada uma aproximação com áreas da construção civil através dos estágios 

curriculares para os acadêmicos do curso de TCE. Essa aproximação com o mercado de trabalho deve 

ser fortalecida agora em 2014. 

5 - A metodologia modular aplicada ao curso permite uma maior possibilidade de aprendizado e 

possibilita ao aluno a aplicabilidade do aprendizado na parte prática das disciplinas. 

As Fragilidades do curso são várias e podem ser apontadas como: 

1 – Falta de divulgação do curso: para demonstrar esse ponto pode-se apontar que hoje temos um total 

de apenas 30 alunos matriculados no curso para as 50 vagas existentes, já realizadas 2 chamadas para 

realização de matriculas dos alunos. 
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2 – Os cursos de Tecnologia em geral ainda sofrem um tipo de preconceito por parte de empresas e 

mercado de trabalho, que consideram que o aluno tem uma formação não completa. Essa visão é 

acentuada quando temos os órgãos governamentais, como o CREA, para a área da engenharia, que não 

delimita de forma correta a atuação do profissional com formação tecnológica. Uma das tarefas do 

curso é demonstrar para estes órgãos reguladores que o profissional de cursos tecnológicos deve ser 

encarado na sua área com igualdade em relação, por exemplo, ao engenheiro, ressaltando apenas que o 

profissional de tecnologia tem um assunto especializado no qual é capaz de agir dentro de sua área. 

3 – O número de 50 vagas anual deve ser modificado para uma entrada semestral de alunos, pois isso 

fortaleceria o curso e possibilitaria que os alunos que reprovassem em alguma disciplina pudessem 

repeti-la já no próximo semestre. O oferecimento de entrada anual pode ser um agravante ao elevado 

percentual de evasão que o curso já apresenta. 

4 – Necessidade de mais professores e técnicos para o curso. No caso dos técnicos de laboratório faz-se 

necessário que a presença de um técnico no período noturno, período esse que são ministradas as 

aulas, para o acompanhamento dos alunos durante as experiências de laboratório. Em relação aos 

professores também é necessário, para o aumento de qualidade do curso, que tenhamos um corpo 

docente completo para o acompanhamento do curso. O quadro 1 mostra que a necessidade do curso no 

semestre passado (2013-2) foi apenas suprida com a presença de professores de outros cursos, 

professores temporários e professores voluntários. 

Quadro 1. Docentes do curso e Tecnologia em Construção de Edifícios 

Nome do Professor Tipo 

Sandro Petry Laureano Leme Professor do curso – professor efetivo 

Paulo Henrique Professor Temporário  

Munir Mohamed Kassab Professor de outro curso – professor efetivo 

Keila Roberta F. de O. Dassan Professor de outro curso – professor efetivo 

Luis Augusto do Val Professor de outro curso – professor efetivo 

Odilar Costa Rondon Professor de outro curso – professor efetivo 

Marilia Padilha da Silva Portela Professor Temporário  

Anisio Professor de outro curso – professor efetivo 

Luciano Brittes Lucena Professor Temporário 

Nathalya Buges Professor Voluntário 

Mariana Colleti Professor Voluntário 

Wagner Andreasi Professor de outro curso – professor efetivo 

Francisco Bayardo Professor de outro curso – professor efetivo 

Guilherme Peruzzi Professor Voluntário 

2.7.3 Outras Informações  

Aconteceram pequenas alterações no PPC em 2013 devido a necessidade de melhor disposição 

das cargas horárias das disciplinas e também em questão de pré-requisitos a serem estabelecidos. 

Outras ações serão propostas e apresentadas no Conselho do Curso bem como no Núcleo 

Docente Estruturante do curso. O curso ainda não apresenta formandos, e tem a previsão para 

formatura da primeira turma para julho de 2014. 
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2.7.4 Avaliação Externa 

Houve a avaliação externa pelo INEP e a nota 4 foi conseguida pelo curso. 

2.7.5 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

A participação média dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios foi 

10,3%, sendo a participação distribuída entre alunos de todos os períodos (1º , 3º e 5º), como pode ser 

observado na figura 2.7.1. Entretanto o maior número de alunos participantes concentra-se na turma de 

1º período. 

 
Figura 2.7.1 Participação dos discentes do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios 

Quanto aos docentes, houve participação de um único docente, assim, não há como apresentar 

os resultados do curso. Isso pode ter ocorrido porque o professor poderia avaliar um curso, no qual ele 

ministra maior quantidade de aulas. Como alguns professores do curso, que participaram da avaliação,  

também são professores de outros cursos, a avaliação foi contabilizada para outro curso. 

A figura 2.7.2 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Construção de 

Edifícios sobre o curso e suas componentes curriculares. Os aspectos avaliados como muito bom ou 

bom por grande parte dos alunos são: os professores, a atuação dos representantes discentes, a matriz 

curricular, o SISCAD, e a adequação do curso às exigências da sociedade e do perfil profissional. O 

oferecimento das atividades complementares foi avaliado como ruim. O TCC e o estágio foram avaliados 

por poucos alunos, não sendo esses resultados representativos.  



                                                       

 

Figura 2.7.2 Avaliação do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios

No gráfico da figura 2.7.3 pode

conhecimento do projeto pedagógico.

Figura 2.7.3 Conhecimento do PPC pelos discentes do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios

A figura 2.7.4 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Construção de 

Edifícios sobre a coordenação d

se destacar que o aspecto com avaliação inferior foi a orientação sobre atividades de pesquisa e 

extensão. 

Atuação/qualidade dos professores?

Atuação dos representantes discentes nos órgãos 
colegiados e do centro acadêmico do seu curso?
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No gráfico da figura 2.7.3 pode-se observar que metade dos alunos declara não ter 

hecimento do projeto pedagógico. 

Figura 2.7.3 Conhecimento do PPC pelos discentes do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios

 

A figura 2.7.4 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Construção de 

Edifícios sobre a coordenação de curso. Todos os aspectos foram avaliados como bons, entretanto deve

se destacar que o aspecto com avaliação inferior foi a orientação sobre atividades de pesquisa e 
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se observar que metade dos alunos declara não ter 
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A figura 2.7.4 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Construção de 
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 Figura 2.7.4 Avaliação da coordenação de curso de Tecnologia em Construção de Edifícios 

 

As disciplinas foram avaliadas, em geral, com conceito muito bom, com exceção da 

disponibilidade de bibliografia na biblioteca obteve conceito regular. A figura 2.7.5 mostra que  os 

acadêmicos julgam que as disciplinas tem importância para sua formação e que há adequação dos 

conteúdos, e infraestrutura suficiente para aulas práticas. 

 
Figura 2.7.5 Avaliação das disciplinas do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios 

 

Quanto ao seu próprio desempenho, os acadêmicos consideram, em sua maioria, que a 

pontualidade, permanência em sala, participação e dedicação, e assimilação de conteúdos podem ser 

considerados muito bom ou bom, como está apresentado no gráfico da figura 2.7.6. 
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Figura 2.7.6 Autoavaliação do desempenho discente do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios 

 

Os docentes do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios foram avaliados pela maioria 

dos acadêmicos com conceito muito bom e bom, como pode ser observado na figura 2.7.7. 

 
Figura 2.7.7 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios 

 

Ainda com relação aos docentes, de acordo com 85% dos alunos, os professores divulgam as 

notas das avaliações no tempo previsto e 91% afirmam que os docentes apresentam o plano de ensino 

(figuras 2.7.8 e 2.7.9). Esses dados podem indicar ainda que parte dos docentes divulgam as notas ou 

apresentam o plano de ensino, pois o instrumento é respondido individualmente sobre cada professor. 
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Figura 2.7.8 Avaliação do desempenho dos docentes do 

Figura 2.7.9 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios

2.7.6 Considerações da Comissão Setorial 

A participação dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Constru

desejado. Faz-se necessária uma sensibilização mais intensa no próximo período avaliativo.

A partir dos resultados obtidos, pode

fragilidades do curso é o oferecimento de atividades complementares. Outro aspecto que merece 

destaque e atenção é a disponibilidade de bibliografia na biblioteca, que obt

inferior ao demais aspectos. 

Como fragilidade, pode

respeito à orientação para atividades de pesqu

As potencialidades do curso, pelos alunos, são

quase todos os aspectos do curso

 

2.8 Curso: Tecnologia em Eletrotécnica Industrial

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. 

MODALIDADE DO CURSO: Tecnológico. 

HABILITAÇÃO: Formação Superior 

Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela 
legislação (até dez dias úteis após a sua realização)?
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Figura 2.7.8 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios

 

Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios

 

issão Setorial  

A participação dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios

se necessária uma sensibilização mais intensa no próximo período avaliativo.

A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que, na opinião dos alunos, uma das 

fragilidades do curso é o oferecimento de atividades complementares. Outro aspecto que merece 

destaque e atenção é a disponibilidade de bibliografia na biblioteca, que obt

 

Como fragilidade, pode-se destacar também a divulgação das informações do curso, no que diz 

respeito à orientação para atividades de pesquisa e extensão.  

As potencialidades do curso, pelos alunos, são diversas, com avaliação bom/muito bom em 

quase todos os aspectos do curso.  

2.8 Curso: Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial.  

MODALIDADE DO CURSO: Tecnológico.  

HABILITAÇÃO: Formação Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. 

85%

3% 12%

Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela 
legislação (até dez dias úteis após a sua realização)?

91%

3% 6%
Apresentação do Plano de Ensino?
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Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios 

ção de Edifícios foi inferior ao 

se necessária uma sensibilização mais intensa no próximo período avaliativo. 

se afirmar que, na opinião dos alunos, uma das 

fragilidades do curso é o oferecimento de atividades complementares. Outro aspecto que merece 

destaque e atenção é a disponibilidade de bibliografia na biblioteca, que obteve conceito regular, 

se destacar também a divulgação das informações do curso, no que diz 

ersas, com avaliação bom/muito bom em 

de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial.  

Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela 
legislação (até dez dias úteis após a sua realização)?

Sim

Não 

Sim

Não 
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TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Tecnólogo em Eletrotécnica Industrial.  

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial.  

REGIME DE MATRÍCULA: Sistema Semestral de Matrícula por Disciplina.  

TEMPO DE DURAÇÃO:  

a) mínimo CNE: 3 anos;  

b) máximo CNE: não definido;  

c) mínimo UFMS: 3,5 anos;  

d) máximo UFMS: 6 anos.  

CARGA HORÁRIA MÍNIMA:  

a) CNE: 2400 horas.  

b) UFMS: 2992 horas.  

NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas.  

NÚMERO DE TURMAS: Uma.  

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno e Sábado.  

LOCAL DE FUNCIONAMENTO: Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – UFMS.  

FORMA DE INGRESSO: O ingresso ocorre mediante processo seletivo institucional (concurso 

vestibular/ENEM), transferências de outras IES, portadores de diploma de curso de graduação em nível 

superior, na existência de vaga; e transferência compulsória na forma legal.  

2.8.1 Avaliação Externa 

Reconhecimento de curso: conceito 4 

2.8.2 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

A participação média dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial foi 

15,2%, sendo que a participação mais representativa foi de alunos do 7º período, como pode ser 

observado na figura 2.8.1. 
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Figura 2.8.1 Participação dos discentes do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

A figura 2.8.2 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Eletrotécnica 

Industrial sobre o curso e suas componentes curriculares. Os aspectos avaliados como muito bom ou 

bom pela maioria dos alunos são os professores, a adequação do curso às exigências da sociedade e do 

perfil profissional e o SISCAD. A matriz curricular,  o oferecimento de atividades complementares, e o 

Estágio Obrigatório foram considerados regulares. A representação discente em órgão colegiados foi 

considerado ruim. O curso não tem o TCC como componente curricular, assim a avaliação feita pelos 

dois acadêmicos que responderam diferente de “não se aplica”, deve ser desconsiderada. 

 
Figura 2.8.2 Avaliação do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atuação/qualidade dos professores?

Atuação dos representantes discentes nos órgãos 
colegiados e do centro acadêmico do seu curso?

Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)?

Sistema acadêmico (SISCAD)?

Oferecimento de atividades complementares e orientação 
para o cumprimento destas?

Adequação às exigências da sociedade e do perfil 
profissional desejado?

TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, 
orientação, cronograma)?

Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)?

AVALIAÇÃO DO CURSO PELOS DISCENTES

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se aplica ou não observado



                                                       

 

No gráfico da figura 2.8.3 

do projeto pedagógico. 

