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1. INTRODUÇÃO
O Curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi criado e
desenvolvido dentro do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde até o ano de 2005, quando
foi então criada a Faculdade de Medicina pela Resolução COUN nº 27, de 19 de setembro de
2005, tendo na época sua organização vinculada ao Hospital Universitário. Hoje a Faculdade
está vinculada diretamente à Reitoria. Localizada na Unidade IX da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, a Famed oferece o curso de graduação em Medicina, com 60 vagas
anuais para ingresso através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), gerenciado pelo
Ministério da Educação (MEC), para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Conforme Portaria-MEC nº 16, de 29 de janeiro de 2014, serão oferecidas 80
vagas anuais para o ingresso a partir de 2015.
Atualmente também são oferecidos os seguintes programas de pós-graduação stricto
sensu com mestrado e doutorado: Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento
na Região Centro-Oeste (PPGSD-CO) e Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas
e Parasitárias (PPGDIP).
Durante o ano de 2014, demos continuidade ao processo de transição vivido pela
Faculdade de Medicina com um trabalho conjunto da Coordenação e da Direção do curso,
representadas respectivamente pela Dra. Tatiana Serra da Cruz e pelo Dr. Ernesto Antonio
Figueiró Filho, juntamente com o Colegiado do Curso e o Núcleo Docente Estruturante
(NDE), mantendo a preocupação com o avanço da qualidade da educação médica oferecida e
visando ao desenvolvimento da Faculdade.
Em 2014 ingressaram no Curso de Medicina, pelo SISU, 57 alunos e também oito
alunos aprovados no processo de transferência realizado em 2013. No mês de agosto do
mesmo ano, realizamos um levantamento do número de alunos efetivamente matriculados no
curso e constatamos novamente a existência de vagas remanescentes, sendo desta vez 12
vagas. Tal fato foi informado à Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PREG), que realizou, em
fins de 2014, novo processo de transferência de alunos de outras escolas de Medicina para a
Famed, sendo que as 12 vagas existentes foram preenchidas e os acadêmicos ingressaram no
início de 2015.
A Direção e a Coordenação da Famed instituíram, em 24 de fevereiro de 2014, um
Serviço de Orientação ao Estudante de Medicina (Soemed/Famed), através da Instrução de
Serviço, nº 5/2014, sob responsabilidade da técnica em assuntos educacionais e psicóloga,
Giovana Kátia Viana Nucci, em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com os
seguintes objetivos:
a) Oferecer condições de adaptação e permanência aos estudantes de Medicina da
UFMS, por meio do atendimento das demandas relacionadas à vida acadêmica;
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b) Atuar de forma preventiva quanto a evasão e problemas psicológicos ou
educacionais;
c) Orientar e apoiar os estudantes da Faculdade de Medicina, de acordo com as
demandas apresentadas (econômicas, sociais, educacionais e psicológicas);
d) Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos, visando ações de prevenção à
retenção e à evasão;
e) Realizar o acompanhamento e encaminhamentos (quando necessário) para atender
as demandas psicoeducacionais dos estudantes, com o apoio da Direção e Coordenação da
Famed, do Serviço de Apoio Psicossocial da UFMS e dos Ambulatórios de Psiquiatria e
Saúde Mental do Hospital Universitário da UFMS.
O Soemed-Famed realizou, junto à Coordenação de Curso, a recepção dos calouros de
2014, dando uma atenção especial aos novos alunos e aos pais que estiveram presentes na
matrícula. Em 2014, o Serviço de Orientação atuou com ênfase no 1º e 2º ano (mas aberto a
todos), oferecendo um espaço para o aluno no seu processo de adaptação e um amparo diante
das dificuldades emergentes para que o aluno pudesse permanecer no curso e ter qualidade de
vida. Entretanto, percebemos uma procura expressiva dos alunos do 3º ano pelo atendimento
individual. No total, além dos calouros, 22 alunos foram acompanhados pelo Soemed durante
o ano letivo, sendo a maioria alunos do 2º e 3º ano.
No que se refere ao modelo de educação médica, a Famed está em um movimento em
que começa a sair de um modelo paradigmático flexneriano, tradicional, hospitalocêntrico,
com o ensino centrado no docente, fragmentado em disciplinas/especialidades, para um
modelo expandido, que facilita a construção do conhecimento pelo discente e a integração da
Faculdade com os serviços do sistema de saúde (SUS) em todos os níveis de assistência à
saúde (primária, secundária e terciária na promoção, prevenção, diagnóstico/tratamento e
reabilitação) e com a comunidade e gestores, possibilitando a identificação das reais
necessidades e demandas em saúde da população.
Realizamos uma adequação preliminar do Projeto Pedagógico e do Programa
Curricular existentes em relação à carga horária devido ao retorno da hora/aula de 60 minutos.
O Colegiado de Curso e o NDE têm trabalhado para nos adequarmos às Diretrizes
Curriculares Nacionais (MEC 2014), promovendo cada vez mais uma formação médica de
qualidade.
Iniciamos um movimento conjunto entre Direção, Coordenação de Curso e NDE para
capacitação do corpo docente da Faculdade de Medicina em métodos pedagógicos ativos de
ensino e em processos de avaliação dos alunos. Em relação à quantidade, faltam docentes nas
áreas básicas vinculadas à Famed. Existe deficiência de docentes na Medicina de Família e
Comunidade, sendo que foi aberto concurso em 2014 com a disponibilização de quatro vagas
para médico, entretanto, houve apenas uma inscrição deferida. Abrimos novo concurso para
essa área no mesmo ano, desta vez com duas vagas não exclusivas para médico, mas para
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profissional da área da saúde. Preenchemos ambas as vagas, sendo que as profissionais
aprovadas já assumiram e serão extremamente importantes para a inserção dos nossos alunos
do primeiro ao quarto ano na Atenção Primária à Saúde. O quantitativo de docentes não é
suficiente nas seguintes especialidades: Reumatologia, Oncologia, Hematologia,
Pneumologia, Gastrologia Clínica, Anestesiologia, Neurocirurgia e Cirurgia Pediátrica.
Conforme já discutido e aprovado no Conselho de Faculdade, existe a necessidade de
contratação de outros profissionais docentes não médicos, tais como enfermeiros, psicólogos,
nutricionista, fisioterapeuta e farmacêutico, para integrar o quadro de professores da Famed,
além das duas professoras supracitadas que assumiram recentemente para atuar na área da
Atenção Primária à Saúde, ampliando assim a formação, através da experiência e
conhecimento desses profissionais da saúde.
Aproveitamos para informar que não está prevista avaliação externa de
reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso para 2015.
A seguir apresentamos dados relativos as potencialidades e fragilidades da Famed,
após autoavaliação realizada junto à Direção.
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2. AVALIAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÂO
Curso: Medicina
CURSO: Medicina.
MODALIDADE DO CURSO: Graduação.
TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Bacharel em Medicina.
MODALIDADE DE ENSINO: Presencial.
REGIME DE MATRÍCULA: Sistema semestral de matrícula por disciplina.
TEMPO DE DURAÇÃO:
a) Mínimo CNE: 6 anos.
b) Máximo CNE: 9 anos.
c) Mínimo UFMS: 12 semestres.
d) Máximo UFMS: 18 semestres.
CARGA HORÁRIA MÍNIMA:
a) CNE: 7200 horas (Parecer CNE/CES nº 329/2004).
b) UFMS: 7922 horas-aula.
NÚMERO DE VAGAS: 60 vagas anuais.
TURNO DE FUNCIONAMENTO: Período integral (IN).

2.1.

Indicadores

Em 2014, ingressaram no Curso de Medicina, pelo SISU, 57 alunos e também oito
alunos aprovados no processo de transferência realizado em 2013. No mês de agosto do
mesmo ano realizamos um levantamento do número de alunos efetivamente matriculados no
curso e constatamos novamente a existência de vagas remanescentes, sendo desta vez 12
vagas. Tal fato foi informado à Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PREG), que realizou, em
fins de 2014, novo processo de transferência de alunos de outras escolas de Medicina para a
Famed, sendo que as 12 vagas existentes foram preenchidas e os acadêmicos ingressaram no
início de 2015.
Autoavaliação Setorial 2014 – Famed/UFMS
-9-

2.2.

Avaliação interna

2.2.1. Potencialidades evidenciadas na Faculdade de Medicina

a) Estímulo aos docentes para adoção de metodologias ativas de aprendizagem
Já realizamos oficinas com foco nesses métodos de ensino durante o ano de 2014.

b) Estímulo da Direção e Coordenação ao desenvolvimento docente

c) Avaliação longitudinal do ensino, através da realização do 2º TESTE DE PROGRESSO
DO CONSÓRCIO DE ESCOLAS DE MEDICINA DA REGIÃO CENTRO-OESTE, em
parceria com a ABEM
Os resultados demonstraram que a avaliação cognitiva de nossos alunos está boa,
entretanto, não significa que não temos o que avançar no quesito educação médica, pois
existem áreas que precisam ser desenvolvidas. Os alunos do 1º ao 3º ano obtiveram resultado
igual ou inferior à mediana das escolas que participaram do Teste do Progresso, enquanto os
alunos do 4º ao 6º obtiveram resultado superior em relação às demais escolas da Região
Centro-Oeste. Os resultados inferiores da Famed nas séries iniciais podem estar relacionados
ao fato de a implantação de metodologias ativas de ensino no curso de Medicina da UFMS ter
sido relativamente tardia quando comparada às demais universidades da região. Nota-se ainda
que houve uma queda significativa no desempenho referente às questões da área de saúde
mental. Registramos também que, no geral, a participação dos alunos das demais escolas de
medicina diminuiu, porém o número de participantes da Famed/UFMS aumentou de 236 para
272.

d) Adquirimos computadores e mobiliário para organização de um laboratório de
Informática e sala de estudos para os alunos e estamos aguardando adequação do espaço
físico para finalizar sua instalação.

e) Implantamos o Laboratório de Habilidades e Simulação com a aquisição de modelos
anatômicos e simuladores, que já está sendo utilizado pelos professores e alunos em espaço
físico provisório.
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Com o objetivo de manter e desenvolver as potencialidades da Famed, realizamos no
ano de 2014 as seguintes ações:

a) Planejamento e execução de reuniões, seminários e workshops com os docentes, com o
objetivo de informá-los e capacitá-los, motivando a utilização de metodologias ativas de
ensino-aprendizagem, tais como PBL, TBL, problematização, entre outras;
b) Incentivo à participação dos docentes em cursos de desenvolvimento docente, visando ao
planejamento e à capacitação didática e pedagógica em métodos de ensino e avaliação, para
que possamos aumentar a qualidade da formação médica oferecida, em atendimento às
Diretrizes Curriculares Nacionais;
c) Mantivemos nossa participação no Consórcio de Escolas de Medicina da Região CentroOeste, com o apoio da Copeve, da Reitoria e Vice-Reitoria (UFMS), sendo que o Teste de
Progresso foi realizado na Faculdade de Medicina no dia 1º de outubro de 2014;
d) Implantação do Laboratório de Habilidades e Simulação;
e) Aquisição de computadores e mobiliário para organização do laboratório de Informática.
No momento, aguardamos adequação do espaço físico para finalizar sua instalação;
f) Expansão da utilização da plataforma de ensino a distância;
g) Participação no projeto da Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM, “Avaliação
de Tendências de Mudanças no Curso de Graduação das Escolas Brasileiras da Área da
Saúde”, desenvolvido pela Comissão de Avaliação das Escolas Médicas (Caem/Abem), que
deu origem ao presente estudo, com a realização do primeiro momento da autoavaliação
institucional (através do método da Roda) a cada dois anos.