Figura 2.8.3 Conhecimento do PPC pelos discentes do curso de 

 

A figura 2.8.4 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de 

Industrial sobre a coordenação de curso. Todos os aspectos foram avaliados 

com conceito bom e muito bom.

 Figura 2.8.4 Avaliação da coordenação de curso de 

 

As disciplinas foram avaliadas, em geral, com conceito bom/muito bom, como mostra a figura 

2.8.5, com exceção do aspecto número de alunos, equipamentos  e espaço físico para aulas práticas, 

que foi considerado regular. 

Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e 
outros?

Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?

Divulgação das informações do curso (PPC 
pedagógico de curso, matriz curricular, locais, horários)?

AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO PELOS DISCENTES

Muito Bom Bom
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No gráfico da figura 2.8.3 pode-se observar que a maioria dos alunos declara ter conhecimento 

3 Conhecimento do PPC pelos discentes do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial

4 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Eletrotécnica 

sobre a coordenação de curso. Todos os aspectos foram avaliados 

bom e muito bom. 

4 Avaliação da coordenação de curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial

ciplinas foram avaliadas, em geral, com conceito bom/muito bom, como mostra a figura 

5, com exceção do aspecto número de alunos, equipamentos  e espaço físico para aulas práticas, 

 

79%

21%

Conhecimento do PPC (Projeto 
Pedagógico do Curso)?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e 

Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?

Divulgação das informações do curso (PPC - projeto 
pedagógico de curso, matriz curricular, locais, horários)?

AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO PELOS DISCENTES

Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se aplica ou não observado
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Tecnologia em Eletrotécnica 

sobre a coordenação de curso. Todos os aspectos foram avaliados pela maioria dos alunos 

 
Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

ciplinas foram avaliadas, em geral, com conceito bom/muito bom, como mostra a figura 

5, com exceção do aspecto número de alunos, equipamentos  e espaço físico para aulas práticas, 

Sim

Não

60% 70% 80% 90% 100%

AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO PELOS DISCENTES

Não se aplica ou não observado
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Figura 2.8.5 Avaliação das disciplinas do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

 

Quanto ao seu próprio desempenho, os acadêmicos consideram, em sua maioria, que a 

pontualidade, permanência em sala, participação e dedicação, e assimilação de conteúdos podem ser 

considerados muito bom ou bom, como está apresentado no gráfico da figura 2.8.6. Ressalta-se, 

entretanto que o aspecto assimilação de conteúdo obteve menor conceito que os demais, sendo que 

48% dos alunos consideram que a assimilação é regular ou ruim, merecendo atenção. 

 
Figura 2.8.6 Autoavaliação do desempenho discente do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

 

Os docentes do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial foram avaliados pela maioria 

dos acadêmicos com conceito muito bom e bom, como pode ser observado na figura 2.8.7. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Importância para a sua formação profissional?

Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de 
ensino) na biblioteca?

Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do 
curso?

Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço 
físico das aulas práticas?

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se aplica ou não observado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pontualidade e permanência do início ao término das 
aulas?

Participação e dedicação nas atividades?

Assimilação dos conteúdos abordados?

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DISCENTE PELOS DISCENTES

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se aplica ou não observado



                                                       

 

Figura 2.8.7 Avaliação do desemp

Ainda com relação aos docentes, de acordo com 

notas das avaliações no tempo previsto e 8

(figuras 2.8.8 e 2.8.9). Esses dados podem indicar ainda que parte dos docentes divulgam as notas ou 

apresentam o plano de ensino, pois o instrumento é respondido individualmente sobre cada professor.

Figura 2.8.8 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações?

Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, 
dentro e fora da sala de aula?

Assiduidade e cumprimento do horário?

Relacionamento professor

Qualidade didática?

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE PELOS DISCENTES

Muito Bom Bom

Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela 
legislação (até dez dias úteis após a sua realização)?
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7 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial

 

Ainda com relação aos docentes, de acordo com 88% dos alunos, os professores divulgam as 

notas das avaliações no tempo previsto e 80% afirmam que os docentes apresentam o plano de ensino

9). Esses dados podem indicar ainda que parte dos docentes divulgam as notas ou 

apresentam o plano de ensino, pois o instrumento é respondido individualmente sobre cada professor.

8 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as 

Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, 
dentro e fora da sala de aula?

Assiduidade e cumprimento do horário?

Relacionamento professor-acadêmico?

Qualidade didática?

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE PELOS DISCENTES

Bom Regular Ruim Muito Ruim Não se aplica ou não observado

88%

8% 4%

Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela 
legislação (até dez dias úteis após a sua realização)?

80%

8% 12%

Apresentação do Plano de Ensino?
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     Figura 2.8.9 Avaliação do desempenho dos docentes do curso de Tecnologia em Eletrotécnica 

Industrial 

Os docentes avaliaram as condições de oferecimento do curso de Tecnologia em Eletrotécnica 

Industrial conforme apresenta o gráfico da figura 2.8.10. 

 

      

Figura 2.8.10 Avaliação das condições de oferecimento do curso de Tecnologia em Eletrotécnica 

Industrial pelos docentes 

 

Os quesitos que foram avaliados com conceito muito bom/bom predominantemente pelos 

professores foram a matriz curricular do curso, a colaboração do Colegiado e NDE, e o espaço físico dos 

laboratório e salas de aula. Na avaliação dos equipamentos de laboratório e informática e do 

atendimento e disponibilidade de pessoal de laboratório houve uma predominância de conceito bom, 

porém houve um índice considerável de ruim e muito ruim (mais de 50%). 

A figura 2.8.11 apresenta os resultados da avaliação da coordenação de curso de Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial pelos docentes. Todos os aspectos foram avaliados com altos índices de 

conceitos muito bom/bom. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Espaço físico (salas de aulas, etc) disponível para o 
oferecimento de suas disciplinas

Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao 
número de acadêmicos matriculados nas suas disciplinas

Equipamentos de laboratório e informática, e 
compatibilidade com as necessidades das suas disciplinas

Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos 
laboratórios

Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas 
necessidades pedagógicas

Matriz curricular do curso (duração, disciplinas, 
flexibilidade)

Atendimento a pessoas com deficiência

Condições de oferecimento do curso

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim Não se aplica ou não observado
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Figura 2.8.11 Avaliação da coordenação do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial pelos 

docentes 

 

2.8.3 Considerações da Comissão Setorial  

A participação dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial foi inferior ao 

desejado, sendo necessária uma sensibilização mais intensa no próximo período avaliativo, 

principalmente com as turmas de início de curso, pois espera-se que a turma mais participativa (7º 

período) continue com participação elevada ao progredir no curso, sendo, para tanto, necessária a 

divulgação das ações decorrentes da avaliação. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que, na opinião dos alunos, uma das 

potencialidades do curso é o grupo de professores. Outra potencialidade é a adequação do curso às 

exigências da sociedade e do perfil profissional, confirmada pela boa avaliação das disciplinas , nos 

aspectos de importância para a formação profissional e adequação dos conteúdos. 

 As fragilidades do curso apontadas pelos alunos nos resultados são: a matriz curricular, o 

oferecimento de atividades complementares, e o número de alunos, equipamentos  e espaço físico para 

aulas práticas. 
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Relacionamento com professores

Preocupação com a integração de sua disciplina às outras 
disciplinas da matriz curricular

Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações 
para o desenvolvimento das aulas em cumprimento do 

Plano de Ensino

Apoio às atividades de extensão

Promoção da integração entre os professores do curso 
quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão

Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e 
do NDE

Acesso e presteza no atendimento às solicitações

Transparência nas ações da coordenação

Coordenação do curso 

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim Não se aplica ou não observado
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2.9 Curso: Tecnologia em Saneamento Ambiental 

Curso superior em Tecnologia com duração de 5 semestres (2 anos e meio), período noturno, 

carga horária atual dividida entre: 

I - Formação Básica: 918 h-aula 

II - Formação Tecnológica: 1326 h-aula 

III - Formação Humanística: 51 h-aula 

IV - Núcleo de Disciplinas Complementares Optativas: 68 h-aula 

V - Núcleo de Atividades Práticas:  850 h-aula 

O Curso Superior de Tecnologia Em Saneamento Ambiental é essencialmente um curso de 

graduação com forte vocação para o mercado. Sua missão é formar profissionais capazes de 

desenvolver competências para lidar com a produção de bens e serviços de forma sustentável. Por isso, 

sua estrutura curricular é densa em disciplinas básicas de engenharia relacionadas aos aspectos quali-

quantitativos dos recursos hídricos e seus efluentes, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos.  

2.9.1 Indicadores do curso 

- 50 vagas com entrada anual. 

- Primeira turma de formandos ocorrerá no início de 2014-1 (deveriam concluir no final de 

2013.1) 

- Evasão: Os índices de evasão são elevados no curso, como apresentado na tabela 

Acadêmicos em 2013_1 2013-1 2014-1 % evasão semestral 

1° Semestre 46 26 43,5% 

3° Semestre 13 09 30,7% 

5° Semestre (formandos) 6 4 30% 

 

- Os maiores índices de reprovação estão nas disciplinas Matemática I, Matemática II, 

Matemática III, Álgebra, Análise de Dados com o índice próximo a 50% e a Mecânica para Engenharia 

que chegou a 77% de reprovação. 

- O corpo docente do curso apresenta, agora em 2014, 7 professores do curso, 3 doutores (42%) 

e 4 mestres (57%), e destes, 1 doutoranda.  

Ariel Ortiz Gomes Professor Efetivo- Mestre 

Armando Arnal Garcia Barbedo Professor Efetivo- Mestre 

Enio Arriero Shinma Professor Efetivo- Mestre 

Johannes Gerson Janzen Professora Efetivo- Doutor 

Karia Ocampo Righi Cavallaro Professora Efetiva- Doutora 

Keila Roberta F. de O. Dassan Professora Efetiva- Mestre 
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Peter Cheung Batista Professora Efetivo- Doutor 

2.9.2 Potencialidades e Fragilidades do curso 

As potencialidades do curso podem ser apontadas como: 

1 - Possibilidade de formação mais rápida e especializada para a área de Saneamento Ambiental.  

2 - A possibilidade de utilização de laboratórios já existentes para a Engenharia Civil e 

Engenharia Ambiental faz com que a formação do egresso possa ser completa e satisfatória.  

3 – O Curso mantém relação com empresas da área de Saneamento, o que facilita o acesso aos 

estágios; 

4 – A tentativa de aplicar um modelo de ensino cooperativo, em módulos, tem mostrado 

aprovação por parte dos acadêmicos, pois estudam apenas uma disciplina por vez; 

5 – Por ser noturno, a presença de acadêmicos que desenvolvem algum serviço (indústria, 

comercio) relacionado à área ambiental. 

As Fragilidades do curso são várias e podem ser apontadas como: 

1 – Os pré-requisitos têm dificultado a progressão dos acadêmicos nos semestres, pois não há 

re-oferta semestral. 

2 – Evasão no curso. As principais causas são: falta de tempo de parte dos acadêmicos para 

estudarem. 

3 - Os cursos de Tecnologia em geral ainda sofrem um tipo de preconceito por parte de 

empresas e mercado de trabalho, que consideram que o aluno tem uma formação não completa. Essa 

visão é acentuada quando tempos os órgãos governamentais como o CREA para a área da engenharia 

que não delimita de forma correta a atuação do profissional com formação tecnológica. 

4 – O modelo cooperativo ainda encontra algumas dificuldades, que são estruturais, pois a 

organização da Universidade não foi concebido para atender este modelo de ensino: - professores 

dedicados apenas ao curso; aproximação universidade-empresa;  

5 -  Falta de materiais de consumo , principalmente reagentes químicos para o Laboratório de 

Qualidade Ambiental – LAQUA. E isto, de fato é escandaloso, absurdo! Toda vez, nós (Saneamento e 

Eng. Ambiental) solicitamos reagentes e equipamentos e não temos retorno. Os professores têm que 

gastar recursos próprios para que os acadêmicos não fiquem sem aula! Não podemos mais aceitar esta 

situação. 

2.9.3 Outras Informações  

Todas as sugestões de alteração do PPC que tem sendo pontuadas pelo NDE durante 2013, foram 

deliberadas pelo Colegiado, e serão efetuadas para entrar em vigor 2015, de acordo com o Calendário 

da PREG. 
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2.9.4 Avaliação Externa 

Reconhecimento de curso: conceito 4 

2.9.5 Avaliação Interna: por  Discentes e Docentes 

A participação média dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental foi 

13,5%, sendo que a participação mais representativa foi de alunos do 1º período, como pode ser 

observado na figura 2.9.1. 

 
Figura 2.9.1 Participação dos discentes do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental 

 

A figura 2.9.2 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Saneamento 

Ambiental sobre o curso e suas componentes curriculares. Os aspectos avaliados como muito bom ou 

bom pela maioria dos alunos são os professores, a matriz curricular,  a adequação do curso às exigências 

da sociedade e do perfil profissional, o SISCAD, e a representação discente em órgão colegiados. Os 

resultados referentes ao TCC e ao Estágio devem ser desconsiderados devido ao reduzido número de 

alunos que avaliaram esses quesitos. 

O oferecimento de atividades complementares, foi avaliado como regular por 33% dos alunos, 

com destaque para a quantidade de alunos que responderam ruim e muito ruim, totalizando também 

33%. 

No gráfico da figura 2.9.3 pode-se observar que a maioria dos alunos declara ter conhecimento 

do projeto pedagógico. 



                                                       

 

Figura 2.9.2 Avaliação do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental
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A figura 2.9.4 apresenta a opinião dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Saneamento 

Ambiental sobre a coordenação de curso. Todos os aspectos foram avaliados com altíssimo índice de 

respostas bom e muito bom. 
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 Figura 2.9.4 Avaliação da coordenação de curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental 

 

As disciplinas foram avaliadas, em geral, com conceito bom/muito bom, como mostra a figura 

2.9.5.  

 
Figura 2.9.5 Avaliação das disciplinas do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental 

 

Quanto ao seu próprio desempenho, os acadêmicos consideram, em sua maioria, que a 

pontualidade, permanência em sala, participação e dedicação, e assimilação de conteúdos podem ser 

considerados muito bom ou bom, como está apresentado no gráfico da figura 2.9.6. 
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Figura 2.9.6 Autoavaliação do desempenho discente do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental 

 

Os docentes do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental foram avaliados pela maioria 

dos acadêmicos com conceito muito bom e bom, sendo a assiduidade e cumprimento de horário o 

aspecto que merece destaque, como pode ser observado na figura 2.9.7. 
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apresentam o plano de ensino, pois o instrumento é respondido individualmente sobre cada professor. 
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Os docentes avaliaram as condições de oferecimento do curso de Tecnologia em Saneamento 
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Os quesitos que foram avaliados com conceito muito bom/bom predominantemente pelos 

professores foram a matriz curricular do curso, e a colaboração do Colegiado e NDE. Na avaliação do 

atendimento a pessoas com deficiência e do atendimento e disponibilidade de pessoal de laboratório 

houve divisão entre os conceitos bom e regular. 

O espaço físico dos laboratório e salas de aula foram avaliados como regulares, e na avaliação 

dos equipamentos de laboratório e informática houve predominância de conceito ruim. 

A figura 2.9.11 apresenta os resultados da avaliação da coordenação de curso de Tecnologia em 

Saneamento Ambiental pelos docentes. Todos os aspectos foram avaliados com altos índices de 

conceitos muito bom/bom. 

 
Figura 2.9.11 Avaliação da coordenação do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental pelos 

docentes 
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A participação dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental foi inferior ao 
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turmas do curso. 
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A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que, na opinião dos alunos, o curso possui 

muitas potencialidades, com destaque para os professores, e para a adequação do curso às exigências 

da sociedade e do perfil profissional desejado, incluindo nesse aspecto à adequação e importância das 

disciplinas. 

A principal fragilidade do curso apontada nos resultados é o oferecimento de atividades 

complementares. Deve-se destacar também que o aspecto “número de alunos, quantidade de 

equipamentos e espaço físico das aulas práticas” obteve conceito muito bom, entretanto, chama 

atenção o número de alunos, 26%, que respondeu “não se aplica ou não observado”. Esse aspecto deve 

ser investigado pela coordenação para buscar a explicação para tal fato. 
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3. PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Na FAENG são desenvolvidos projetos de pesquisas e/ou de pós-graduação em nível de 

mestrado e doutorado que além de colaborar para o desenvolvimento cientifico e tecnológico do estado 

e do país, colaboram para a melhoria da graduação através de programas como bolsas de iniciação 

cientifica ou tecnológica, ou de melhorias da infraestrutura laboratorial a partir da aquisição de 

equipamentos que eventualmente podem ser utilizados nas aulas práticas das disciplinas ofertadas nos 

diferentes cursos. 

Atualmente os programas ofertados são: 

Mestrado em Engenharia Elétrica: O PPGEE – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da 

UFMS foi aprovado pela CAPES em Dezembro/2002 e teve seu início em Março/2003. O Programa de 

Pós-Graduação stricto sensu em Engenharia Elétrica da UFMS nasceu com grande importância regional, 

já que é um dos três (3) programas de pós-graduação em Engenharia Elétrica no Centro-Oeste e o único 

no Estado de Mato Grosso do Sul. Este programa tem como proposta atender a demanda regional por 

formação de pessoal (mestrado acadêmico); buscar soluções para problemas regionais (matriz 

energética da região e ‘reserva ecológica’ do pantanal) através de suas atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; amenizar a carência de mão de obra especializada para atendimento das 

empresas da região; treinar e melhorar o nível de titulação dos professores das instituições de ensino da 

região; fixar professores e pesquisadores da área na UFMS através da criação e manutenção de infra-

estrutura adequada de trabalho. É recomendado pela CAPES com nível 3. 

Mestrado e Doutorado em Tecnologias Ambientais: O Programa de Pós Graduação em Tecnologias 

Ambientais, PGTA, inicialmente foi credenciado pela CAPES/MEC, através da portaria 1741 de 8 de 

agosto de 2001 (DOU n. 152 de 9 de agosto de 2001), para oferecimento do Curso a nível de 

MESTRADO. Em 02 de outubro de 2009 o Conselho Técnico Científico do Ensino Superior da CAPES, 

recomendou para o PGTA o oferecimento do Curso a nível DOUTORADO. O PGTA visa atender às 

exigências técnico-científicas relacionadas ao saneamento ambiental, ao controle da poluição e 

preservação dos recursos hídricos. Os cursos de Mestrado e Doutorado são recomendados pela 

CAPES/MEC com nota 4. 

Mestrado em Eficiência Energética e Sustentabilidade: O Programa de Pós-Graduação em Eficiência 

Energética e Sustentabilidade tem por objetivo atender a demanda por formação de profissionais nessa 

área. Os trabalhos são focalizados na Eficiência Energética de Construções e Edificações, Eficiência 

Energética de Sistemas Elétricos e Instalações, e Biocombustíveis. Conta atualmente com dez (10) 

professores atuantes. O curso foi avaliado em 2012, e é recomendado pela CAPES com nível 3. 
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4. EXTENSÃO E APOIO AO ESTUDANTE 

No ano de 2013 foram desenvolvidas várias atividades de extensão universitária na FAENG. 

Como pode ser verificado no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj), foram 

desenvolvidas neste ano 27 projetos de extensão, sendo que 22 continuam em andamento, conforme 

relação a seguir. Em todas estas atividades os acadêmicos que desejaram tiveram a oportunidade de 

desenvolver algum tema como voluntários ou bolsistas.  

1 Nome: Construção de Bancada Didática para Exposição em Ciclo Palestras sobre 
Utilização da Energia Solar para Bombeamento e Tratamento de Água 

 Extensionista: Edson Antonio Batista 

 Enviado em: 31.10.2012 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

2 Nome: Ecossistemas criados para controle de qualidade ambiental. Continuação - FASE 
2 

 Extensionista: Carlos Nobuyoshi Ide 

 Enviado em: 15.02.2012 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL. 

   

3 Nome: Rede nacional de tratamento de esgotos descentralizado 

 Extensionista: Paula Loureiro Paulo 

 Enviado em: 29.02.2012 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL. 

   

4 Nome: ESTUDO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA USO EM 
EDIFICAÇÕES COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 Extensionista: Odilar Costa Rondon 

 Enviado em: 29.02.2012 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL. 

   

5 Nome: Educação Ambiental: escolas sustentáveis e Com-Vida Edição 2012-2013 

 Extensionista: Icleia Albuquerque de Vargas 

 Enviado em: 12.09.2012 

 Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

   

6 Nome: Desenvolvimento de robôs aéreos e terrestres utilizando Lego e Quadricóptero 

 Extensionista: Edson Antonio Batista 

 Enviado em: 23.11.2012 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

7 Nome: Desenvolvimento de Medidor Inteligente com Sistema de Supervisão Remota 
para Smart Micro Grid (SMG) 
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 Extensionista: Edson Antonio Batista 

 Enviado em: 30.01.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

8 Nome: Desenvolvimento de Circuito de Condicionamento de Sinais com CI FPGA para a 
Determinação do Teor de Umidade em Óleo Isolante de Transformador 
Utilizando Transdutor Capacitivo 

 Extensionista: Josivaldo Godoy da Silva 

 Enviado em: 14.02.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

9 Nome: Projeto de Cooperação Técnica da Fundação Educacional de Apoio e Pesquisa e 
ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste-MS, FUNPESG, e a 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para a identificação da 
situação ambiental de São Gabriel do Oeste-MS 

 Extensionista: Antonio Conceição Paranhos Filho 

 Enviado em: 25.06.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

10 Nome: Manutenção Preditiva (Diagnóstico e Prognóstico) de Equipamentos Utilizados 
na Exportação de Petróleo na Camada do Pré-Sal 

 Extensionista: João Onofre Pereira Pinto 

 Enviado em: 01.07.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

11 Nome: ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA PECUÁRIA DE CORTE NO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL: UMA ANALISE DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUÇÃO 
(ORGÂNICO E BIODINÂMICO) EM ÁREAS DE PANTANAL E DE CERRADO 

 Extensionista: Ana Paula Correia de Araujo 

 Enviado em: 13.10.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

12 Nome: Desenvolvimento de Metodologia de Ensaios e Acompanhamento de 
Indicadores de Segurança e Compatibilidade Elétrica de Equipamentos 
Residenciais 

 Extensionista: João Onofre Pereira Pinto 

 Enviado em: 18.07.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

13 Nome: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO UNIVERSAL DE 
BIBLIOTECAS DE PORTAS LÓGICAS (QUATERNÁRIA) PARA ÁLGEBRA MULTINÍVEL 
(Cópia) 29-07-2013 

 Extensionista: Evandro Mazina Martins 

 Enviado em: 29.07.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
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14 Nome: Semana Tecnológica 2013 

 Extensionista: Ana Paula da Silva Milani 

 Enviado em: 14.08.2013 

 Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

   

15 Nome: Montagem do MiBIO - Museu Interativo da Biodiversidade do Aquário do 
Pantanal 

 Extensionista: João Onofre Pereira Pinto 

 Enviado em: 15.08.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

16 Nome: I Jornada Acadêmica e Encontro Sul Matogrossense de Engenharia de Produção 
2013 

 Extensionista: Nadya Kalache 

 Enviado em: 10.09.2013 

 Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - COM RELATORIO FINAL. 

   

17 Nome: Interação Empresa Escola – Visita Técnica WEG S/A – Jaraguá do Sul - SC 

 Extensionista: Paulo Irineu Koltermann 

 Enviado em: 27.09.2013 

 Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 

   

18 Nome: Microcontrolador de Processador Escalar e Processador Vetorial ponto fixo 

 Extensionista: Pedro Henrique Cox 

 Enviado em: 07.10.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

19 Nome: Projeto de Cooperação Técnica da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, e a 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para a identificação da 
situação ambiental do Município de Paraíso das Águas. 

 Extensionista: Antonio Conceição Paranhos Filho 

 Enviado em: 26.09.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

20 Nome: Semana Tecnológica Engenharia Elétrica 2013 – STEngEL 2013 

 Extensionista: Paulo Irineu Koltermann 

 Enviado em: 17.10.2013 

 Situação: Proposta recomendada - CONCLUÍDA - SEM RELATORIO FINAL. 