2.2.2. Fragilidades evidenciadas na Faculdade de Medicina
a) No Curso de Medicina da Famed, os ciclos básico e profissional estão separados e
organizados em disciplinas fragmentadas e, apesar da existência da integração das disciplinas
no Projeto Pedagógico, não há real integração na prática. Essa fragilidade ficou bastante
evidente nos Testes de Progresso realizados em 2013 e 2014, em que os alunos do 1º ao 3º
ano obtiveram desempenho igual ou abaixo da média das escolas do Consórcio Centro-Oeste.
b) A orientação didática adotada na Faculdade atualmente enfatiza as aulas teóricas
expositivas em disciplinas isoladas e as práticas são predominantemente demonstrativas e
centradas no professor. O ensino é tradicional e não existe de forma sistematizada a utilização
de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Apesar de constar no Projeto Pedagógico
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estratégias de trabalho em pequenos grupos e existir condições físicas e materiais para isso, a
abordagem no processo de ensino-aprendizagem é centrada no docente e na transmissão de
conteúdos.
c) Fragilidade nos métodos de avaliação somativa e formativa, sendo as avaliações geralmente
limitadas a provas escritas, que tendem a avaliar mais a capacidade de memorização dos
alunos do que o desenvolvimento de competências e habilidades.
d) Não inclusão do aluno de Medicina na rede pública (Sistema Único de Saúde) desde o 1º
ano para que possam conhecer as reais necessidades e demandas em saúde. Existe uma
dificuldade do docente em participar dos serviços de saúde e da gestão municipal, assim como
os médicos dos serviços participarem de atividades de ensino. Fica evidente que a Faculdade
ainda não promoveu uma verdadeira integração ensino-serviço.
e) Não integração das Clínicas Integradas.
f) Não adequação da carga horária docente em relação ensino de graduação no Siscad e não
inclusão de atividades de residência médica e pós-graduação lato sensu, para fins de redução
da carga horária de ensino de graduação.

Com o objetivo de eliminar ou minimizar as fragilidades detectadas, estão sendo
realizadas as seguintes ações:

a) Revisão e reformulação do Projeto Pedagógico e estrutura curricular para adequação às
DCN (MEC 2014), promovendo mudanças na formação médica, para que as práticas sejam
direcionadas mais ao processo de ensino-aprendizagem do que ao ato de transmitir
conhecimentos. A Coordenação Pedagógica do Curso de Medicina, com o apoio da Direção e
do Colegiado de Curso, realizou revisão preliminar do Projeto Pedagógico, com adequação de
cargas horárias teóricas e práticas e atualização do mesmo. Estamos dando continuidade a
esse trabalho, visto que foram homologadas novas DCN no ano de 2014 e precisamos nos
alinhar a elas até o ano de 2018.
b) Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), constituído conforme Instrução de
Serviço Famed nº 60, de 20 de novembro de 2013, para diagnóstico de problemas constantes
de nosso PPP e matriz curricular, além de sugestão de providências para saná-los.
c) Realização de oficinas com os docentes visando ao estímulo do uso de métodos ativos de
avaliação: portfólio, avaliação por pares, avaliação 360º, entre outros.
d) Reuniões com os gestores municipais de saúde para inserir os alunos no Sistema Único de
Saúde desde o 1° ano, por ser um ambiente de prática que possibilita a interação com a
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comunidade e o conhecimento de suas reais demandas em saúde, por meio das quais já
conseguimos inserir na atenção primária à saúde, a partir do início de 2015, os alunos do
quarto ano, durante os módulos de Atenção à Saúde da Mulher e Atenção à Saúde da Criança
e do Adolescente.
e) Mudança na forma de lançamento da Lista de Oferta (carga horária dos docentes),
tornando-a mais transparente e facilitando sua visualização e entendimento.
f) Sugestão da normatização da residência médica e pós-graduação lato sensu em forma de
ensino ou inclusão de tais atividades na Resolução-CD, nº10/2011, como possibilidades de
redução de carga horária de ensino de graduação, não tendo ainda obtido resultado
satisfatório.

2.3. Avaliação externa
O Curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul obteve conceito
5 no ENADE 2013. A prova foi realizada por 59 estudantes concluintes. Quanto ao
desempenho geral, os acadêmicos obtiveram média 63,5. A média das IES da região CentroOeste foi de 60,4, e a média nacional foi de 56,0 pontos.
Institucionalmente e para efeitos de renovação de reconhecimento do curso, o conceito
que é considerado é o CPC (Conceito Preliminar de Curso), que no caso da Medicina foi 4. O
CPC é calculado com base em vários insumos: além do resultado do Enade, abrange também
aspectos de infraestrutura e instalações físicas, recursos didático-pedagógicos, verificados no
questionário do estudante, bem como questões relacionadas ao corpo docente, verificados no
Censo.
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3.

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Atualmente a Famed oferece os seguintes programas de pós-graduação stricto sensu
com mestrado e doutorado: Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento na
Região Centro-Oeste (PPGSD-CO) e Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e
Parasitárias (PPGDIP).

3.1.

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região
Centro-oeste

3.1.1. Potencialidades
a) Apoio institucional – contratação de docentes e qualificação do programa
A UFMS atendeu a reivindicação do Programa, propiciando a contratação de docentes
para a pós-graduação com aproveitamento secundário na graduação. Hoje existem 3 docentes
contratados para atender às disciplinas e linhas de pesquisa desta pós-graduação. Ainda, o
programa conseguiu a contração definitiva, por concurso, de um docente visitante, de um
docente colaborador e de um docente da área de engenharia ambiental para ampliar a
interdisciplinaridade.
A representatividade da produção científica dos docentes tem tornado o programa
competitivo para concorrer frente aos vários órgãos de fomento e até mesmo ter uma
participação maior nos recursos próprios da UFMS e do Hospital Universitário. A submissão
de projetos para editais do CTInfra/FINEP,FUNDECT, CNPq, Pró-equipamentos e outros
tem possibilitado apoio à pesquisa, fortalecendo os laboratórios com a aquisição de
equipamentos e material de consumo, permitindo o desenvolvimento de pesquisas de
mestrado e doutorado de alto nível.

b) Seleção
A seleção é um ponto forte quer pela procura bem acima do número de vagas
oferecidas quer pelos critérios rigorosos que mostram a integridade da seleção, estimulando a
procura mesmo por pessoas oriundas de outras instituições. Um exemplo é observado pelo
número de alunos de fisioterapia, todos oriundos de outras IES, pois a UFMS ainda não
formou nenhuma turma. Na seleção, tem-se em média a relação de 2 a 3 candidatos por
vaga/orientador, e mesmo com abertura de um grande número de programas de pós-graduação
em nível de mestrado na UFMS, de caráter “disciplinar”, a procura continuou com número
elevado de candidatos.
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c) Interdisciplinaridade
A multidisciplinaridade é um ponto forte, mas a interdisciplinaridade ganha mais
espaço. A procura de docentes para orientar é cada vez mais diversificada nas áreas e subáreas
do conhecimento. Essa diversificação se reflete também na distribuição dos discentes. A
interdisciplinaridade (multidisciplinaridade) pode ser observada pelas áreas de graduação do
corpo discente e áreas de atuação do corpo docente. O percentual de alunos atualmente
matriculados conforme a graduação é de: Medicina 20% de discentes para 31% de docentes
na mesma área e assim sucessivamente; Odontologia 18% de discentes para 10% de docentes;
Enfermagem 15% de discentes para 5% de docentes; Fisioterapia 11% de discentes para 5%
de docentes; Farmácia/Bioquímica 10% de discentes para 10% de docentes; Biologia 8% de
discentes para 5% de docentes; Nutrição 6% de discentes para 8% de docentes; Outros 12%
de discentes para 27% de docentes. Sendo esses outros discentes: Física 3 alunos,
Engenharias 3 alunos, Psicologia 3 alunos, Veterinária 3 alunos, Contabilidade/Economia 2
alunos, Educação Física 2 alunos, Biomedicina 2 alunos, Fonoaudiologia 1 aluno,
Computação 1 aluno, Pedagogia 1 aluno, Química 1 aluno. Os outros docentes estão assim
distribuídos conforme sua área de atuação: 2 na Física ; 1 na Psicologia, 2 na Química, 2 na
Veterinária, 1 na Economia, 1 na Educação Física e 1 na Engenharia.

d) Intercâmbio
Participação do professor Almir de Souza da Universidade Federal de Minas Gerais,
propiciando orientação, fortalecimento da linha de pesquisa e produção científica, através da
colaboração e infraestrutura entre as universidades UFMS e UFMG.

e) Valorização da iniciação científica
O programa está empenhado para que seus orientadores participem das seleções para
iniciação científica, acompanhando a tendência da Instituição, que tem conseguido aumentar
de forma significativa a participação no PIBIC e em outras formas de bolsas de iniciação
científica. Em nossos editais, para o mestrado, pontua-se a iniciação científica.

f) Estágio de docência (do pós-graduando junto aos alunos de graduação)
Constam da estrutura curricular do curso as disciplinas Estágio de Docência I, para o
mestrado, e Estágio de Docência II e III para o doutorado. É obrigatório para os bolsistas e
optativo para os demais. O Programa ainda possui uma disciplina obrigatória para o mestrado
que promove práticas didáticas e pedagógicas.
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g) Atividades do docente fora do âmbito do programa

i) Membros de corpo editorial


Rivaldo Venâncio da Cunha
o Revista Brasileira de Promoção em Saúde



Ernesto Antônio Figueiró-Filho
o Femina (Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia).

ii) Revisor de periódico


Maria Ligia Rodrigues Macedo
o Journal of the Science of food and agricultural;
o Comparative Biochemistry and Physiology. B, Biochemistry &
Molecular Biology.



Fernanda Rodrigues Garcez
o Journal of the Brazilian Chemical Society;
o Química Nova;
o Acta Amazônica;
o Planta Medica (Stuttgart);
o Biochemical Systematics and Ecology



Izaias Pereira da Costa
o Revista Brasileira de Reumatologia



Petr Melnikov
o Journal of Thermal Analysis; Materials Chemistry and Physics Journal of
Coordination Chemistry



Anamaria Mello Miranda Paniago
o Revista do Instituto Adolfo Lutz (Impresso)



Ernesto Antônio Figueiró-Filho
o Femina (Federação Brasileira das
Obstetrícia)



Sociedades

Paulo Zarate Pereira
o Brazilian Oral Research (Impresso)
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de Ginecologiae



Priscila Aiko Hiane
o Ciência e Tecnologia de Alimentos;
o Integrative Journal of Integrative Biology;
o Ciência Rural (UFSM. Impresso)



Walmir Garcez
o Química Nova

iii) Consultor ad hoc


Iandara Schettert Silva
o consultoria de projetos da FACEPE e Revista Ciência Animal/GO

iv) Avaliação de Cursos (MEC- até 2009)




Ernesto Antônio Figueiró-Filho
o Avaliador de Cursos de Graduação (Medicina) e Membrodo corpo
docente do BASis do SINAES com curso de capacitação
Iandara Schettert Silva
o Avaliador do Curso de Medicina Veterinária – SINAES

v) Presidente de sociedades científicas



Ricardo Dutra Aydos
o Presidente da Regional de Mato Grosso do Sul da SOBRADPEC;
Izaias Pereira da Costa
o Presidente Sociedade de Reumatologia de Mato Grosso
Sul(SOREMS)

do

h) Projetos com fomento externo, orientadores com bolsa produtividade e alunos pósdoutorado com bolsa externa
O programa conta com pelo menos 22 projetos com fomento externo, quatro
orientadores com bolsa produtividade em pesquisa e quatro alunos de pós-doutorado com
bolsa PNPD, FUNDECT e ou CNPq.

Ações a serem adotadas para o desenvolvimento da pós-graduação em 2015
O programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste,
estruturado em cursos de mestrado e doutorado, tem como metas proporcionar formação
científica sólida, desenvolver e aprofundar a capacidade de pesquisa, formar professores,
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pesquisadores e profissionais com concepção interdisciplinar da saúde, promovendo a saúde e
o desenvolvimento tecnológico na Região Centro-Oeste. Sendo assim, as principais ações
para promover o desenvolvimento da pós-graduação são:
 reduzir o desequilíbrio regional em Ciência e Tecnologia na área da saúde com
qualificação de docentes e pesquisadores mediante oferecimento de mestrado
acadêmico e doutorado de alto nível;
 proporcionar infraestrutura de pesquisa que propicie condições de produção de
pesquisas de relevância e excelência;
 promover a saúde, estimulando linhas de pesquisa na área de concentração Saúde e
Sociedade, fortalecendo os grupos de pesquisa que abordem os problemas regionais da
saúde;
 promover o desenvolvimento tecnológico na área de concentração Tecnologia e
Saúde, estimulando pesquisas de excelência integradas com outros programas da
instituição;
 atender demandas específicas na área da saúde, com propostas de soluções
interdisciplinares;
 readequar a estrutura curricular do programa;
 monitorar o término das teses e dissertações;
 incentivar a integração do programa com a Educação Básica.

3.1.2. Fragilidades
a) Percentual permanente/colaborador
O Programa possui algumas dificuldades na manutenção do percentual de professores
permanentes exigido pelo comitê de avaliação da CAPES. Essa dificuldade decorre do
afastamento de alguns professores permanentes por aposentadoria ou transferências. Como
esses professores são orientadores, eles automaticamente passam para a categoria de
colaboradores, alterando assim o percentual permanente/colaborador. Nesse sentido, o
Programa mantém-se aberto ao ingresso de novos orientadores que possam se dedicar à
pesquisa e ao Programa e que venham a somar nas linhas de pesquisa, atentando para não
desconfigurar a interdisciplinaridade se somar 30% de orientadores da mesma área (saúde).

b) Servidores técnicos e administrativos
Deficiência em atendimento aos alunos e demandas da CAPES quanto ao
preenchimento de relatórios, desenvolvimento de sites e ajuda na parte burocrática do
programa. Atualmente esse atendimento é feito por duas servidoras, sendo uma delas
contratada externa.
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c) Convênios
O Programa necessita realizar convênios formais com outras instituições, além das
atuais formas de colaboração, de forma a oferecer estágios e outras formas de intercâmbio ao
corpo docente e discente.
d) Infraestrutura
Estruturar os laboratórios no sentido de aproveitamento de espaço. O programa tem
conseguido aprovar projetos com fomento externo, com fomento à pesquisa e compra de
equipamentos, os quais, quando são comprados e entregues, não dispõem de espaço físico
para funcionamento. Um exemplo claro é o microscópio cirúrgico, que se encontra
encaixotado por falta da visita do técnico para montagem, assim como a falta de espaço para
funcionamento de projetos de pesquisa e ensino (treinamento e oficinas de microcirurgia).
Outro exemplo é a aprovação de uma verba substancial para compra de um microtomógrafo
de RX , que ajudará na consolidação de pelo menos 3 linhas de pesquisa, atualmente
executados na UnB (laboratório de Nanobiotecnologia do Departamento de Genética e
Morfologia).
e) Dificuldade na interação graduação/pós-graduação
Não é claro o caminho ou é difícil a criação de projetos de ensino e pesquisa
relacionada às linhas do programa, mesmo já tendo alunos com pesquisa relacionada ao
ensino médico.
f) Dificuldade na utilização de laboratórios dos outros centros
Mesmo com a existência de laboratórios “multiusuários”, tal acesso não é
institucionalizado. Um exemplo é o Laboratório de Histologia, que mesmo tendo recebido
transferência de funcionário técnico da FAMED, não facilita execução de partes de projetos
dos alunos do mestrado e doutorado e, quando foi possível fazê-lo, através de contrapartida de
material de consumo, o trabalho não foi realizado por técnico especializado, configurando no
não aproveitamento das lâminas pela baixa qualidade do serviço, feito pelo próprio
pesquisador.

Ações a serem adotadas com a finalidade de solucionar os problemas

a) Infraestrutura e interação graduação/pós-graduação
Solicitação formal de espaço físico apropriado para estruturação de pesquisa associada
ao ensino e extensão, bem como promover projetos.
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b) Dificuldade na utilização de laboratórios dos outros centros
Institucionalizar, entre faculdades/laboratórios, o uso multiusuário com o Programa,
com intermediação da Direção da Famed.
c) Solicitação de técnicos
A estrutura administrativa do programa encontra-se deficitária no sentido de
funcionários para atendimento às demandas da CAPES, laboratórios e atendimento aos
alunos. Para 2015 serão solicitados funcionários administrativos e técnicos de laboratório.
d) Integração Ensino, pesquisa e extensão
Com o objetivo de elevar a qualificação do programa através de apoio financeiro e
melhoramento da produção científica, promover a internacionalização da ciência, por
intercâmbios entre alunos de pós-graduação ou alunos de graduação através da iniciação
científica. Promover a realização de eventos periódicos de mostra de pesquisa em formato de
painéis e palestras, com geração de publicação de anais e publicação com ISBN. De qualquer
forma, a integração é garantida pela própria formação e origem dos professores orientadores,
que em seus laboratórios recebem alunos de iniciação científica, assim como promove
prestação de serviços, principalmente na área de saúde. A integração ensino, pesquisa e
extensão fica caracterizada também pela natureza interdisciplinar dos projetos desenvolvidos
no mestrado e doutorado.
e) Infraestrutura para pesquisa do programa
Por tratar-se de um programa que congrega docentes de várias unidades da UFMS,
muitas pesquisas são realizadas nos laboratórios dessas unidades. Assim, na estrutura,
descreve-se a estrutura própria do Programa (administrativa e laboratórios) e a estrutura de
laboratórios dos pesquisadores envolvidos no Programa.
A estrutura administrativa própria, na Unidade IX do Campus de Campo Grande,
conta com a secretaria do programa, secretaria acadêmica, duas salas de professores e sala de
reuniões. Todas as salas estão equipadas com computadores e internet e servem de apoio aos
professores e alunos, independente da estrutura de seus departamentos (área de 72 m²).
Laboratórios (estrutura própria do Programa)


Laboratório de Carcinogênese e Cirurgia Experimental
Estrutura específica, com cerca de 80m² de área construída, com finalidade de biotério
de experimentação, contendo quatro salas de experimentos animais, sala de cirurgia
experimental, além de corredores de circulação interna e externa, depósito de
materiais, sala de limpeza de matérias (este laboratório foi construído anexo ao
Biotério Central da UFMS, com verbas da UFMS e do Ctinfra01/2003).
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Anexo à Unidade IX da UFMS
Foi construído com recursos do CTinfra e possui uma área total de 200m², onde estão
instalados quatro laboratórios do Programa. Esse prédio foi construído com estrutura
programada para a construção de um segundo piso, que se encontra em fase de
planejamento arquitetônico.



Laboratório de Metabolismo Mineral
Sala de 40m², onde está instalado espectrofotômetro de absorção atômica, adquirido
especificamente para o Programa, com coifa e linha de gases devidamente instalada e
compressor de ar externo.

 Laboratório de Biologia Molecular da Disciplina de Pediatria, com sala de 40m².
 Laboratório de Histologia e Imunoistoquímica
Com área de 16m², para atender especificamente ao Programa. Possui capela, banho
histológico, dispensador de parafina, agitador, balança de precisão eletrônica, estufa
secadora,PHmetro, centrífuga clínica, aparelhos adquiridos com dois projetos
aprovado pela FUNDECT-MS.
 Laboratório de Purificação de Proteínas e suas Funções Biológicas (LPPFB)
Sala de 40m², contando com: centrifuga refrigerada de 40.000 rpm, sistema
cromatográfico Akta Prime, sistema completo de eletroforese e eletrofocalização,
coletor automático de fração, sistema de purificação de água MilliQ, liofilizador,
bombas peristálticas, espectrofotômetro UV/VIS, entre outros equipamentos menores.