   

21 Nome: Sistema de Monitoramento Remoto via GSM/GPRS - Modem HX910 Padrão GITS 
e SDOME 

 Extensionista: João Onofre Pereira Pinto 

 Enviado em: 22.10.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 
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22 Nome: Uso de imagens de alta resolução espacial na análise de presença e qualidade de 
nascentes e mata ripária 

 Extensionista: Anny Keli Aparecida Alves Cândido 

 Enviado em: 05.11.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

23 Nome: PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA EM BACTÉRIAS DE ÁGUA 
SUBTERRÂNEA EM ÁREAS FERTIRRIGADAS 

 Extensionista: Camila Bolognes Couto 

 Enviado em: 29.11.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

24 Nome: Estudo do comportamento de solos melhorados com resíduos da construção 
civil através de ensaio de placas de diferentes diâmetros 

 Extensionista: Daniel Russi 

 Enviado em: 27.11.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

25 Nome: Estudo hidrológico, sedimentológico e hidroquímico de águas superficial e 
subterrânea como suporte ao gerenciamento de bacia hidrográfica (AguasMS) 

 Extensionista: Teodorico Alves Sobrinho 

 Enviado em: 30.11.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

26 Nome: Análise multitemporal da temperatura na água do Aquífero Basáltico em Mato 
Grosso do Sul 

 Extensionista: Karen Midori Takahashi 

 Enviado em: 04.12.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

   

27 Nome: Vulnerabilidade do Aquífero Livre na Bacia Hidrográfica do Córrego Guariroba - 
Campo Grande, MS. 

 Extensionista: Juliana de Mendonça Casadei 

 Enviado em: 04.12.2013 

 Situação: Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL 

 

Deve-se destacar a implantação nos últimos anos da bolsa permanência que tem colaborado 

positivamente não somente para a continuidade dos acadêmicos em seus cursos como também para 

uma melhora significativa no seu desempenho. Esta melhora na qualidade do aprendizado do aluno não 

deve ser entendida somente como um maior esforço do acadêmico visando a manutenção da bolsa, 

mais também a colaboração das atividades desenvolvidas pelos alunos como contrapartida.   
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5. AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

A avaliação da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia foi aplicada aos 

discentes, docentes, coordenadores e diretor, com instrumentos relacionados a seguir: 

• Avaliação Discente: questionário qualitativo aplicado aos acadêmicos de cursos 

presenciais  abordando aspectos das dez dimensões sugeridas pelo SINAES, e aspectos das disciplinas e  

seus docentes, via SISCAD. A partir de 2013, o instrumento passou a examinar pormenorizadamente a 

atuação individual dos docentes e as disciplinas por eles ministradas. 

• Avaliação por Docentes: questionário eletrônico aplicado aos docentes abordando 

aspectos  das dez dimensões sugeridas pelo SINAES e também sobre a direção da unidade,  coordenação 

do curso, condições de gestão e oferecimento do curso;  

• Avaliação pelos Coordenadores: um questionário eletrônico com questões objetivas 

sobre a  unidade setorial acadêmica e condições de gestão e oferecimento do curso; e outro  descritivo 

e qualitativo solicitando informações dos cursos de graduação e suas  potencialidades e fragilidades;  

• Avaliação de diretores, sobre a gestão institucional;  

O processo avaliativo para discentes foi efetuado em dois períodos, ao final de cada semestre 

letivo.  A pesquisa foi realizada com os discentes das 21 unidades setoriais da UFMS, por meio do 

Sistema  Acadêmico on-line (siscad.ufms.br), no qual os discentes preencheram formulários eletrônicos 

com  questões sobre diferentes aspectos da Instituição. Existem questões gerais sobre a instituição, o 

curso, a gestão universitária e também perguntas  específicas para cada disciplina e para a atuação do(s) 

docente(s) que a ministra(m) e do próprio  acadêmico, bem como a atuação de coordenador do curso.  

A realização da pesquisa junto ao corpo docente da instituição ocorreu por meio da coleta de 

dados a partir do preenchimento de um questionário eletrônico com 40 questões fechadas e duas 

questões abertas sobre a percepção dos docentes em relação à administração tanto da instituição como 

de sua unidade setorial, às condições de oferecimento do curso, à infraestrutura para ensino, pesquisa e 

extensão, sobre a coordenação de curso e uma autoavaliação. Esse instrumento ficou disponibilizado 

on-line nos meses de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014. 

No período de aplicação dos instrumentos da avaliação institucional utilizou-se como estratégia 

de sensibilização do público alvo, basicamente, divulgação por e-mail, enviado aos Coordenadores de 

Curso, aos docentes e aos acadêmicos. Os Coordenadores de curso auxiliaram na divulgação e 

sensibilização  da importância da avaliação institucional. Como foi apresentado no item 2, para cada 

curso, e no item 5.1 para o conjunto da FAENG, a participação foi inferior ao desejado, e portanto, a 

sensibilização ainda deverá evoluir para o próximo período avaliativo. 

Os resultados são disponibilizados via Web, no SISCAD, ou no site da CPA – UFMS, tanto a 

discentes quanto a professores, coordenadores e diretores.  Professores podem acessar no SISCAD seus 

resultados individuais, e os coordenadores tem uma visão de todas as disciplinas e docentes do curso,  

podendo verificar o desempenho e possíveis problemas. Os diretores de unidades e membros das CPAs 

setoriais tem acesso aos dados de todos os cursos de suas unidades. 
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5.1 Avaliação Discente 

A participação dos acadêmicos na avaliação em 2013 foi em média 17% da população total dos 

alunos, que pode ser considerada como inferior ao valor desejado. Atribui-se essa baixa participação à 

falta de sensibilização adequada, que ocorreu primeiramente pela tardia nomeação da comissão 

setorial, e pela época de aplicação dos instrumentos, pois essa aplicação foi realizada em período que 

abrangeu o período de provas finais e de férias dos acadêmicos. A divulgação do processo foi feita 

principalmente via e-mail e redes sociais, com apoio dos docentes, coordenadores e dos Centro 

Acadêmicos. 

A participação foi inferior à participação em 2012, pelo antigo CCET, que atingiu cerca de 50% 

dos alunos, mas foi superior à participação obtida em 2011, de apenas 10%. A tabela 5.1 apresenta a 

participação por curso. 

Tabela 5.1. Quantitativo de alunos da FAENG que participaram da Avaliação Institucional 2013. 

 

Curso Total
Número de

 participantes
Percentual

2101 ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO 237 39 16,46%

2102 ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 246 61 24,80%

2103 ENGENHARIA ELÉTRICA - BACHARELADO 284 60 21,30%

2104 ENGENHARIA AMBIENTAL - BACHARELADO 225 41 18,22%

2105 ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL (TECNOLÓGICO) 99 15 15,15%

2106 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO 168 33 19,64%

2107 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - TECNOLÓGICO 97 10 10,31%

2108 SANEAMENTO AMBIENTAL (TECNOLÓGICO) 74 10 13,51%

2109 GEOGRAFIA - BACHARELADO 106 8 7,55%

2110 ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 35 13 37,14%

2111 ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO 92 17 18,48%

2191 GEOGRAFIA - BACHARELADO 79 0 0,00%



                                                       

 

5.1.1 Curso 

Os gráficos de 1 (um) a 

relacionados a requisitos obrigatórios para a conclusão do curso como o trabalho de conclusão de curso  

(TCC), atividades complementares, estágio obrigatório, assim como aspectos relacionados ao projeto de 

curso como o PPC,  matriz curricular, e perfil profissional a

questões relacionadas ao aspecto gerencial dos cursos como o sistema de gestão acadêmica SISCAD, 

representação discente e atuação dos professores. 

Como pode ser observado nos gráficos de 1 a 

acadêmicos da FAENG para as questões abordadas estão compreendidas entre bom (5 questões)

regular (3 questões). A representação discente, atividades complementares, e atuação e qualidade dos 

professores são tópicos que precisam ser

Observa-se um aumento na frequência de alunos 

exceção às normas do Trabalho de Conclusão de Curso

Muitos são os fatores que 

precária, trabalhos de baixa qualidade, entre outros. Contudo pode

em relação ao ano de 2012 em vários aspectos, tais como: SISCAD, qualidade dos profe

Pedagógico do curso e perfil profissional desejado.
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Os gráficos de 1 (um) a 18 (dezoito) apresentam a avaliação dos acadêmicos da FAENG 

s a requisitos obrigatórios para a conclusão do curso como o trabalho de conclusão de curso  

(TCC), atividades complementares, estágio obrigatório, assim como aspectos relacionados ao projeto de 

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

questões relacionadas ao aspecto gerencial dos cursos como o sistema de gestão acadêmica SISCAD, 

representação discente e atuação dos professores.  

Como pode ser observado nos gráficos de 1 a 18, as maiores frequê

G para as questões abordadas estão compreendidas entre bom (5 questões)

regular (3 questões). A representação discente, atividades complementares, e atuação e qualidade dos 

professores são tópicos que precisam ser melhorados segundo a avaliação dos alunos.

se um aumento na frequência de alunos que avaliaram com conceito

exceção às normas do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que obteve uma diminuiçã

 podem influenciar a satisfação, são eles: normas confusas, organização 

precária, trabalhos de baixa qualidade, entre outros. Contudo pode-se afirmar que houve uma melhora 

em relação ao ano de 2012 em vários aspectos, tais como: SISCAD, qualidade dos profe

Pedagógico do curso e perfil profissional desejado. 
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liação dos acadêmicos da FAENG 

s a requisitos obrigatórios para a conclusão do curso como o trabalho de conclusão de curso  

(TCC), atividades complementares, estágio obrigatório, assim como aspectos relacionados ao projeto de 

lmejado. Neste tópico também são abordadas 

questões relacionadas ao aspecto gerencial dos cursos como o sistema de gestão acadêmica SISCAD, 

, as maiores frequências de citações dos  

G para as questões abordadas estão compreendidas entre bom (5 questões) e 

regular (3 questões). A representação discente, atividades complementares, e atuação e qualidade dos 

melhorados segundo a avaliação dos alunos. 

que avaliaram com conceito muito bom, com 

que obteve uma diminuição na satisfação. 

podem influenciar a satisfação, são eles: normas confusas, organização 

se afirmar que houve uma melhora 

em relação ao ano de 2012 em vários aspectos, tais como: SISCAD, qualidade dos professores, Projeto 



                                                       

 

Gráfico 1. Avaliação da atuaç
representantes discentes do FAENG (2013).

Gráfico 3. Avaliação do oferecimen
atividades complementares na FAENG (2013).

Gráfico 5. Avaliação da atuação qualidade dos 
professores da FAENG (2013).
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Avaliação da atuação dos 
representantes discentes do FAENG (2013). 

Gráfico 2. Avaliação da atuaç
representantes discentes do CCET (2012).

 

do oferecimento de 
atividades complementares na FAENG (2013). 

Gráfico 4. Avaliação do oferecimen
atividades complementares no CCET. (2012).

 

Avaliação da atuação qualidade dos 
professores da FAENG (2013). 

Gráfico 6. Avaliação da 
professores do CCET. (2012).
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Avaliação da atuação dos 
representantes discentes do CCET (2012). 

 

Avaliação do oferecimento de 
atividades complementares no CCET. (2012). 

 

Avaliação da atuação qualidade dos 
professores do CCET. (2012). 



                                                       

 

Gráfico 7. Avaliação sobre o trabalho de 
conclusão do curso TCC na FAENG (2013).

Gráfico 9. Avaliação dos acadêmicos do FAENG
sobre os sistema acadêmico SISCAD

Gráfico 11. Conhecimento do projeto pedagógico 
de curso pelos acadêmicos da
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Avaliação sobre o trabalho de 
na FAENG (2013). 

Gráfico 8. Avaliação sobre o trabalho de 
conclusão do curso TCC no CCET.

 

acadêmicos do FAENG 
sobre os sistema acadêmico SISCAD (2013). 

Gráfico 10. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
sobre os sistema acadêmico SISCAD.

 

Conhecimento do projeto pedagógico 
a FAENG (2013). 

Gráfico 12. Conhecimento do projeto pedagógico 
de curso pelos acadêmicos do CCET
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Avaliação sobre o trabalho de 
conclusão do curso TCC no CCET. (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
sobre os sistema acadêmico SISCAD. (2012). 

 

Conhecimento do projeto pedagógico 
de curso pelos acadêmicos do CCET (2012). 



                                                       

 

Gráfico 13. Avaliação da proposta de curso 
quanto ao perfil profissional dos acadêmicos d
FAENG (2013). 

Gráfico 15. Avaliação da matriz curricular de 
curso pelos acadêmicos da FAENG (2013).

Gráfico 17. Avaliação sobre as normas de estágio 
obrigatório dos acadêmicos d

 

5.1.2 Coordenação de curso 

Os gráficos 19 (dezenove) a 24

FAENG sobre as ações da coordenação de curso. No geral

quesitos orientação sobre pesquisas, extensão e divulgação das informações do curso foram em média 5 

% maiores que a do ano de 2012. 
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Avaliação da proposta de curso 
quanto ao perfil profissional dos acadêmicos da 

Gráfico 14. Avaliação da proposta de curso 
quanto ao perfil profissional dos acadêmicos do 
CCET, (2012). 

 

Avaliação da matriz curricular de 
FAENG (2013). 

Gráfico 16. Avaliação da matriz curricular de 
curso pelos acadêmicos do CCET

sobre as normas de estágio 
obrigatório dos acadêmicos da FAENG (2013). 

Gráfico 18. Avaliação sobre as normas de estágio 
obrigatório dos acadêmicos do CCET

 

zenove) a 24 (vinte e quatro) apresentam as opiniões dos acadêmicos da 

FAENG sobre as ações da coordenação de curso. No geral, os resultados médios das avaliações nos 

quesitos orientação sobre pesquisas, extensão e divulgação das informações do curso foram em média 5 

% maiores que a do ano de 2012. Este fato pode ser atribuído a implantação por parte de alguns cursos 
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Avaliação da proposta de curso 
fil profissional dos acadêmicos do 

 

Avaliação da matriz curricular de 
curso pelos acadêmicos do CCET, (2012). 

 

Avaliação sobre as normas de estágio 
obrigatório dos acadêmicos do CCET (2012). 

opiniões dos acadêmicos da 

os resultados médios das avaliações nos 

quesitos orientação sobre pesquisas, extensão e divulgação das informações do curso foram em média 5 

Este fato pode ser atribuído a implantação por parte de alguns cursos 



                                                       

 

de página na internet com informações disponíveis para todos os alunos. Nota

relatado, um aumento na frequência de avaliações “muito bom” que representa uma aument

satisfação dos alunos que já tinham avaliado de maneira positiva.

 

Gráfico 19. Avaliação da disponibilidad
dos coordenadores da FAENG (2013).

Gráfico 21. Orientação das coordenações da 
FAENG sobre pesquisa e extensão

Gráfico 23. Avaliação das coordenações d
relativas a informação sobre os 
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de página na internet com informações disponíveis para todos os alunos. Nota

relatado, um aumento na frequência de avaliações “muito bom” que representa uma aument

satisfação dos alunos que já tinham avaliado de maneira positiva. 

 

Avaliação da disponibilidade e atenção 
dos coordenadores da FAENG (2013). 

Gráfico 20. Avaliação da disponibilidade e 
atenção dos coordenadores do CCET

 

ientação das coordenações da 
sobre pesquisa e extensão (2013). 

Gráfico 22. Orientação das coordenações do 
CCET sobre pesquisa e extensão.

 

Avaliação das coordenações da FAENG 
os cursos (2013). 

Gráfico 24. Avaliação das coordenações do CCET 
relativas a informação sobre 
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de página na internet com informações disponíveis para todos os alunos. Nota-se, como anteriormente 

relatado, um aumento na frequência de avaliações “muito bom” que representa uma aumento na 

 

Avaliação da disponibilidade e 
atenção dos coordenadores do CCET (2012). 

 

ientação das coordenações do 
sobre pesquisa e extensão. (2012). 

 

Avaliação das coordenações do CCET 
informação sobre os cursos (2012). 



                                                       

 

5.1.3 Disciplinas 

Como pode-se observar nos Gráficos 25 a 28, os acadêmicos consideram que o conteúdo das disciplinas 

ofertadas nos cursos estão adequados 

mudanças nos projetos pedagógicos fica evidente a melhoria 

Isso pode ser fruto da melhor divulgação das disciplinas e a importância de cada uma delas na formação 

profissional dos acadêmicos.

obteve uma avaliação regular com uma melhoria em relação ao ano de 2012 o que indica uma pequena 

melhoria, porém uma avaliação melhor

podem estar afetando a avaliação é a quantidade reduzida de exemplares de algumas

que pode ter sido causado pela falha no pedido de livros pela Faculdade. 

Gráfico 25. Avaliação dos ac
relativa a adequação das disciplinas 
curso (2013). 

Gráfico 27. Avaliação dos acadêmicos d
sobre a importância das disciplinas ofertadas no 
curso para a sua formação profissional
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se observar nos Gráficos 25 a 28, os acadêmicos consideram que o conteúdo das disciplinas 

ofertadas nos cursos estão adequados à proposta da formação e apesar de não ter ocorrido grandes 

mudanças nos projetos pedagógicos fica evidente a melhoria nas frequências “muito bom” e “bom”. 

Isso pode ser fruto da melhor divulgação das disciplinas e a importância de cada uma delas na formação 

profissional dos acadêmicos. Como ocorreu na avaliação anterior, a biblioteca (ver Gráfico

iação regular com uma melhoria em relação ao ano de 2012 o que indica uma pequena 

uma avaliação melhor pode ser almejada neste ano de 2014. Um dos fatores que 

podem estar afetando a avaliação é a quantidade reduzida de exemplares de algumas

pela falha no pedido de livros pela Faculdade.  

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a adequação das disciplinas à proposta do 

Gráfico 26. Avaliação dos ac
relativa a adequação das disciplinas 
do curso (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
a importância das disciplinas ofertadas no 

curso para a sua formação profissional (2013). 

Gráfico 28. Avaliação dos a
sobre a importância das disciplinas ofertadas no 
curso para a sua formação profissional
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se observar nos Gráficos 25 a 28, os acadêmicos consideram que o conteúdo das disciplinas 

e apesar de não ter ocorrido grandes 

nas frequências “muito bom” e “bom”. 

Isso pode ser fruto da melhor divulgação das disciplinas e a importância de cada uma delas na formação 

Como ocorreu na avaliação anterior, a biblioteca (ver Gráficos 29 e 30) 

iação regular com uma melhoria em relação ao ano de 2012 o que indica uma pequena 

neste ano de 2014. Um dos fatores que 

podem estar afetando a avaliação é a quantidade reduzida de exemplares de algumas bibliografias, o 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a adequação das disciplinas à proposta 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
a importância das disciplinas ofertadas no 

curso para a sua formação profissional (2012). 



                                                       

 

Gráfico 29. Avaliação dos acadêmicos da
sobre a disponibilidade de bibliografias indicadas 
na biblioteca (2013). 

 

Também foram bem avaliadas pelos acadêmicos a infraestrutura disponibilizada para as aulas 

práticas pelos cursos como pode

Gráfico 31. Avaliação dos acadêmicos da
sobre a infraestrutura de aulas práticas

 

5.1.4 Desempenho Discente 

Na avaliação do desempenho discente, foi observad

comparado com os resultados obtidos anteriormente. Nota

foi ampliada em todas as perguntas referentes aos desempenho discente, com melhoras

participação e assimilação do conteúdo ministrado.
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Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
sobre a disponibilidade de bibliografias indicadas 

Gráfico 30. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
sobre a disponibilidade de bibliografias 
indicadas na biblioteca

Também foram bem avaliadas pelos acadêmicos a infraestrutura disponibilizada para as aulas 

práticas pelos cursos como pode ser observado nos Gráficos 31 a 32. 

 

s acadêmicos da FAENG 
sobre a infraestrutura de aulas práticas (2013). 

Gráfico 32. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
sobre a infraestrutura de aulas práticas

 

desempenho discente, foi observada uma permanência maior nas aulas quando 

comparado com os resultados obtidos anteriormente. Nota-se que a frequência no quesito “muito bom” 

foi ampliada em todas as perguntas referentes aos desempenho discente, com melhoras

participação e assimilação do conteúdo ministrado. 
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Avaliação dos acadêmicos do CCET 
sobre a disponibilidade de bibliografias 
indicadas na biblioteca (2012). 

Também foram bem avaliadas pelos acadêmicos a infraestrutura disponibilizada para as aulas 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
sobre a infraestrutura de aulas práticas (2012). 

uma permanência maior nas aulas quando 

se que a frequência no quesito “muito bom” 

foi ampliada em todas as perguntas referentes aos desempenho discente, com melhoras expressivas na 



                                                       

 

Gráfico 33. Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
a pontualidade e permanências 

Gráfico 35 Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
à participação e dedicação nas disciplinas

Gráfico 37. Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
à assimilação de conteúdos abordados (2013).

 

5.1.5 Desempenho Docente 

Os Gráficos 39 a 52 apresentam as opiniões dos

docente. Pode-se observar que houve uma melhora no desempenho 

todos os itens avaliados comparativamente a avaliação de 201

frequências mudou significativamente na qualidade didática da FAENG, mostrando uma satisfação de 
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Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
pontualidade e permanências nas aulas (2013). 

Gráfico 34. Autoavaliação dos acadêmicos relativa
a pontualidade e permanências 

 

Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
à participação e dedicação nas disciplinas (2013). 

Gráfico 36. Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
à participação e dedicação nas disciplinas

 

Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
assimilação de conteúdos abordados (2013). 

Gráfico 38. Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
à assimilação de conteúdos abordados (2012).

 

apresentam as opiniões dos acadêmicos da FAENG

que houve uma melhora no desempenho docente

comparativamente a avaliação de 2012. Nota-se que, a forma da distribuição de 

significativamente na qualidade didática da FAENG, mostrando uma satisfação de 
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Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
pontualidade e permanências nas aulas (2012). 

 

Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
à participação e dedicação nas disciplinas (2012). 

 

Autoavaliação dos acadêmicos relativa 
assimilação de conteúdos abordados (2012). 

êmicos da FAENG relativas ao desempenho 

ocente, em média 6%, relativo a 

se que, a forma da distribuição de 

significativamente na qualidade didática da FAENG, mostrando uma satisfação de 



                                                       

 

79,84% entre “muito bom” e “bom

atendimento extra classe com um avanço em relação ao ano anterior em torno de

 

Gráfico 39. Avaliação dos acadêmicos d
relativa à coerência conteúdo avaliação

Gráfico 41. Avaliação dos acadêmicos d
relativa a apresentação de plano de ensino
(2013). 

Gráfico 43. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao relacionamento com o professor
(2013). 
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79,84% entre “muito bom” e “bom”. Cabe ainda ressaltar, a grande aprovação no quesito assiduidade e 

atendimento extra classe com um avanço em relação ao ano anterior em torno de

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa à coerência conteúdo avaliação (2013). 

Gráfico 40. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa à coerência conteúdo avaliação

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
a apresentação de plano de ensino  

Gráfico 42. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a apresentação de plano de ensino
(2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao relacionamento com o professor 

Gráfico 44. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao relacionamento com o professor
(2012). 
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. Cabe ainda ressaltar, a grande aprovação no quesito assiduidade e 

atendimento extra classe com um avanço em relação ao ano anterior em torno de 5,5%. 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa à coerência conteúdo avaliação (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
a apresentação de plano de ensino 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao relacionamento com o professor 



                                                       

 

Gráfico 45. Avaliação dos acadêmicos d
relativa ao relacionamento com o professor
(2013). 

Gráfico 47. Avaliação dos acadêmicos d
relativa cumprimento de prazos pelo 
(2013). 

Gráfico 49. Avaliação dos acadêmicos d
relativa a disponibilidade do professor
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Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa ao relacionamento com o professor 

Gráfico 46. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao relacionamento com o professor
(2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
a cumprimento de prazos pelo professor 

Gráfico 48. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa cumprimento de prazos pelo 
(2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
professor (2013). 

Gráfico 50. Avaliação dos acadêmicos do C
relativa a disponibilidade do
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Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relacionamento com o professor 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
a cumprimento de prazos pelo professor 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
disponibilidade do professor (2012). 



                                                       

 

Gráfico 51 . Avaliação dos acadêmicos da
FAENG relativa ao comp
cumprimento do horária de aula pelo professor 
(2013). 

 

5.1.6 Pesquisa e Extensão 

Os Gráficos 53 a 60 indicam que embora a quantidade de programas de pesquisa e extensão, 

assim como o quantitativo de bolsas ligadas a essas atividades tenham aumentado nos últimos anos, 

ainda é necessário um grande esforço da instituição no sentido de aumentar a oferta e o 

pesquisa e a extensão em alguns cursos. 

avaliação analogamente o que aconteceu em 2012, contudo uma melhoria foi observada nos gráficos 

apresentados. 