Laboratórios dos orientadores (em outras unidades da UFMS)
 Laboratório de estudos das forças de tração e compressão
Possui máquina de ensaios EMIC 2000, adquirida especificamente para o Programa,
para estudos de resistência, tração e compressão de tecidos e biomateriais. Está
instalado no Núcleo de Odontologia.
 Laboratório de Pediatria
Laboratório de determinação elementos traços, preparação de amostras para de
determinação de elementos traços no leite, sangue, assim como enzimas contendo
cobre (celuloplasmina e superoxidodismutase).
 Laboratório de Biologia Molecular
Com área total de 160m², para a instalação dos Laboratórios de Biologia Molecular e
de Culturas Celulares. No Laboratório de Biologia Molecular estão alocados os
equipamentos: termociclador, espectofotômetro para quantificação de DNA,
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transiluminador centrífuga para microtubos, cubas e fontes para eletroforese, medidor
de pH, Vortex, perfazendo total de R$50.000,00, financiado pelo CNPq, através da
Rede Genoma - Centro-Oeste e do projeto vinculado "Genoma funcional e diferencial
do Paracoccidioides brasiliensis". Esses equipamentos dão uma infraestrutura para a
participação da FUFMS na Rede Genoma e em outros estudos de Biologia Molecular.
No Laboratório de Culturas de Celulares estão disponíveis: cabine biológica de
segurança, classe II, Tipo A/B3; bomba de vácuo; banho-maria; centrífuga clínica;
balança analítica; agitador magnético e pipetador.
 Laboratório de Farmacognosia
Com área de 144m² e laboratório de suporte em informática.
 Laboratório de Produtos Naturais.
São 70m² de instalações para a extração, purificação e identificação de substâncias
provenientes de plantas e liquens procedentes do cerrado e pantanal.
 Laboratório de Cromatografia Gasosa
Com dois aparelhos, sendo um deles acoplado a espectrógrafo de massa.
 Laboratório de Ressonância Magnética
Conta com instalação de aparelho de Ressonância Magnética Nuclear BRUCKER
DPX 300.
 Laboratórios de Física
O Programa foi complementado nesta proposta com participação de pesquisadores do
Mestrado em Física da UFMS, interessados em desenvolver uma proposta multi e
interdisciplinar com a saúde. Nesse sentido possui:
 Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura, com acessórios para
baixo vácuo, para estudos biológicos;
 Laboratório para tratamento de amostras, com duas capelas, fornos e
estufas, onde são preparados materiais bioativos;
 Laboratório de Análise Térmica, incluindo equipamentos de análise
térmica:
DTA
(análise
térmicadiferencial),
TGA
(análise
termogravimétrica) e TMA (análise termomecânica) e DSC (calorimetria
exploratória diferencial);
 Laboratório de Fotoacústica - estudo das radiações
 Biotério Central
O Biotério, que está administrativamente subordinado ao Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde da UFMS, fornece animais para pesquisa e ensino. Possui
estrutura moderna, para a criação de roedores, com área de 200m², com circulação
restrita, seis salas de criação com 18m² cada uma, com ventilação e condicionamento
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de ar com vazão total, salas de preparo de alimentos, salas de depósitos, chuveiros na
entrada e saída de pessoal. Possui área administrativa com cerca de 160m², e áreas de:
canis, criação de batráquios e outros.
 Hospital DIA
Área construída pelo Grupo de Pesquisa em Doenças Emergentes, com 500m²,
destinada ao atendimento clínico e social, triagem de contatos, além de setores
especializados para a realização de vários procedimentos, permitindo o
desenvolvimento de várias pesquisas e inserindo esse grupo de pesquisadores no
contexto nacional.

3.2.

Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias

3.2.1. Potencialidades

O Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias contou com o
financiamento dos projetos abaixo relacionados, totalizando mais de cinco milhões de reais
em fomento à pesquisa, principalmente junto a CNPq e FUNDECT-MS.

Projetos com financiamento:

1) Caracterização do agente etiológico da síndrome de Baggio-Yoshinari, em Mato Grosso do
Sul;
2) Desempenho dos testes diagnósticos para Leishmaniose visceral e da infecção;
3) Resposta imune celular de crianças infectadas por Leishmaniose visceral no Estado do
Mato Grosso do Sul;
4) Pesquisa da infecção natural, estudo da biologia e da susceptibilidade à infecção
experimental por leishmania em espécies de flebotomíneos de Mato Grosso do Sul;
5) Abordagem molecular no diagnóstico da resistência e na imunoprofilaxia do carrapato-doboi;
6) Avaliar a modulação da resposta imune em bovinos com base em antígenos expressos em
fusão com a lipoproteína OprI;
7) Detecção de células T regulatórias em pacientes infectadas pelo papilomavírus humano
(HPV);
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8) Interação de TcNUP-1 com cromatina de Trypanosoma cruzi por ensaio de
imunoprecipitação da cromatina (ChIP);
9) A resposta imunológica e a genética durante a febre do dengue e associações com
comorbidades;
10) Avaliação genética do Mycobacterium tuberculosis em pacientes de tuberculose em área
de fronteira;
11) Biomarcadores de depressão e declínio cognitivo na infecção pelo HIV: Estudo clínico
longitudinal;
12) Bioprospecção de extratos do Cerrado e Pantanal para o tratamento da tuberculose e HIV
e etnofarmacologia no contexto da população indígena Guarani-Kaiowá;
13) CYD15 - Estudo de fase III randomizado, observador cego, controlado por placebo,
multicêntrico, com 20.875 sujeitos;
14) CYD35 - Vigilância prospectiva de doenças febris em áreas endêmicas para a dengue na
América Latina;
15) Condições de risco relacionadas a doenças infecciosas no trabalho operacional de
bombeiros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul;
16) Dengue: avaliação da letalidade tendo como parâmetros os sinais de alarme,
comorbidades e práticas de assistência;
17) Dinâmica da transmissão e determinantes associados à aquisição e desenvolvimento de
tuberculose em populações etnicamente distintas;
18) Dinâmica da transmissão recente da tuberculose e multidroga resistência nas fronteiras do
Brasil;
19) Estudo multicêntrico da prevalência das hepatites B, C e sífilis na população carcerária de
Mato Grosso do Sul;
20) Estudo multicêntrico da prevalência de tuberculose e HIV na população carcerária do
Estado do Mato Grosso do Sul;
21) Estudo multicêntrico sobre o valor preditivo de gravidade dos sinais de alerta nos
pacientes com dengue;
22) História Natural da Tuberculose no município de Dourados;
23) O arco-íris na saúde: concepções acerca da diversidade sexual entre profissionais de
saúde;
24) Rede de pesquisa em dengue no estado de Mato Grosso do Sul (REDE DENGUE-MS);
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25) Terapia antirretroviral em serviço de referência: os limite da informação;
26) Trajeto terapêutico dos doentes com tuberculose: da atenção básica à unidade de
referência em doenças infecciosas do estado de Mato Grosso do Sul;

Durante o ano de 2014, através de um planejamento trienal, visamos dar suporte
através da contratação de recursos humanos, técnicos e docentes, ampliação da estrutura física
dos laboratórios associados ao programa e aquisição através de editais da FINEP e CNPq de
equipamentos de grande porte para o fomento da pesquisa.
O PPGDIP, apoiado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação de nossa
instituição, modernizou sua infraestrutura através de reformas e ampliações do espaço físico e
aquisição de novos equipamentos. Apesar da modernização ocorrida anteriormente, ainda
necessitamos, em função da crescente demanda, da ampliação de alguns setores como o
Laboratório de Biologia Molecular e Cultivo de Células, e da criação de novos espaços, como
um insetário mais amplo e adequado ao cultivo de flebotomíneo.
As ampliações e construções de novos espaços para a pesquisa têm sua execução
planejada para 2015. Dessa maneira poderemos aumentar nossa produção intelectual discente
e docente.
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4. EXTENSÃO E APOIO AO DISCENTE

4.1.

Potencialidades e fragilidades relativas à extensão

Em 2013, a FAMED implantou o Setor de Projetos, com o objetivo de oferecer
acompanhamento e assessoria na elaboração e execução de projetos de ensino, pesquisa e
extensão. O setor é coordenado por uma professora da FAMED, auxiliada por um assistente
em administração da Unidade. A implantação do setor permitiu que a FAMED pudesse
acompanhar mais de perto as ações de extensão, dando oportunidade para identificar melhor
os desafios e dificuldades encontrados pela unidade no campo da extensão. Este é o segundo
de avaliação do setor. Abaixo apresentamos as dificuldades apresentadas no primeiro relatório
e os avanços obtidos em 2014:
a) Edital de financiamento
- Dificuldade apresentada no relatório de 2014: edital de financiamento apenas no
início do ano: por vezes, surgem ideias de projetos excelentes, porém após o prazo de
submissão para concorrência ao PAEXT. Seria interessante, se possível, que houvesse
duas edições do PAEXT por ano.
- Situação Atual: não houve avanços.
b) Comunicação
- Dificuldade apresentada no relatório de 2014: há dificuldade em divulgar as ações de
extensão promovidas pela FAMED. Sabe-se que existem excelentes ações, como a
realização de palestras educativas em escolas, campanhas de prevenção de DSTs,
campanhas de vacinação, entre outras, no entanto, essas ações são realizadas, mas os
alunos, professores e servidores não ficam sabendo. A FAMED realiza um importante
trabalho social por meio dessas ações, mas tal trabalho não é de conhecimento do
público. Com a criação do site da FAMED, espera-se que essas ações sejam mais
noticiadas. No entanto, haverá de se enfrentar outro desafio para isso: a falta de
recursos humanos para produzir as notícias de divulgação das ações. Um bolsista do
curso de jornalismo poderia ajudar no cumprimento dessa meta.
- Situação Atual: a criação do site da FAMED realmente ajudou na divulgação dos
projetos desenvolvidos na unidade. No entanto, é um potencial pouco explorado por
falta de recursos humanos. Há possibilidade de se conseguir uma maior aproximação
com a comunidade por meio do site, porém isso não é explorado por falta de recursos
humanos na área de comunicação social. Novamente reafirmamos que um bolsista do
curso de jornalismo da UFMS poderia alavancar sobremaneira a utilização desse
instrumento, dando mais visibilidade às ações de extensão da unidade.
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Vale ressaltar ainda que , em 2014, ao orientarmos a elaboração de projetos,
estimulamos os extensionistas a proporem iniciativas interdisciplinares. Como resultado,
observamos que três ligas acadêmicas incluíram estudantes de outros cursos da área da saúde
em seu quadro. Até 2013, apenas a Liga Acadêmica do Trauma e Emergência Médica e a
Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade previam alunos de outros cursos. Com isso,
atualmente cinco ligas acadêmicas atuam de forma interdisciplinar, em consonância com os
preceitos do SUS.

4.2.

Perspectivas para 2015

Entendemos que o Setor de Projetos tem desempenhado um bom trabalho, por isso
pretendemos seguir as mesmas linhas adotadas em 2014: orientação na elaboração dos
projetos, estímulo à interdisciplinaridade e esforço para a divulgação das ações de extensão
realizadas pela Unidade. Ainda na perspectiva de ações que permitam envolver uma
pluralidade de atores, pretendemos desenvolver um projeto que articule pós-graduação,
graduação e educação básica. O projeto, que se encontra em fase de elaboração, será realizado
em 2016.
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5. AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

5.1.

Avaliação Discente

Realizaram a avaliação interna 109 acadêmicos, dos 354 regularmente matriculados, o
que representa aproximadamente 30% dos alunos do curso. Consideramos que a participação
discente não foi satisfatória, apesar das diversas solicitações da Comissão de Avaliação para
que os acadêmicos respondessem à pesquisa. No entanto, houve uma pequena melhora em
relação ao ano anterior, em que apenas 17% do total de acadêmicos participaram da pesquisa.
O gráfico a seguir demonstra essa participação, distribuída por período do curso:

Autoavaliação Setorial 2014 – Famed/UFMS
- 28 -

5.1.1. Avaliação Discente com relação ao Curso
No que se refere à atuação/qualidade dos professores, 42,42% dos discentes
consideraram “Bom” o desempenho dos professores e 39,39% consideraram-no como
“Regular”. No que se refere à atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e
Centro Acadêmico de Medicina, 45,45% dos mesmos consideraram-na como “Muito
Bom”/“Bom” e o mesmo percentual considerou-a como “Regular”. Esses dados podem ser
visualizados nos gráficos a seguir:
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Em relação à matriz curricular, 54,55% dos discentes avaliaram-na como “Boa”. Esse
é um bom resultado, quando comparado à Autoavaliação Setorial de 2013, em que 54,17%
dos discentes avaliaram a matriz curricular como “Regular”. Quanto ao item “Conhecimento
do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)”, 66,67% dos acadêmicos afirmaram que têm
conhecimento do mesmo, o que também representa uma melhora em relação ao ano anterior,
em que 58,33% dos acadêmicos informaram não terem conhecimento do mesmo. Os dados
referentes à avaliação de 2014 estão demonstrados nos respectivos gráficos:
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O oferecimento de atividades complementares e orientação para o seu cumprimento
foi avaliado como “Bom” por 39,39% dos acadêmicos e como “Regular” por 33,33% dos
mesmos. Este índice representa uma melhora em relação à avaliação de 2013, em que
somente 20,83% dos acadêmicos avaliaram este item como “Bom” e 37,50% como
“Regular”. Quanto à adequação do curso às exigências da sociedade e do perfil profissional
desejado, 51,51% dos discentes consideraram-na como “Muito Bom”/“Bom” e 45,45% como
“Regular”/“Ruim”, conforme os gráficos abaixo:
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Em relação ao Sistema acadêmico (Siscad), 66,67% dos acadêmicos avaliaram-no
como “Muito Bom”/“Bom”, e 33,33% como “Regular”/“Ruim”, de acordo com o gráfico a
seguir:

Quanto às normas, orientações e supervisão do estágio obrigatório, 48,48%
responderam que “Não se aplica ou não observado”, 18,18% avaliaram como “Bom”, 18,18%
como “Regular”.
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5.1.2. Avaliação Discente com relação à Coordenação de Curso

No que se refere à avaliação da Coordenação de Curso quanto à orientação sobre
atividades de pesquisa, extensão e outros, 50,50% dos acadêmicos consideraram-na como
“Muito boa/Boa” e 23,28% como “Regular”. Este item representa uma melhora em relação à
avaliação de 2013, em que apenas 19,05% avaliaram-na como “Muito boa/Boa” e 28,57%%
como “Regular”.

Conforme os gráficos abaixo, 43,34% dos alunos consideraram a disponibilidade e
atenção da Coordenação de Curso como “Muito Bom”/“Bom” e 33,33% como “Regular”.

Autoavaliação Setorial 2014 – Famed/UFMS
- 33 -

Com relação à divulgação das informações do curso, a maioria dos acadêmicos
(33,33%) considerou-a como “Regular”.

5.1.3. Infraestrutura física
Em relação aos “Serviços de limpeza e conservação de edificações e infraestrutura”, a
maioria (36,36%) considerou como “Regular”, 27,27% como “Bom” e, igualmente, 27,27%
como “Ruim”.
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Quanto aos “Serviços de segurança” oferecidos na UFMS, a maioria dos discentes
classificou estes itens como “Regular/Ruim/Muito ruim”, conforme gráficos abaixo:

Com relação à “Qualidade das salas de aula”,31,82% dos acadêmicos considerou-a
como “Boa” e a mesma porcentagem como “Regular”. Os demais (36,36%) consideraram
como “Ruim/Muito ruim”.
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Quanto à “Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios e unidades de
aulas práticas”, 45,45% considerou-a como “Regular”.

Com relação aos “Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas,
equipamentos, sistemas e internet)” oferecidos pela FAMED, a maioria (77,28%) considerou
como “Regular/Ruim/Muito ruim”.
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Quanto aos “Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes” instaladas na unidade
setorial, a maioria dos acadêmicos (77,27%) respondeu que “Não se aplica ou não
observado/Ruim/Muito ruim”, devido a não haver nenhuma cantina instalada na Famed.

No que se refere à “Disponibilidade de espaços para lazer e convivência”, a maioria
dos acadêmicos (63,64) considerou-a como “Ruim/Muito ruim”.
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Com relação ao “Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais”, a
maioria considerou como “Regular”/“Ruim”/“Muito Ruim/Não se aplica ou não observado”.

Tanto em relação às instalações físicas da biblioteca do câmpus de Campo Grande,
quanto à disponibilidade do acervo da biblioteca em relação à adequação ao curso de
Medicina, a maioria dos acadêmicos avaliou-as como “Muito boa/Boa”, conforme os gráficos
a seguir:
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5.1.4. Pesquisa e Extensão

Quanto às oportunidades oferecidas pela Famed para participar de projetos de
pesquisa, a maioria dos discentes as classificou como “Regular”, “Ruim” ou “Muito Ruim”.
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Com relação às oportunidades para participar de programas/projetos de extensão,
36,36% avaliaram como “Regular” e 31,82% como “Bom”.

Com relação à qualidade das atividades de extensão como complemento à formação
acadêmica, a maioria dos acadêmicos considerou-a como “Boa” ou “Regular”.

Autoavaliação Setorial 2014 – Famed/UFMS
- 40 -

Quanto ao apoio da instituição para a participação em eventos externos, 45,45% dos
alunos afirmou ser “Regular”.

5.1.5. Políticas de atendimento aos discentes
Com relação às atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, 47,37% dos alunos
considerou-a “Regular”.
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Quanto aos serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS, a maioria (42,11%)
dos acadêmicos considerou como “Muito bom/bom” e 36,84% responderam que “Não se
aplica ou não observado”.

5.1.6. Organização e gestão da instituição
Quanto à participação em processos decisórios, bem como quanto à atuação do DCE, a
maioria dos acadêmicos considerou-as como “Regular”.
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Ao serem questionados quanto ao atendimento prestado pelos técnicos-administrativos
da Famed, a maioria (61,11%) considerou-a como “Muito boa/Boa” e 33,33% como
“Regular”.

Autoavaliação Setorial 2014 – Famed/UFMS
- 43 -

Com relação às melhorias realizadas no curso a partir do resultado das autoavaliações
anteriores, 33,33% consideraram-na “Regular” e igualmente 33,33% responderam que “Não
se aplica ou não observado”.

5.1.7. Disciplinas
Com relação à adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso, a maioria
dos acadêmicos (68,95%) considerou-a “Muito boa/Boa”.
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Quanto à importância das disciplinas para a formação profissional dos acadêmicos,
80,25% avaliou-a como “Muito boa/boa”.

Quanto à adequação da quantidade de equipamentos e do espaço físico das aulas
práticas ao número de alunos, 53,63% consideraram-na como “Muito boa/Boa”.
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Com relação à disponibilidade da bibliografia na biblioteca, 51,21% afirmaram ser
“Muito boa/Boa”.

5.1.8. Desempenho Discente
Tanto em relação à assimilação dos conteúdos pelos acadêmicos quanto à sua
participação e dedicação nas atividades, a maioria considerou como “Muito boa/Boa”.
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Quanto à pontualidade e permanência dos acadêmicos do início ao término das aulas,
84,55% avaliaram como “Muito boa/Boa”.
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5.1.9. Desempenho Docente

Com relação ao grau de coerência entre o conteúdo ministrado pelos docentes e as
avaliações, 59,05% dos acadêmicos considerou como “Muito bom/Bom”.

Tanto em relação à disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos quanto ao
relacionamento professor-acadêmico, a maioria dos alunos considerou-as como “Muito
boa/Boa”.
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Tanto em relação à assiduidade e cumprimento do horário quanto à qualidade didática
dos docentes, a maioria dos acadêmicos considerou-as como “Muito boa/Boa”.
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Ao serem questionados acerca da apresentação do plano de ensino, bem como da
divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação, a maioria dos acadêmicos
respondeu que os docentes cumprem tais itens.
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5.1.10. Comunicação com a sociedade

Com relação à divulgação das atividades realizadas na UFMS, a maioria dos
acadêmicos considerou-a como “Regular / Ruim / Muito ruim”.
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Quanto à qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS, 50% dos acadêmicos
responderam que “Não se aplica ou não observado”, 12,50% consideraram “Bom”,
igualmente 12,50% consideraram “Regular”, 12,50% avaliaram como “Ruim” e 12,50%
como “Muito ruim”.

Com relação ao site da UFMS, 31,25% considerou como “Muito bom/Bom”, 31,25%
como “Regular” e, igualmente, 31,25% como “Ruim”.
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Quanto ao site da Famed, 31,25% considerou-o como “Muito bom/Bom”, 31,25%
como “Regular” e 25% como “Ruim”.

5.1.11. Responsabilidade Social
Com relação às atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão
social, 37,50% dos acadêmicos considerou-as como “Regular”, 25% como “Muito ruim”,
18,75% como “Bom” e, igualmente, 18,75% como “Não se aplica ou não observado”.
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Quanto à interação da UFMS com a comunidade regional, 31,25% considerou como
“Muito bom/Bom”, 25% como “Ruim/Muito ruim”, 25% como “Não se aplica ou não
observado” e 18,75% como “Regular”.

5.1.12. Comentários

Os resultados da avaliação discente foram muito positivos em relação ao Curso de
Medicina, à Coordenação do Curso, às disciplinas e ao desempenho discente e docente.
Entretanto, foram apontadas algumas insatisfações, apresentadas nos gráficos. Detectou-se a
necessidade de melhorar/modificar:


Atuação/qualidade dos professores;



Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e centro acadêmico de
Medicina;



Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas;



Orientação sobre atividades de pesquisa, extensão e outros;



Disponibilidade e atenção da Coordenação de Curso;



Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de curso, matriz
curricular, locais e horários);



Serviços de limpeza e conservação de edificações e infraestrutura;
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Serviços de segurança;



Qualidade das salas de aula;



Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios e unidades de aulas
práticas;



Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos,
sistemas e Internet);



Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes;



Disponibilidade de espaços para lazer e convivência;



Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais;



Oportunidades oferecidas pela Famed para participar de projetos de pesquisa;



Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão;



Qualidade das atividades de extensão como complemento à formação acadêmica;



Apoio da instituição para a participação em eventos externos;



Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS;



Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS;



Participação em processos decisórios;



Atuação do DCE;



Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS;



Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS;



Portal (site) da UFMS;



Portal (site) da FAMED;



Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social;



Interação da UFMS com a comunidade regional, área cultural e artística, na
preservação da memória e do patrimônio cultural;
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5.2.

Avaliação por docentes

Atualmente existem 107 docentes lotados na Famed, distribuídos da seguinte forma:

Distribuição quanto à classe

Distribuição quanto à titulação

Titulares......................................................04
Adjuntos......................................................40
Associados..................................................14
Adjuntos A..................................................09
Assistentes...................................................18
Assistentes A...............................................03
Auxiliares....................................................19

Doutores...................................................55
Mestres.....................................................24
Especialistas.............................................25
Graduados................................................03

Dos 107 professores, 57 responderam à avaliação interna, o que representa
aproximadamente 53,27% do corpo docente. Consideramos, portanto, que houve uma baixa
representatividade e envolvimento com o processo avaliativo.