Gráfico 53 Avaliação dos acadêm
apoio a participação em eventos externos
(2013). 
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Avaliação dos acadêmicos da 
comparecimento e 

cumprimento do horária de aula pelo professor 

Gráfico 52. Avaliação dos acadêmicos do C
relativa ao comparecimento e cumprimento do 
horária de aula pelo professor (2012).

indicam que embora a quantidade de programas de pesquisa e extensão, 

assim como o quantitativo de bolsas ligadas a essas atividades tenham aumentado nos últimos anos, 

ainda é necessário um grande esforço da instituição no sentido de aumentar a oferta e o 

pesquisa e a extensão em alguns cursos. Nota-se que o item pesquisa e extensão é o que recebeu a pior 

avaliação analogamente o que aconteceu em 2012, contudo uma melhoria foi observada nos gráficos 

 

Avaliação dos acadêmicos relativa a 
apoio a participação em eventos externos 

Gráfico 54. Avaliação dos acadêmicos relativa a 
apoio a participação em eventos externos
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Avaliação dos acadêmicos do CCET 
comparecimento e cumprimento do 

horária de aula pelo professor (2012). 

indicam que embora a quantidade de programas de pesquisa e extensão, 

assim como o quantitativo de bolsas ligadas a essas atividades tenham aumentado nos últimos anos, 

ainda é necessário um grande esforço da instituição no sentido de aumentar a oferta e o apoio à 

se que o item pesquisa e extensão é o que recebeu a pior 

avaliação analogamente o que aconteceu em 2012, contudo uma melhoria foi observada nos gráficos 

 

Avaliação dos acadêmicos relativa a 
apoio a participação em eventos externos (2012). 



                                                       

 

Gráfico 55. Avaliação dos acadêmicos relativa a 
qualidade das atividades de extensão

Gráfico 57. Avaliação dos acadêmicos relativa a 
oportunidades de participar de projeto de 
extensão (2013). 

Gráfico 59. Avaliação dos acadêmicos relativa a 
oportunidades de participar de projeto de 
pesquisa (2013). 

 

Fica evidente que as possibilidades dos acadêmicos participarem dos projetos de pesquisa e 

extensão são reduzidos e não atingem todos os interessados, criando 

avaliação institucional do ano de 2013. Contudo, algumas ações vem sendo desenvolvidas no âmbito da 

FAENG com a criação de novos grupos de pesquisa e programas de 
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Avaliação dos acadêmicos relativa a 
qualidade das atividades de extensão (2013). 

Gráfico 56. Avaliação dos acadêmicos relativa a 
qualidade das atividades de extensão

 

Avaliação dos acadêmicos relativa a 
oportunidades de participar de projeto de 

Gráfico 58. Avaliação dos acadêmicos rela
oportunidades de participar de projeto de extensão
(2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos relativa a 
oportunidades de participar de projeto de 

Gráfico 60. Avaliação dos acadêmicos relativa a 
oportunidades de participar de projeto de 
(2012). 

Fica evidente que as possibilidades dos acadêmicos participarem dos projetos de pesquisa e 

extensão são reduzidos e não atingem todos os interessados, criando um dos prontos fracos da 

avaliação institucional do ano de 2013. Contudo, algumas ações vem sendo desenvolvidas no âmbito da 

FAENG com a criação de novos grupos de pesquisa e programas de pós-graduação.
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Avaliação dos acadêmicos relativa a 
qualidade das atividades de extensão (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos relativa a 
oportunidades de participar de projeto de extensão 

 

Avaliação dos acadêmicos relativa a 
oportunidades de participar de projeto de pesquisa 

Fica evidente que as possibilidades dos acadêmicos participarem dos projetos de pesquisa e 

um dos prontos fracos da 

avaliação institucional do ano de 2013. Contudo, algumas ações vem sendo desenvolvidas no âmbito da 

graduação. 



                                                       

 

 

5.1.7 Infraestrutura física 

Neste tópico são abordadas as questões relacionadas 

acadêmicos da FAENG. Como observado nas avaliações anteriores, 

longe de atingir patamares de satisfação da maior parte dos acadêmi

Observa-se nos gráficos 61 a 66 que ocorreu melhoria em vários itens avaliados, contudo alguns 

retrocessos foram diagnosticados nos serviços de lanchonete e bibliotecas. Conclui

no número de alunos da instituição não foi acompanhado 

alimentação e acervo, o que gerou uma diminuição na qualidade dos serviços oferecidos. 

Gráfico 61. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a qualidade dos laboratórios (2013).

Gráfico 63. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a qualidade das salas de aula
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Neste tópico são abordadas as questões relacionadas à infraestrutura física ofertada aos 

acadêmicos da FAENG. Como observado nas avaliações anteriores, a avaliação neste quesito ainda está 

longe de atingir patamares de satisfação da maior parte dos acadêmicos. 

se nos gráficos 61 a 66 que ocorreu melhoria em vários itens avaliados, contudo alguns 

retrocessos foram diagnosticados nos serviços de lanchonete e bibliotecas. Conclui

no número de alunos da instituição não foi acompanhado pela infraestrutura física relativas a 

alimentação e acervo, o que gerou uma diminuição na qualidade dos serviços oferecidos. 

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a qualidade dos laboratórios (2013). 

Gráfico 62. Avaliação dos acadêm
relativa a qualidade dos laboratórios (2012).

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
das salas de aula (2013). 

Gráfico 64. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a qualidade da salas de aula 
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infraestrutura física ofertada aos 

a avaliação neste quesito ainda está 

se nos gráficos 61 a 66 que ocorreu melhoria em vários itens avaliados, contudo alguns 

retrocessos foram diagnosticados nos serviços de lanchonete e bibliotecas. Conclui-se que, o aumento 

pela infraestrutura física relativas a 

alimentação e acervo, o que gerou uma diminuição na qualidade dos serviços oferecidos.  

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a qualidade dos laboratórios (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
salas de aula (2012). 



                                                       

 

Gráfico 65. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a qualidade do serviço de limpeza e 
conservação (2013). 

 

Conforme diagnosticado nos 

físicos foi melhorada com o aumento na qualidade e conforto das salas de aulas da FAENG.

Gráfico 67. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a instalações físicas da biblioteca (2013).

Gráfico 69. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a áreas de convivência (2013).
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Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a qualidade do serviço de limpeza e 

Gráfico 66. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a qualidade do serviço de limpeza e 
conservação (2012). 

Conforme diagnosticado nos gráficos 65 e 66, foi observado que a conservação dos espaços 

físicos foi melhorada com o aumento na qualidade e conforto das salas de aulas da FAENG.

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a instalações físicas da biblioteca (2013). 

Gráfico 68. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a instalações físicas da biblioteca (2012).

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a áreas de convivência (2013). 

Gráfico 70. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a áreas de convivência (2012).
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Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a qualidade do serviço de limpeza e 

gráficos 65 e 66, foi observado que a conservação dos espaços 

físicos foi melhorada com o aumento na qualidade e conforto das salas de aulas da FAENG. 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a instalações físicas da biblioteca (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
convivência (2012). 



                                                       

 

Gráfico 71. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa ao acervo bibliográfico (2013).

Gráfico 73. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa aos serviços de alimentação (2013).

 

Pode-se observar nos gráficos 75 e 76 que ocorreu melhora em relação acessibilidade e 

comunicação na universidade. Isto pode ter sido resultado das obras realizadas no ano de 2013 e que 

ainda vem sendo desenvolvidas em 2014.

Gráfico 75. Avaliação dos acadêmicos da F
relativa ao atendimento de portadores de 
necessidades especiais (2013).
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Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa ao acervo bibliográfico (2013). 

Gráfico 72. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao acervo bibliográfico (2012).

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa aos serviços de alimentação (2013). 

Gráfico 74. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa aos serviços de alimentação (2012).

nos gráficos 75 e 76 que ocorreu melhora em relação acessibilidade e 

comunicação na universidade. Isto pode ter sido resultado das obras realizadas no ano de 2013 e que 

ainda vem sendo desenvolvidas em 2014.  

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa ao atendimento de portadores de 
necessidades especiais (2013). 

Gráfico 76. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao atendimento de portadores de 
necessidades especiais (2012).
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Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao acervo bibliográfico (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa aos serviços de alimentação (2012). 

nos gráficos 75 e 76 que ocorreu melhora em relação acessibilidade e 

comunicação na universidade. Isto pode ter sido resultado das obras realizadas no ano de 2013 e que 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao atendimento de portadores de 
necessidades especiais (2012). 



                                                       

 

Gráfico 77. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa ao serviço de segurança na instituição 
(2013). 

Gráfico 79. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a disponibilidade de equipamentos de 
informática (2013). 

Gráfico 81. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a qualidade dos sanitários (2013).

 

Cabe ressaltar, o avanço significativo na qualidade dos sanitários da instituição provenientes de 

investimentos na recuperação e manutenção dos existentes na FAENG.
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Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
ao serviço de segurança na instituição 

Gráfico 78. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao serviço de segurança na instituição 
(2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a disponibilidade de equipamentos de 

Gráfico 80. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a disponibilidade de equipamentos de 
informática (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a qualidade dos sanitários (2013). 

Gráfico 82. Avaliação dos acadêmicos do
relativa a qualidade dos sanitários (2012).

Cabe ressaltar, o avanço significativo na qualidade dos sanitários da instituição provenientes de 

investimentos na recuperação e manutenção dos existentes na FAENG. 
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Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao serviço de segurança na instituição 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a disponibilidade de equipamentos de 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a qualidade dos sanitários (2012). 

Cabe ressaltar, o avanço significativo na qualidade dos sanitários da instituição provenientes de 



                                                       

 

5.1.8 Responsabilidade social da 

Com relação à responsabilidade social

regular como podemos observar nos Gráficos 

ano de 2012, o que não elimina a responsabilidade de aum

da cidadania e inclusão social com programas que atinjam todas as classes sociais e faixa etárias.

Gráfico 83. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a atividades para promoção da cidadania 
inclusão social (2013). 

Gráfico 85. Avaliação dos acadêmicos d
relativa à interação da UFMS com a sociedade 
(2013). 

 

5.1.9 Comunicação com a sociedade

A comunidade acadêmica da FAENG notou que houve uma melhora em relação a comunicação 

com a sociedade como pode ser observado nos Gráficos 87 a 9

Contudo, cabe ressaltar o desempenho inferior no serviço de ouvidoria da instituição. Do mesmo modo, 

encontra-se um número de acadêmicos que desconhecem a página do curso e da ouvidoria na 

instituição, conforme pode ser vi
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8 Responsabilidade social da instituição 

Com relação à responsabilidade social da instituição os acadêmicos da

regular como podemos observar nos Gráficos 83 e 86. Nota-se ainda uma melhoria de 3% em relação ao 

ano de 2012, o que não elimina a responsabilidade de aumentar e divulgar as atividades de promoção 

da cidadania e inclusão social com programas que atinjam todas as classes sociais e faixa etárias.

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
atividades para promoção da cidadania 

Gráfico 84. Avaliação dos 
relativa a atividades para promoção da cidadania 
inclusão social (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa à interação da UFMS com a sociedade 

Gráfico 86. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa à interação da UFMS com a sociedade 
(2012). 

9 Comunicação com a sociedade 

A comunidade acadêmica da FAENG notou que houve uma melhora em relação a comunicação 

com a sociedade como pode ser observado nos Gráficos 87 a 94 em todos os quesitos avaliados. 

Contudo, cabe ressaltar o desempenho inferior no serviço de ouvidoria da instituição. Do mesmo modo, 

se um número de acadêmicos que desconhecem a página do curso e da ouvidoria na 

instituição, conforme pode ser visualizado nos Gráficos 91 a 94. 
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da instituição os acadêmicos da FAENG a consideram 

se ainda uma melhoria de 3% em relação ao 

entar e divulgar as atividades de promoção 

da cidadania e inclusão social com programas que atinjam todas as classes sociais e faixa etárias. 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a atividades para promoção da cidadania 

 

dos acadêmicos do CCET 
relativa à interação da UFMS com a sociedade 

A comunidade acadêmica da FAENG notou que houve uma melhora em relação a comunicação 

4 em todos os quesitos avaliados. 

Contudo, cabe ressaltar o desempenho inferior no serviço de ouvidoria da instituição. Do mesmo modo, 

se um número de acadêmicos que desconhecem a página do curso e da ouvidoria na 
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Gráfico 87. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa ao acesso a informações na UFMS (2013).

Gráfico 89. Avaliação do portal da UFMS (2013).

Gráfico 91. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa ao site da unidade setorial (2013).
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Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa ao acesso a informações na UFMS (2013). 

Gráfico 88. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao acesso a informações na UFMS (2012).

 

portal da UFMS (2013). Gráfico 90. Avaliação do portal da UFMS (2012).

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
unidade setorial (2013). 

Gráfico 92. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao site da unidade setorial (2012).
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Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa ao acesso a informações na UFMS (2012). 

 

Avaliação do portal da UFMS (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
unidade setorial (2012). 
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Gráfico 93. Avaliação dos acadêmico
relativa à ouvidoria (2013). 

 

5.1.10 Organização e gestão 

Nos Gráficos 95 a 100 são apresentadas as 

Como já comentado percebe

observado nos Gráficos 95 e 96, agravado pela falta de representatividade nos atos decisórios (ver 

Gráficos 99 e 100). O atendimento do corpo técnico 

de 2012 com um aumento de 12,1%, um dos maiores aumentos da avaliação

Gráfico 95. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa à atuação do DCE (2013).

 

 

Gráfico 97. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a qualidade dos serviços prestados pelo 
pessoal técnico-administrativo (2013).
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Avaliação dos acadêmicos da FAENG Gráfico 94. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa à ouvidoria (2012).

10 Organização e gestão  

Nos Gráficos 95 a 100 são apresentadas as questões relativas à organização e gestão dos cursos. 

já comentado percebe-se a ausência de uma representatividade estudantil como pode

5 e 96, agravado pela falta de representatividade nos atos decisórios (ver 

. O atendimento do corpo técnico teve uma melhora significativa em relação ao ano 

de 2012 com um aumento de 12,1%, um dos maiores aumentos da avaliação.

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
atuação do DCE (2013). 

Gráfico 96. Avaliação dos a
relativa à atuação do DCE (2012).

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a qualidade dos serviços prestados pelo 

administrativo (2013). 

Gráfico 98. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a qualidade dos serviços prestados pelo 
pessoal técnico-administrativo (2012).
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Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa à ouvidoria (2012). 

questões relativas à organização e gestão dos cursos. 

se a ausência de uma representatividade estudantil como pode ser 

5 e 96, agravado pela falta de representatividade nos atos decisórios (ver 

teve uma melhora significativa em relação ao ano 

.  

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
atuação do DCE (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos do CCET 
elativa a qualidade dos serviços prestados pelo 

administrativo (2012). 
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Gráfico 99. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a participação discente no processo 
decisório (2013). 

 

5.1.11 Planejamento e avaliação

É interessante observar que na avaliação institucional 2013, houve uma avaliação negativa em 

relação aos efeitos da avaliação anterior na unidade. Isto 

na avaliação institucional no ano de 2013. Como 

informativo eletrônico das melhorias obtidas em função do planejamento elaborado em função das 

avaliações institucionais.  

Entretanto, deve-se notar que o índice de respostas “não observado” diminui cerca de 9%, 

distribuindo-se entre os conceitos bom, regular, ruim e muito ruim, mantendo a média 

aproximadamente igual. Isso demonstra que os acadêmicos estão se atentando mais pa

avaliativo e para as ações decorrentes do processo, o que pode ser considerada uma evolução muito 

positiva. 

 

 

Gráfico 101. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a melhorias induzidas pelo processo 
avaliativo (2013). 
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Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a participação discente no processo 

Gráfico 100. Avaliação dos acadêmicos do CCET 
relativa a participação discente no processo 
decisório (2012). 

11 Planejamento e avaliação 

É interessante observar que na avaliação institucional 2013, houve uma avaliação negativa em 

os efeitos da avaliação anterior na unidade. Isto pode ser um dos motivo

na avaliação institucional no ano de 2013. Como estratégia da CPA, pode ser utilizado um 

informativo eletrônico das melhorias obtidas em função do planejamento elaborado em função das 

se notar que o índice de respostas “não observado” diminui cerca de 9%, 

se entre os conceitos bom, regular, ruim e muito ruim, mantendo a média 

Isso demonstra que os acadêmicos estão se atentando mais pa

avaliativo e para as ações decorrentes do processo, o que pode ser considerada uma evolução muito 

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a melhorias induzidas pelo processo 

Gráfico 102. Avaliação dos acadêmicos do 
CCET relativa a melhorias induzidas pelo 
processo avaliativo (2012).
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Avaliação dos acadêmicos do CCET 
a participação discente no processo 

É interessante observar que na avaliação institucional 2013, houve uma avaliação negativa em 

motivos da baixa participação 

pode ser utilizado um mecanismo de 

informativo eletrônico das melhorias obtidas em função do planejamento elaborado em função das 

se notar que o índice de respostas “não observado” diminui cerca de 9%, 

se entre os conceitos bom, regular, ruim e muito ruim, mantendo a média 

Isso demonstra que os acadêmicos estão se atentando mais para o processo 

avaliativo e para as ações decorrentes do processo, o que pode ser considerada uma evolução muito 

 

liação dos acadêmicos do 
CCET relativa a melhorias induzidas pelo 
processo avaliativo (2012). 
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5.1.12 Políticas de atendimento aos discentes

A partir dos resultados dos Gráficos 103 a 110, nota

aos discentes disponibilizados pela unidade com nítida melhoria em vários itens analisados. Observa

que algumas iniciativas tais como: semanas acad6emicas, cursos de extensão foram melhor conduzidos, 

bem como a interação com a comunidade local nos quesitos referentes

Como ponto negativo, nota

psicossocial, como apresentado no Gráfico 109 que manteve o padrão do ano de 2012 com um pequeno 

avanço. 

Gráfico 103. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a atividades extracurriculares ofertadas 
na UFMS (2013). 

Gráfico 105. Avaliação dos acadêmicos da 
relativa as ações da UFMS na promoção da 
cidadania e inclusão social (2013).
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12 Políticas de atendimento aos discentes 

A partir dos resultados dos Gráficos 103 a 110, nota-se a evolução das políticas de atendimento 

disponibilizados pela unidade com nítida melhoria em vários itens analisados. Observa

que algumas iniciativas tais como: semanas acad6emicas, cursos de extensão foram melhor conduzidos, 

bem como a interação com a comunidade local nos quesitos referentes ao patrimônio artístico cultural. 

Como ponto negativo, nota-se o total desconhecimento, por parte dos acadêmicos, dos serviços 

psicossocial, como apresentado no Gráfico 109 que manteve o padrão do ano de 2012 com um pequeno 

 

ação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a atividades extracurriculares ofertadas 

Gráfico 104. Avaliação dos acadêmicos do 
CCET relativa a atividades extracurriculares 
ofertadas na UFMS (2012).

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa as ações da UFMS na promoção da 
cidadania e inclusão social (2013). 

Gráfico 106. Avaliação dos acadêmicos do 
CCET relativa as ações da UFMS na promoção 
da cidadania e inclusão social (2012).

                                                            103 

se a evolução das políticas de atendimento 

disponibilizados pela unidade com nítida melhoria em vários itens analisados. Observa-se 

que algumas iniciativas tais como: semanas acad6emicas, cursos de extensão foram melhor conduzidos, 

ao patrimônio artístico cultural. 

se o total desconhecimento, por parte dos acadêmicos, dos serviços 

psicossocial, como apresentado no Gráfico 109 que manteve o padrão do ano de 2012 com um pequeno 

 

Avaliação dos acadêmicos do 
CCET relativa a atividades extracurriculares 
ofertadas na UFMS (2012). 

 

Avaliação dos acadêmicos do 
CCET relativa as ações da UFMS na promoção 
da cidadania e inclusão social (2012). 



                                                       Autoavaliação Setorial  2013 

 

Gráfico 107. Avaliação dos acadêmicos da FAE
relativa a interação da UFMS com a comunidade 
regional (2013). 

Gráfico 109. Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa aos serviços de apoio e orientação 
psicossocial (2013). 

 

 

 

5.2  Avaliação  por  Docentes

Os docentes da FAENG tiveram uma participação expressiva na avaliação

participaram do processo, muito acima da média da Universidade (39,5%), colocando

unidades setoriais que mais participaram

compararmos com o antigo CCET que em 20

desmembrado, dando origem a quatro unidades em 2013: FAENG, INFI, INMA e INQUI.

de docentes do CCET foi alocado na FAENG, podendo ser considerada válida essa comparação.

A divulgação e sensibil

enviados diretamente pelos membros da CPA setorial e também pelos coordenadores de curso. Os e

mails foram enviados com frequência aumentada no final do

disponível. 
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Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
relativa a interação da UFMS com a comunidade 

Gráfico 108. Avaliação dos acadêmicos do 
CCET relativa a interação da UFMS com a 
comunidade regional (2012).

 

Avaliação dos acadêmicos da FAENG 
apoio e orientação 

Gráfico 110. Avaliação dos acadêmicos do 
CCET relativa aos serviços de apoio e 
orientação psicossocial (2012).

Avaliação  por  Docentes 

Os docentes da FAENG tiveram uma participação expressiva na avaliação

muito acima da média da Universidade (39,5%), colocando

que mais participaram. Houve um aumento considerável da participação docente, se 

compararmos com o antigo CCET que em 2012 teve 22% de participação docente. O CCET foi 

origem a quatro unidades em 2013: FAENG, INFI, INMA e INQUI.

de docentes do CCET foi alocado na FAENG, podendo ser considerada válida essa comparação.

A divulgação e sensibilização dos docentes para o processo foi feita por meio de e

enviados diretamente pelos membros da CPA setorial e também pelos coordenadores de curso. Os e
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Os docentes da FAENG tiveram uma participação expressiva na avaliação: 71% dos docentes 

muito acima da média da Universidade (39,5%), colocando-se entre as três 

mento considerável da participação docente, se 

12 teve 22% de participação docente. O CCET foi 

origem a quatro unidades em 2013: FAENG, INFI, INMA e INQUI. O maior número 

de docentes do CCET foi alocado na FAENG, podendo ser considerada válida essa comparação. 

ização dos docentes para o processo foi feita por meio de e-mails 

enviados diretamente pelos membros da CPA setorial e também pelos coordenadores de curso. Os e-

período em que o formulário esteve 



                                                       Autoavaliação Setorial  2013 - FAENG-UFMS                                                              105 

 

 

5.2.1 Unidade 

A figura 5.2.1 apresenta os resultados obtidos para a avaliação da FAENG como unidade setorial 

pelos docentes. As questões aplicadas e os resultados médios estão listados a seguir. 

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

referência ao acervo e equipamentos ? – média 3,58. 

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

trabalho dentro da UFMS?– média 3,63. 

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

pessoal técnico-administrativo?– média 3,83. 

Questão 4 - Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica (câmpus, centro, faculdade ou instituto)?– 

média 2,68. 

 

 

Figura 5.2.1. Avaliação da FAENG pelos docentes 

A partir do gráfico da figura 5.2.1, percebe-se um descontentamento dos professores em 

relação ao portal (site) da unidade setorial acadêmica dos cursos. As outras questões deste bloco 

ficaram dentro do nível bom. 

 

5.2.2 Direção 

A figura 5.2.2 apresenta os resultados obtidos para a avaliação da direção da FAENG pelos 

docentes. As questões aplicadas e os resultados médios estão listados a seguir. 

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

professor à Direção? – média 4,10. 

Questão 2 - Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica quanto à agilidade da 

Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam elas positivas ou não?– média 3,94. 
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Questão 3 - Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica quanto à busca de soluções 

de problemas pela Direção? – média 3,96. 

Questão 4 - Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto à promoção, pela Direção, da 

integração entre os professores dos diferentes cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão?– média 3,49. 

Questão 5 - Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto à comunicação/divulgação pela 

Direção das decisões do Conselho de Câmpus e Administrativas? – média 3,33. 

Questão 6 - Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica quanto à transparência 

administrativa?– média 3,65. 

 

 

Figura 5.2.2 Avaliação da direção da FAENG pelos docentes 

 

Todos os questionamentos em relação a direção foram satisfatórios, restando apenas comentar 

que seria necessário uma pequena melhoria na divulgação pela Direção das decisões do Conselho de 

Campus e Administrativas. 

 

5.2.3 Condições de Oferecimento dos Cursos  

A figura 5.2.3 apresenta os resultados obtidos para a avaliação das condições de oferecimento 

dos cursos da FAENG pelos docentes. As questões aplicadas e os resultados médios estão listados a 

seguir. 

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

aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas? – média 3,44. 

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

nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos matriculados nas suas disciplinas? – média 3,34. 
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Questão 3 - Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo aos equipamentos de 

laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades das suas disciplinas? – média 3,12. 

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

disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios?– média 3,00. 

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

Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas? – média 3,86. 

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

curso (duração, disciplinas, flexibilidade)? – média 3,69. 

Questão 7 - Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao atendimento a pessoas 

com deficiência ? – média 3,33. 

  

Figura 5.2.3 Avaliação das condições de oferecimento dos cursos da FAENG pelos docentes 

 

O problema maior detectado dentro do questionamento sobre as condições de oferecimento 

dos cursos é em relação ao atendimento de pessoal de apoio nos laboratórios. Isso devido a 

principalmente ausência de funcionários no período noturno. 

 

5.2.4 Coordenação de cursos 

A figura 5.2.4 apresenta os resultados obtidos para a avaliação das coordenações de cursos da 

FAENG pelos docentes. As questões aplicadas e os resultados médios estão listados a seguir. 