5.2.1. Unidade Setorial - FAMED

Foram feitas aos professores questões relacionadas às condições da biblioteca local
com referência ao acervo e equipamentos, à satisfação dos docentes com a sua unidade de
trabalho dentro da UFMS, à qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo e à
responsabilidade social do site da Famed. Seguem, abaixo, a Tabela 1 e o Gráfico 1 que
representam as respostas referentes a tais questões:
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Tabela 1: Questões referentes à Unidade Setorial - FAMED

Muito
bom

Descrição

Bom Regular Ruim

Muito
ruim

NA/NO

Responsabilidade
Social:
Questão Portal/site da sua unidade
setorial acadêmica, campus,
4
centro, faculdade ou instituto?

6

25

20

4

0

2

Como você avalia a sua
unidade setorial com relação à
Questão qualidade do atendimento do
3
pessoal
técnico
administrativo?

16

30

9

0

1

1

Como você avalia a sua
Questão unidade setorial com relação à
satisfação com a sua unidade
2
de trabalho dentro da UFMS?

10

27

17

3

0

0

Como você avalia a sua
unidade setorial com relação
Questão às condições da biblioteca
1
local com referência ao acervo
e equipamentos?

4

22

20

4

4

3

Gráfico 1: Unidade Setorial - FAMED

5.2.2. Direção

Como pode ser verificado na Tabela 2 e Gráfico 2 a seguir, a Direção da Famed foi avaliada
na maioria das questões como “Bom”, e no que se refere ao acesso do professor à Direção,
esse item foi considerado como “Muito Bom”.
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Tabela 2: Questões referentes à Direção da FAMED

Descrição

Muito
Bom Regular Ruim
bom

Muito
ruim

NA/
NO

Como você avalia a Direção da sua unidade
Questão setorial acadêmica, centro, campus, faculdade
ou
instituto
quanto
à
transparência
6
administrativa?

19

25

10

0

2

1

Como você avalia a Direção da sua unidade
setorial acadêmica, centro, campus, faculdade
Questão ou instituto quanto à comunicação/divulgação
5
pela Direção das decisões do Conselho de
Campus e Administrativas?

15

29

10

1

0

2

Como você avalia a Direção da sua unidade
setorial acadêmica, centro, campus, faculdade
Questão ou instituto quanto à promoção pela Direção
da integração entre os professores dos
4
diferentes cursos quanto às atividades de
ensino, pesquisa e extensão?

15

18

16

4

1

2

Como você avalia a Direção da sua unidade
Questão setorial acadêmica, centro, campus, faculdade
ou instituto quanto à busca de soluções de
3
problemas pela Direção?

24

20

10

2

1

0

Como você avalia a Direção da sua unidade
setorial acadêmica, centro, campus, faculdade
Questão ou instituto quanto à agilidade da Direção no
2
retorno às solicitações dos professores, sejam
elas positivas ou não?

23

23

8

2

1

0

Como você avalia a Direção da sua unidade
Questão setorial acadêmica, centro, campus, faculdade
ou instituto quanto ao acesso do professor
1
à Direção?

29

20

6

0

1

0

Gráfico 2: Direção da FAMED

Autoavaliação Setorial 2014 – Famed/UFMS
- 58 -

5.2.3. Condições de Oferecimento do Curso de Medicina

Conforme os dados apresentados na Tabela 3 e Gráfico 3 a seguir, a maioria das
questões referentes às condições de oferecimento do curso foram avaliadas pelos docentes
como “Regular”, o que demonstra a necessidade de melhorias, especialmente quanto ao
atendimento ao espaço físico de salas de aula e dos laboratórios, à aquisição de equipamentos
de laboratório e informática, maior disponibilidade de pessoal de apoio nesses e atendimento
às pessoas com deficiência.
Já as condições de oferecimento do curso relativas à matriz curricular do curso,
duração, disciplinas e flexibilidade e as condições de oferecimento do curso relativas à
colaboração do Colegiado do Curso e do NDE nas suas necessidades pedagógicas foram
avaliadas como “bom”.
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Tabela 3: Questões referentes às condições de oferecimento do curso de Medicina

Muito
Bom Regular Ruim
bom

Descrição
Como você avalia as condições
Questão oferecimento
do
curso
relativo
7
atendimento a pessoas com deficiência?
Questão
6

Questão
5

Questão
4

Questão
3

Questão
2

Questão
1

de
ao

Como você avalia as condições de
oferecimento do curso relativo à matriz
curricular do curso, duração, disciplinas,
flexibilidade?
Como você avalia as condições de
oferecimento do curso relativo à colaboração
do Colegiado do Curso e NDE nas suas
necessidades pedagógicas?
Como você avalia as condições de
oferecimento
do
curso
relativo
ao
atendimento e disponibilidade de pessoal de
apoio nos laboratórios?
Como você avalia as condições de
oferecimento do curso relativo aos
equipamentos de laboratório e informática e
compatibilidade com as necessidades das suas
disciplinas?
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?
Como você avalia as condições de
oferecimento do curso relativo ao espaço
físico (salas de aula, etc.) disponível para o
oferecimento de suas disciplinas?

Muito NA/
ruim NO

5

13

18

8

2

11

6

25

19

5

0

2

9

23

15

4

0

6

2

14

23

6

2

10

2

12

24

13

1

5

2

12

25

5

4

9

6

18

23

7

3

0

Gráfico 3: Condições de oferecimento do curso de Medicina
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5.2.4. Coordenação do Curso de Medicina
De acordo com os dados a seguir, a maioria das questões referentes à Coordenação do
Curso de Medicina foram avaliadas como “Bom”. As questões referem-se: ao relacionamento
da Coordenação com os professores; à preocupação com a integração de sua disciplina às
outras disciplinas da matriz curricular; à disponibilidade em atender às necessidades e
solicitações para o desenvolvimento das aulas em cumprimento do Plano de Ensino; ao apoio
às atividades de extensão; à promoção da integração entre os professores do curso quanto às
atividades de ensino, pesquisa e extensão; à comunicação sobre as decisões do Colegiado do
Curso e do NDE; ao acesso e presteza no atendimento às solicitações e à transparência nas
ações da Coordenação.
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Tabela 4: Questões referentes à Coordenação do Curso de Medicina

Descrição

Muito
Muito
Bom Regular Ruim
NA/NO
bom
ruim

Como você avalia a coordenação do
Questão
curso relativo à
transparência nas
8
ações da Coordenação?

19

29

7

0

0

1

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

16

28

11

0

0

2

Como você avalia a coordenação do
Questão curso relativo à comunicação sobre as
decisões do Colegiado do Curso e do
6
NDE?

12

28

12

1

0

4

Como você avalia a coordenação do
curso relativo à promoção da
Questão
integração entre os professores do
5
curso quanto às atividades de ensino,
pesquisa e extensão?

10

22

18

1

1

4

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

12

26

13

1

0

5

Como você avalia a coordenação do
curso relativo à disponibilidade em
Questão
atender às necessidades e solicitações
3
para o desenvolvimento das aulas em
cumprimento do Plano de Ensino?

16

30

9

0

0

1

Como você avalia a coordenação do
Questão curso relativo à preocupação com a
integração de sua disciplina às outras
2
disciplinas da matriz curricular?

16

28

11

1

0

1

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

24

28

4

0

0

0

Gráfico 4: Coordenação do Curso de Medicina
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5.2.5. Pesquisa e extensão

Conforme evidenciam os dados abaixo, as questões referentes à pesquisa e extensão
foram avaliadas como “Regular” quanto à infraestrutura oferecida, ao apoio institucional e à
integração da pesquisa, do ensino e da extensão.

Tabela 5: Questões referentes à pesquisa e extensão

Muito
bom

Descrição

Bom Regular Ruim

Muito
ruim

NA/NO

Como você avalia a pesquisa e
a extensão no âmbito do curso
Questão relativo
à
infraestrutura
3
oferecida à pesquisa e à
extensão?

3

9

30

9

2

4

Como você avalia a pesquisa e
Questão a extensão no âmbito do curso
relativo ao apoio institucional,
2
à pesquisa e à extensão?

4

15

25

8

2

3

Como você avalia a pesquisa e
a extensão no âmbito do curso
Questão relativo à integração da
1
pesquisa, do ensino e da
extensão?

2

19

27

5

1

3

Gráfico 5: Pesquisa e extensão
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5.2.6. Autoavaliação dos docentes

Os professores avaliaram o seu desempenho quanto ao conhecimento dos documentos
oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, relatórios de autoavaliação) e ao
conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPC, regulamentos de estágio e de
atividades complementares, etc.) como “Bom”/“Regular”, conforme dados apresentados a
seguir:

Tabela 6: Questões referentes à autoavaliação dos docentes

Muito
bom

Descrição

Bom Regular Ruim

Muito
ruim

NA/NO

Como você avalia o seu
desempenho como professor
quanto ao conhecimento dos
Questão
documentos oficiais do curso
2
(PPC, regulamentos de estágio
e
de
atividades
complementares, etc.)?

7

31

25

6

2

3

Como você avalia o seu
desempenho como professor
quanto ao conhecimento dos
Questão
documentos oficiais da UFMS
1
(Estatuto, Regimento Geral,
PDI,
Relatórios
de
Autoavaliação)?

4

26

34

6

3

1

Gráfico 6: Autoavaliação dos docentes
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5.2.7. Responsabilidade social

Os docentes avaliaram a responsabilidade social da UFMS frente às atividades
desenvolvidas para a promoção da cidadania, a interação da Universidade com a comunidade
local, divulgação das atividades, qualidade dos serviços de ouvidoria e quanto ao portal da
UFMS. A maioria dos respondentes consideraram o desempenho “Regular” em tais itens,
conforme dados apresentados a seguir:

Tabela 7: Questões referentes à responsabilidade social

Descrição

Muito
bom

Responsabilidade
Social
[Portal (site) da UFMS?]

7

25

15

Responsabilidade
Social
Questão 4 [Qualidade dos serviços de
ouvidoria da UFMS?]

2

12

Responsabilidade
Social
[Divulgação das atividades
Questão 3
(eventos, concursos, etc.)
realizadas na UFMS?]

6

Responsabilidade
Social
[Interação da UFMS com a
comunidade regional, na área
Questão 2
cultural e artística, na
preservação da memória e do
patrimônio cultural?]
Responsabilidade
Social
[Atividades
desenvolvidas
Questão 1
para
a
promoção
da
cidadania e inclusão social?]

Questão 5

Muito
ruim

NA/NO

6

1

2

24

4

1

14

17

27

5

1

1

3

14

26

6

1

7

5

18

22

6

0

6

Bom Regular Ruim

Gráfico 7: Responsabilidade social

Autoavaliação Setorial 2014 – Famed/UFMS
- 65 -

5.2.8. Organização e gestão

Conforme evidenciam os dados abaixo, as questões referentes à organização e gestão
foram avaliadas como “Bom” quanto à qualidade do acesso e atendimento da PREG, PREAE,
PROPP, quanto às melhorias a partir das autoavaliações anteriores e quanto à participação em
processos decisórios.

Tabela 8: Questões referentes à Organização e Gestão

Muito
bom

Descrição

Bom Regular Ruim

Muito
ruim

NA/NO

Organização
e
Gestão
Questão 5 [Participação em processos
decisórios? ]

2

15

25

6

1

8

Organização
e
Gestão
[Melhorias a partir das
Questão 4
autoavaliçõesautoavaliações
anteriores?]

3

20

15

6

0

13

Organização
e
Gestão
[Qualidade do acesso e
Questão 3 atendimento da PROPP (Próreitoria de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação)?]

6

27

16

1

0

7

Organização
e
Gestão
[Qualidade do acesso e
Questão 2 atendimento da PREAE (Próreitoria de Extensão, Cultura
e Assuntos Estudantis)?]

4

28

15

0

0

10

Organização
e
Gestão
[Qualidade do acesso e
Questão 1 atendimento da PREG (Próreitoria de Ensino de
Graduação)?]

2

32

19

0

0

4

Gráfico 8: Gestão e organização
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5.2.9. Críticas, sugestões e observações apontadas pelos docentes
Selecionamos as críticas, sugestões e observações mais recorrentes ou de maior
relevância para integrar o presente relatório, as quais apresentamos abaixo, seguidas de
observações da Comissão Setorial de Avaliação.

a) Aumentar o número de leitos do Hospital Universitário
Considerando que a gestão do Hospital Universitário cabe à EBSERH, a Famed não tem
condições de atender a sugestão apresentada. Contudo, seria importante solicitar à EBSERH
estudo sobre a quantidade de alunos que frequentam o Hospital Universitário e verificar se a
quantidade de leitos do hospital é adequada à quantidade de alunos. Caso o hospital esteja
sobrecarregado, pode haver iniciativas de diversificação de cenários de prática, por meio de
realização de convênios com outras instituições de saúde do município.
b) Melhorar o espaço de estacionamento para professores
Como a Famed não possui competência para solucionar o problema, sugerimos que a crítica
seja encaminhada à Reitoria.
c) Oferecer programa de capacitação em metodologias ativas
Já estão sendo realizados programas de capacitação docente. Disponibilizar uma agenda dos
cursos de capacitação no site da Famed tornaria o programa de capacitação mais conhecido
entre os docentes. Além disso, seria interessante realizar uma pesquisa sobre quais são as
demandas de cursos pelos docentes para planejamento do programa de capacitação docente de
2016.

d) Atualizar livros da biblioteca
A atualização de livros da biblioteca depende de solicitação dos docentes. Historicamente, o
número de solicitações de aquisições de novas obras pelos docentes da Famed é baixo.
Sugerimos apresentar relatório informando quantas aquisições os docentes da Famed
solicitaram no último ano e, caso o número de solicitações ainda esteja baixo, promover
campanha de conscientização dos docentes sobre a necessidade de requerer compra de novos
livros todos os anos. Também deveria haver uma comissão que conferisse se as obras
indicadas tanto no projeto pedagógico quanto nos planos de ensino constam do acervo da
biblioteca.
e) Criar uma biblioteca setorial para a FAMED
Verificar viabilidade com a Coordenadoria de Biblioteca Central. Caso haja viabilidade, fazer
levantamento dos recursos necessários para execução da proposta (recursos humanos e
materiais, espaço físico, etc.)
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f) Revisão dos materiais de sala de aula (data-show)
Sugerimos elaborar relatório de conferência dos equipamentos para vistoria semanal das salas
de aula.
g) Aprimorar o projeto pedagógico
Observações da Comissão de Avaliação: A revisão do projeto pedagógico para atendimento
às novas diretrizes curriculares nacionais já está sendo realizada. Sugerimos que, as atas das
reuniões para revisão do projeto pedagógico sejam disponibilizadas na página da FAMED
para que todos os docentes possam acompanhar esse processo.
h) Adequar o espaço físico às necessidades de um projeto que contemple métodos ativos de
ensino-aprendizagem
Tal proposta está em fase de implementação: construção de novo prédio para o curso de
medicina.
i) Vagas para docentes supervisores de estágio, em especial do 5º e 6º anos (internato).
Sugerimos elaborar relatório da quantidade de docentes por número de alunos no curso de
medicina. A partir do relatório, elaborar plano de metas para atingir o número de docentes por
quantidade de alunos preconizado pelo Ministério da Educação.
j) A UFMS, ao contrário de outras Universidades Federais, não está inserida de fato no
cotidiano da sociedade de Mato Grosso do Sul
Os docentes devem se mobilizar para atender essa demanda por meio de projetos de extensão.
A iniciativa de projetos de extensão ainda é pequena na Famed, com o agravante de muitos
dos projetos, em especial as ligas acadêmicas, desenvolverem a maior parte de suas atividades
no Hospital Universitário. Sugerimos que essa situação seja discutida em reuniões com todos
os docentes da Famed.

k) Melhorar acesso dos alunos aos professores que possam viabilizar iniciação científica e
extensão
A crítica reflete uma das fragilidades da Famed: a comunicação institucional. A situação tem
melhorado nos últimos anos, com a criação de site e página no Facebook para a Famed.
Contudo, faltam recursos humanos para divulgação, na forma de notícias, das atividades que
ocorrem na unidade, tais como resultados de pesquisa de mestrado e doutorado e ações de
extensão. Além disso, é importante elaborar um plano de comunicação institucional para
avaliar quais informações precisam ser divulgadas no site da Famed na forma de relatórios ou
listas, tais como projetos de pesquisa, ensino e extensão em andamento.
l) Necessidade de docentes em unidades de saúde
O processo de inserção de alunos nas unidades de saúde já está em curso. Com isso, os
professores supervisores têm frequentado as unidades de saúde. Contudo, sugerimos que a
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proposta seja encaminhada à comissão responsável pela revisão do projeto pedagógico do
curso.
m) Necessidade de envolvimento maior de docentes com o ensino em algumas áreas
Estão sendo implantados mecanismos de avaliação para identificar as fragilidades no ensino e
subsidiar a proposição de ações para superá-las.

5.2.10. Potencialidades do curso apontadas pelos docentes

A atuação da Direção e da Coordenação do curso foi bastante elogiada. Entre as ações,
tiveram destaque o investimento na capacitação docente e na implementação de metodologias
ativas. Nas respostas dos docentes também sobressaiu a dedicação do corpo técnicoadministrativo da unidade. Outros pontos citados foram a implantação do Soemed e do
Laboratório de Habilidades, a qualificação do corpo docente e a inserção dos alunos do 4º ano
na Atenção Primária à Saúde.

5.3.

Avaliação por Coordenadores

A atual coordenadora do Curso de Medicina da Famed é a Profª Mestra Tatiana Serra da
Cruz, que atua em parceria com os docentes do Colegiado de Curso e apoio técnico da
Secretaria de Apoio Pedagógico. A Coordenadora respondeu dois formulários: o de docente e
o referente à coordenadora, cujos resultados de questões específicas serão apresentados a
seguir.
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5.3.1. Condições de gestão e oferecimento do curso

Tabela 9: Questões referentes às Condições de Gestão e Oferecimento do curso
Muito
Descrição
Bom Regular Ruim
bom

Muito
ruim

NA/NO

Como você avalia as condições de
Questão oferecimento do curso relativo ao
auxílio da SAP (Secretaria de Apoio
3
Pedagógico)?

1

0

0

0

0

0

Como você avalia as condições de
Questão oferecimento do curso relativo à
qualidade do atendimento da SECAC
2
(Secretaria Acadêmica)?

0

1

0

0

0

0

Como você avalia as condições de
oferecimento do curso relativo ao
recebido
Questão Treinamento/orientação
quanto às responsabilidades e às
1
atividades a serem desenvolvidas na
função de coordenador?

0

0

0

0

0

1

Gráfico 9: Gestão e organização
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5.3.2. Infraestrutura

Tabela 10: Questões referentes à Infraestrutura

Descrição

Muito
Muito
Bom Regular Ruim
NA/NO
bom
ruim

Como você avalia as condições de
oferecimento do curso relativo à
Questão
qualidade do atendimento e a
4
disponibilidade de pessoal de apoio
nos laboratórios?

0

1

0

0

0

0

Como você avalia as condições de
oferecimento do curso relativo aos
Questão
equipamentos de laboratório e
3
informática e compatibilidade com
as necessidades do curso?

0

0

1

0

0

0

Como você avalia as condições de
oferecimento do curso relativo ao
Questão
espaço físico disponível nos
2
laboratório sem relação ao número
de acadêmicos?

0

1

0

0

0

0

Como você avalia as condições de
Questão oferecimento do curso relativo ao
espaço físico das salas de aula, etc.
1
disponível?

0

0

1

0

0

0

Gráfico 10: Infraestrutura
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5.3.3. Autoavaliação

Tabela 11: Questões referentes à autoavaliação

Descrição

Muito
bom

Bom Regular Ruim

Muito NA/
ruim NO

Como você avalia as condições de
Questão oferecimento do curso relativo ao
atendimento
a
pessoas
com
1
deficiência?

1

0

0

0

0

0

Como você avalia as condições de
Questão oferecimento do curso relativo à
atualização do PPC (Projeto
2
Pedagógico do Curso)?

0

1

0

0

0

0

Como você avalia as condições de
oferecimento do curso relativo à
Questão disponibilidade de docentes para a
oferta de disciplinas do curso quanto
3
ao seu quantitativo, titulação e
previsão para os próximos 3 anos?

0

0

1

0

0

0

Como você avalia as condições de
Questão oferecimento do curso relativo à
atuação do NDE (Núcleo Docente
4
Estruturante)?

1

0

0

0

0

0

Gráfico 11: Autoavaliação
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5.3.4. Considerações

a) Adequação do corpo docente em quantidade e qualidade às necessidades do Curso de
Medicina da Famed/UFMS
O corpo docente não atende as necessidades da Famed. Em relação à qualidade, falta
capacitação dos docentes em métodos pedagógicos de ensino e avaliação, o que já está em
fase de implantação, com a realização de alguns cursos já no segundo semestre de 2014.. No
que se refere à quantidade, foram realizadas contratações em 2014, contudo em número
insuficiente para atender as demandas da Famed. Entre as áreas prejudicadas pela falta de
docentes, podemos citar: Saúde da Família, Pediatria, Hematologia, Pneumologia, Oncologia,
Ginecologia e Obstetrícia, Gastrologia Clínica, Neurocirurgia e Cirurgia Pediátrica.
Finalmente, ainda existe a necessidade de contratação de profissionais docentes não médicos
para integrar o quadro de professores da Famed, tais como enfermeiros, psicólogos,
nutricionistas, fisioterapeutas e farmacêuticos.

b) Infraestrutura Famed/UFMS
A Faculdade de Medicina não possui biblioteca e a infraestrutura disponível não atende
as necessidades do curso. O aumento do número de vagas em 2015 agravou a situação.
Atualmente, apesar de terem ingressado 80 alunos no primeiro semestre de 2015, a maior sala
da Famed comporta apenas 60 alunos. O CCBS, que oferece algumas disciplinas ao curso de
medicina, também não possui instalações físicas capazes de atender a atual demanda de
alunos. No entanto, foi iniciada a construção do novo prédio da Faculdade, de acordo com o
Plano de Expansão do Ensino Médico.