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

média 3,97. 

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

disciplina às outras disciplinas da matriz curricular?– média 3,89. 



                                                       Autoavaliação Setorial  2013 - FAENG-UFMS                                                              108 

 

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

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

média 4,07. 

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

média 3,72. 

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

professores do curso quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão? – média 3,52. 

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

Colegiado do Curso e do NDE? – média 3,67. 

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

solicitações? – média 3,93. 

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

coordenação? – média 3,93. 

 

Figura 5.2.4 Avaliação das coordenações de cursos da FAENG pelos docentes 

Os questionamentos sobre as coordenações dos cursos tiveram em média bons resultados, 

sendo o menor valor alcançado em relação a promoção da integração entre os professores do curso 

quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas ainda assim apresentou um valor satisfatório 

de 3,52. 

5.2.5 Pesquisa e Extensão 

A figura 5.2.5 apresenta os resultados obtidos para a avaliação da pesquisa e da extensão no 

âmbito dos cursos da FAENG pelos docentes. As questões aplicadas e os resultados médios estão 

listados a seguir. 

Questão 1 - Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do curso relativo à integração da 

pesquisa, do ensino e da extensão ? – média 3,38. 
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Questão 2 - Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do curso relativo ao apoio institucional 

à pesquisa e à extensão? – média 3,38. 

Questão 3 - Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do curso relativo à infraestrutura 

oferecida à pesquisa e à extensão?– média 3,15. 

 

 

Figura 5.2.5 Avaliação da pesquisa e da extensão no âmbito dos cursos da FAENG pelos docentes 

 

Os resultados sobre pesquisa e extensão mostraram um ponto importante a ser ressaltado, que 

foi a menor média no questionamento de infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão com um valor 

médio de 3,15. 

 

5.2.6 Autoavaliação 

A figura 5.2.6 apresenta os resultados obtidos para a autoavaliação dos docentes. As questões 

aplicadas e os resultados médios estão listados a seguir. 

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

documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação)? – média 

3,64. 

Questão 2 - Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao conhecimento dos 

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

média 3,99. 

 

Figura 5.2.6 Autoavaliação dos docentes da FAENG 
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Os questionamentos de autoavaliação dos professores mostrou que existe um maior 

desconhecimento em relação aos regulamentos gerais e documentos da instituição do que em relação 

aos documentos dos cursos. 

 

5.2.7 Organização e Gestão 

A figura 5.2.7 apresenta os resultados obtidos para a avaliação da organização e gestão da UFMS 

pelos docentes. As questões aplicadas e os resultados médios estão listados a seguir. 

Questão 1 - Qualidade do acesso e atendimento da PREG (Pró-reitoria de Ensino de Graduação)?– média 

3,51. 

Questão 2 - Qualidade do acesso e atendimento da PREAE (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis)?– média 3,65. 

Questão 3 - Qualidade do acesso e atendimento da PROPP (Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação)? – média 3,85. 

Questão 4 - Melhorias a partir das autoavalições anteriores?– média 3,65. 

Questão 5 - Participação em processos decisórios? – média 2,98. 

 

O resultado principal que se tira dos questionamentos em relação a organização e gestão da 

UFMS é a insatisfação dos professores em relação a participação nos processos decisórios, foi o único 

questionamento que ficou abaixo de 3,00 com uma média de 2,98. 

 

Figura 5.2.7 Avaliação da organização e gestão da UFMS pelos docentes 
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5.2.8 Responsabilidade Social 

A figura 5.2.8 apresenta os resultados obtidos para a avaliação da responsabilidade social da 

UFMS pelos docentes. As questões aplicadas e os resultados médios estão listados a seguir. 

Questão 1 - Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? – média 3,38. 

Questão 2 - Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação 

da memória e do patrimônio cultural?– média 3,35. 

Questão 3 - Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS? – média 3,21. 

Questão 4 - Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? – média 3,06. 

Questão 5 - Portal (site) da UFMS? – média 3,50. 

 

 Figura 5.2.8 Avaliação da responsabilidade social da UFMS pelos docentes 

O resultado principal que se tira dos questionamentos em relação a responsabilidade social da 

UFMS é em relação à qualidade da ouvidoria da UFMS que apresentou um resultado regular, com uma 

média de 3,06, e alto índice de respostas “não observado”. 

 

5.2.9 Comentários dos docentes 

Os comentários mais relevantes e frequentes dos docentes foram em relação a problemas da 

infraestruturas dos laboratórios e também à integração entre a Universidade e empresas e comunidade.  

Pode-se notar que é necessário tanto uma melhoria nas condições de infraestrutura dos 

laboratórios quanto um maior incentivo para que ocorra uma maior interação entre a Universidade e as 

empresas locais, bem como melhorar o atendimento a comunidade de serviços que podem ser 

prestados pela Universidade. 

 



                                                       Autoavaliação Setorial  2013 - FAENG-UFMS                                                              112 

 

5.3  Avaliação  por  Coordenadores 

Os coordenadores responderam aos formulários como coordenadores e como docentes, sendo 

que o de docente já está computado na seção anterior. Os formulários respondidos como 

coordenadores são compostos por um questionário eletrônico com questões objetivas sobre a unidade 

setorial acadêmica e condições de gestão e oferecimento do curso; e por outro descritivo e qualitativo 

solicitando informações dos cursos de graduação e suas  potencialidades e fragilidades;  

Os resultados obtidos no questionário de questões objetivas são apresentadas nos itens a 

seguir. Os dados e análises apresentados pelos coordenadores no formulário descritivo estão 

apresentados no item 2, onde estão os resultados de cada curso individualmente. 

 

5.3.1 Questões gerais 

A figura 5.3.1 apresenta os resultados obtidos para a avaliação de questões gerais que 

influenciam nas condições de gestão e oferecimento do curso da FAENG pelos coordenadores. As 

questões aplicadas e os resultados médios estão listados a seguir. 

Questão 1 - Atuação do NDE – Núcleo Docente Estruturante – média 4,25. 

Questão 2 - Disponibilidade de docentes para a oferta de disciplinas do curso quanto ao seu 

quantitativo, titulação e previsão para os próximos 3 anos – média 2,88. 

Questão 3 - Atualização do PPC – Projeto Pedagógico do Curso – média 3,75. 

Questão 4 - Atendimento a pessoas com deficiência – média 3,29. 

 

 

 Figura 5.3.1 Avaliação de questões relativas à gestão e oferecimento do curso pelos coordenadores 

 

O resultado dos questionamento aos coordenadores mostram uma preocupação com a 

disponibilidade de docentes para as ofertas de disciplinas numa previsão para os próximos 3 anos. Isso 

se deve à aposentadoria de alguns professores, ao aumento do número de alunos em alguns cursos e 

também à dificuldade de se modificar as ofertas de disciplinas por docente dentro do corpo efetivo da 

UFMS. 
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5.3.2 Infraestrutura 

A figura 5.3.2 apresenta os resultados obtidos para a avaliação da infraestrutura de 

oferecimento do curso da FAENG pelos coordenadores. As questões aplicadas e os resultados médios 

estão listados a seguir. 

Questão 1 - Espaço físico salas de aula, etc, disponível – média 3,00. 

Questão 2 - Espaço físico disponível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos – média 

3,50. 

Questão 3 - Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades do curso 

– média 2,75. 

Questão 4 - Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios – média 

3,00. 

 

 

Figura 5.3.2 Avaliação da infraestrutura de oferecimento do curso da FAENG pelos coordenadores 

 

Em relação a Infraestrutura, os resultados foram piores no aspecto relativo à adequação daos 

equipamentos de laboratório e informática às necessidades dos cursos, com uma média de 2,75. 

Também ficaram no limiar de qualidade, o espaço físico das salas de aula e o atendimento e 

disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios, ambos com uma média de 3,00. 

 

5.3.3 Organização e Gestão da FAENG 

A figura 5.3.3 apresenta os resultados obtidos para a avaliação das condições de organização e 

gestão da FAENG pelos coordenadores. As questões aplicadas e os resultados médios estão listados a 

seguir. 

Questão 1 - Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a serem 

desenvolvidas na função de coordenador? – média 3,00. 

Questão 2 - Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica)? – média 4,38. 
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Questão 3 - Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica) e SAP (Secretaria de Apoio 

Pedagógico)? – média 4,12. 

 

 

Figura 5.3.1 Avaliação das condições de organização e gestão da FAENG pelos coordenadores 

 

Em relação à avaliação das condições de organização e gestão da FAENG pelos coordenadores, 

nota-se pior resultado em relação ao treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às 

atividades a serem desenvolvidas na função de coordenador. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As potencialidades apontadas por acadêmicos, docentes e coordenadores foram diversas, 

destacando-se: a qualidade dos professores na visão dos alunos, o sistema acadêmico SISCAD, a 

adequação do curso às exigências da sociedade e o do perfil profissional desejado, incluindo nesse 

aspecto a matriz curricular e as disciplinas desenvolvidas nos cursos. Os coordenadores, a direção e o 

pessoal técnico-administrativo também foram bem avaliados por alunos e professores. 

Como fragilidades pode-se destacar os quesitos relacionados ao desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e extensão, desde o apoio e infraestrutura para seu desenvolvimento, até à oportunidade de 

participação dos acadêmicos em projetos. 

Outra fragilidade que pode ser destacada é a infraestrutura, que embora tenha havido um 

avanço de 2012 para 2013, alguns aspectos ainda merecem atenção. As salas de aula ainda apresentam 

uma divisão de opiniões na avaliação, que pode ser decorrente da grande variação de estrutura entre os 

blocos da FAENG (prédios novos e antigos). Houve também um retrocesso nos serviços de lanchonete e 

bibliotecas. Conclui-se que, o aumento no número de alunos da instituição não foi acompanhado pela 

infraestrutura física relativas a alimentação e acervo, o que gerou uma diminuição na qualidade dos 

serviços oferecidos.  

Uma fragilidade detectada na avaliação dos docentes foi o atendimento de pessoal de apoio nos 

laboratórios. Isso devido a principalmente ausência de funcionários no período noturno. 

O resultado da avaliação de coordenadores mostrou uma preocupação com a disponibilidade de 

docentes para as ofertas de disciplinas numa previsão para os próximos 3 anos. Isso se deve à 

aposentadoria de alguns professores, ao aumento do número de alunos em alguns cursos e também à 

dificuldade de se modificar as ofertas de disciplinas por docente dentro do corpo efetivo da UFMS. 

Alguns aspectos relativos à Universidade, tais como responsabilidade social e comunicação com 

a sociedade, foram avaliados com conceito regular, e principalmente no quesito ouvidoria, houve ainda 

alto índice de “não observado”, mostrando o desconhecimento dos acadêmicos acerca dos atividades e 

serviços da Instituição. Deve-se atentar para a melhor divulgação das atividades desenvolvidas pela 

UFMS. O mesmo aconteceu com a atuação do DCE. 

É interessante observar ainda que na avaliação institucional 2013, houve uma avaliação negativa 

em relação aos efeitos da avaliação anterior na unidade. Isto pode ser um dos motivos da baixa 

participação na avaliação institucional no ano de 2013. Entretanto, deve-se notar que o índice de 

respostas “não observado” diminui cerca de 9%, distribuindo-se entre os conceitos bom, regular, ruim e 

muito ruim, mantendo a média aproximadamente igual. Isso demonstra que os acadêmicos estão se 

atentando mais para o processo avaliativo e para as ações decorrentes do processo, o que pode ser 

considerada uma evolução muito positiva. 

O processo avaliativo 2013 foi prejudicado, tanto quanto todas as demais atividades da 

Instituição, pelas alterações de calendário introduzidas pela greve que houve em 2012. Assim, o período 

de aplicação dos instrumentos aos acadêmicos foi inadequado, entretanto, mesmo com essa influência, 
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a participação dos acadêmicos poderia ter sido melhor se as ações realizadas ao longo do ano de 2013 

tivessem sido divulgadas aos acadêmicos.  

A divulgação das ações será essencial para se estabelecer a cultura da avaliação na FAENG, e 

melhorar a participação no próximo período avaliativo. Assim, pretende-se que as ações realizadas a 

partir das análises apresentadas sejam acompanhadas e devidamente divulgadas aos acadêmicos e 

professores, com apoio do DCE, Centros Acadêmicos, Coordenações e Direção. Como estratégia da CPA, 

será estudada a possibilidade de implantação de informativo eletrônico das melhorias obtidas em 

função do planejamento elaborado a partir dos resultados das avaliações institucionais.  

 