5.4.

Avaliação por Técnico-Administrativos

Atualmente existem 24 técnicos-administrativos lotados na Famed. Desse total, 16
responderam à avaliação interna, o que representa aproximadamente 66,66%. Consideramos,
portanto, que houve uma representatividade razoável e envolvimento com o processo
avaliativo.
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5.4.1. Missão e Perfil
Tabela 12: Questões referentes à missão e perfil

Muito
bom

Descrição
Considerando a missão da UFMS e
o Plano de Desenvolvimento
(PDI), avalie a
Questão Institucional
contribuição da sua unidade na
1
implementação e acompanhamento
do PDI.

4

Bom Regular Ruim

8

3

0

Muito
ruim

NA/NO

1

0

5.4.2. Políticas institucionais

Tabela 13: Questões referentes às políticas institucionais

Descrição

Muito bom Bom Regular Ruim

Muito
ruim

NA/NO

Como você avalia sua unidade setor
Questão com relação a integração entre
servidores técnico administrativos e
1
professores?

4

6

4

1

1

0

Como você avalia sua unidade setor
Questão com relação à integração entre
servidores técnico administrativos e
2
alunos?

6

5

4

1

0

0

Como você avalia sua unidade setor
Questão com relação a participação dos
servidores técnico administrativos
3
nas atividades de pesquisa?

1

5

2

2

4

2

Como você avalia sua unidade setor
Questão com relação a participação dos
servidores técnico administrativos
4
nas atividades de extensão?

1

4

5

2

4

0

Como você avalia sua unidade setor
com relação a participação dos
Questão
servidores técnico administrativos
5
na resolução de problemas da
unidade setor ?

4

8

2

1

1

0
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5.4.3. Responsabilidade social da instituição
Tabela 14: Questões referentes à responsabilidade social da instituição

Descrição
Como você avalia a sua unidade
Questão setorial com relação às ações
desenvolvidas de inclusão e de
1
Responsabilidade social?
Como você avalia a sua unidade
setorial com relação às atividades ou
Questão
projetos de integração entre a
2
comunidade
acadêmica
e
a
sociedade?

Muito bom Bom Regular Ruim

Muito
ruim

NA/NO

3

7

4

2

0

0

3

6

3

4

0

0

Muito
ruim

NA/NO

5.4.4. Comunicação institucional
Tabela 15: Questões referentes à comunicação institucional

Descrição
Avalie a efetividade dos meios de
Questão
comunicação
da
instituição
1
Coordenadoria de Comunicação.
Avalie a efetividade dos meios de
Questão
comunicação da instituição Portal da
2
UFMS.
Avalie a efetividade dos meios de
Questão
comunicação da instituição Boletim
3
de Serviço de pesquisa?
Avalie a efetividade dos meios de
Questão
comunicação
da
instituição:
4
Telefonia.
Questão Avalie a efetividade dos meios de
comunicação da instituição: E-mail.
5
Avalie a efetividade dos meios de
Questão
comunicação
da
instituição:
6
Comunicações Internas.
Avalie a efetividade dos meios de
Questão
comunicação
da
instituição:
7
Ouvidoria.

Muito bom Bom Regular Ruim

3

8

3

1

0

1

5

7

2

2

0

0

5

8

3

0

0

0

3

10

1

1

1

0

4

10

1

1

0

0

6

6

3

1

0

0

2

5

3

1

0

5
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5.4.5. Políticas de pessoal
Tabela 16: Questões referentes à política de pessoal

Descrição

Muito
Bom
bom

Regular

Ruim

Muito NA/
ruim NO

Avalie em sua unidade setor os critérios
Questão de acesso às políticas de pessoal com
relação
à
Levantamento
de
1
Necessidades de treinamento.

2

8

4

1

1

0

Avalie em sua unidade setor os critérios
Questão de acesso às políticas de pessoal com
relação
à
capacitação
técnico
2
administrativa.

6

7

2

0

1

0

Avalie em sua unidade setor os critérios
Questão de acesso às políticas de pessoal com
relação à apoio à participação em
3
eventos.

4

5

3

2

2

0

5

4

4

1

2

0

5

4

3

1

1

2

Avalie em sua unidade setor os critérios
Questão de acesso às políticas de pessoal com
relação à forma de avaliação de
6
desempenho.

4

5

5

1

1

0

Avalie em sua unidade setor os critérios
Questão de acesso às políticas de pessoal com
relação à Plano de carreira e os critérios
7
de progressão.

3

7

2

0

4

0

Avalie em sua unidade setor os critérios
de acesso às políticas de pessoal com
Questão relação ao Grau de satisfação com as
condições de trabalho ambiente
8
recursos e outros aspectos vinculados a
sua função.

5

7

2

1

1

0

Avalie em sua unidade setor os critérios
Questão de acesso às políticas de pessoal com
relação ao Relacionamento interpessoal
9
com a chefia imediata.

8

4

3

1

0

0

Avalie em sua unidade setor os critérios
Questão de acesso às políticas de pessoal com
relação à apoio à qualificação pós
4
graduação especialização, etc.
Avalie em sua unidade setor os critérios
Questão de acesso às políticas de pessoal com
relação à assistência à saúde do
5
servidor.
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5.4.6. Organização e gestão

Tabela 17: Questões referentes à organização e gestão

Descrição
Avalie a atuação dos órgãos
setores institucionais PRAD
(Pró-Reitoria
de
Administração).
Avalie a atuação dos órgãos
setores
institucionais
PROINFRA (Pró-reitoria de
Infraestrutura).
Avalie a atuação dos órgãos
setores institucionais PROPP
(Pró-reitoria de Pesquisa Pós
graduação e Inovação).
Avalie a atuação dos órgãos
setores institucionais PROGEP
(Pró-reitoria de Gestão de
Pessoas e do Trabalho).

Muito
Bom
bom

Regular

Ruim

Muito NA/
ruim NO

2

7

3

0

0

4

2

10

2

1

0

1

5

7

1

0

0

3

5

8

1

0

2

0

3

8

4

0

0

1

2

8

5

0

0

1

2

9

2

0

0

3

6

8

2

0

0

0

Avalie a atuação dos órgãos
Questão 9 setores institucionais Direção
da sua unidade.

4

9

1

1

1

0

Avalie a atuação dos órgãos
setores
institucionais
Questão 10
Coordenação Administrativa de
sua unidade.

5

8

2

0

1

0

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Avalie a atuação dos órgãos
setores institucionais PREAE
Questão 5
(Pró-reitoria
de
Assuntos
Estudantis e de Extensão).
Avalie a atuação dos órgãos
setores institucionais PREG
Questão 6
(Pró- reitoria de Ensino de
Graduação).
Avalie a atuação dos órgãos
setores
institucionais
Questão 7
PROPLAN (Pró- reitoria de
Planejamento e Finanças).
Avalie a atuação dos órgãos
setores
institucionais
NTI
Questão 8
(Núcleo de Tecnologia da
Informação).
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5.4.7. Infraestrutura

Tabela 18: Questões referentes à infraestrutura

Descrição

Muito bom Bom

Questão Avalie em sua unidade
infraestrutura em relação
1
Espaço físico.
Questão Avalie em sua unidade
infraestrutura em relação
2
Estacionamento.
Questão Avalie em sua unidade
infraestrutura em relação
3
Limpeza do prédio
Questão Avalie em sua unidade
infraestrutura em relação
4
Coleta de resíduos.
Questão Avalie em sua unidade
infraestrutura em relação
5
Acessibilidade.

Regular

Ruim

Muito
ruim

NA/
NO

a
ao

2

8

3

3

0

0

a
ao

1

3

4

3

5

0

a
ao

1

8

5

1

1

0

a
ao

1

8

7

0

0

0

a
ao

2

5

5

3

1

0

8

7

1

0

0

0

6

8

1

0

1

0

7

7

2

0

0

0

2

8

5

1

0

0

2

7

6

1

0

0

1

9

3

3

0

0

Questão Avalie em sua unidade a
infraestrutura em relação ao
6
Acesso à Internet e telefonia.
Avalie em sua unidade a
Questão infraestrutura em relação ao
Uso econômico de material
7
de consumo.
Avalie em sua unidade a
Questão infraestrutura em relação ao
Material
permanente
e
8
equipamentos adequados.
Avalie em sua unidade a
Questão qualidade
dos
serviços
executados Manutenção de
9
equipamentos.
Avalie em sua unidade a
Questão qualidade
dos
serviços
executados Manutenção geral
10
da unidade.
Avalie em sua unidade a
Questão qualidade
dos
serviços
executados
Segurança
11
vigilância e proteção.
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5.4.8. Processo de avaliação

Tabela 19: Questões referentes à infraestrutura

Descrição

Questão
1

Questão
2

Questão
3

Questão
4

Muito bom Bom

Avalie em sua unidade o
processo de avaliação quanto
às
Ações
acadêmico
administrativas baseadas nos
resultados da autoavaliação.
Avalie em sua unidade o
processo de avaliação quanto
à participação da comunidade
interna nos processos de
autoavaliação.
Avalie em sua unidade o
processo de avaliação quanto
à Relação entre planejamento
e avaliação da unidade com o
PDI.
Avalie em sua unidade o
processo de avaliação quanto
atuação da Comissão Própria
de Avaliação Local.

Regular

Ruim

Muito
ruim

NA/
NO

2

7

3

3

0

1

1

6

6

1

1

1

2

6

2

1

1

4

4

6

2

3

0

1
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5.4.9. Sustentabilidade financeira

Tabela 20: Questões referentes à sustentabilidade financeira

Descrição

Muito bom Bom

Regular

Ruim

Muito
ruim

NA/
NO

Avalie a gestão do orçamento
da
UFMS
quanto
ao
Questão
acompanhamento
da
1
execução
do
orçamento
aprovado.

4

5

4

1

0

2

Avalie a gestão do orçamento
Questão
da UFMS quanto à adequação
2
dos recursos às necessidades.

4

5

4

1

0

2

Avalie a gestão do orçamento
da UFMS quanto ao uso
dos
recursos
Questão racional
destinados
às
atividades
3
administrativas
e
pedagógicas.

5

6

3

1

0

1

5.4.10. Comentários
Em geral, os técnicos avaliaram como sendo “bom” a missão e perfil da instituição, as
suas políticas institucionais, a responsabilidade social, a comunicação institucional, as
políticas de pessoal, a organização e gestão, a infraestrutura, o processo de avaliação, bem
como a sustentabilidade financeira.
Foram destaques, por terem sido avaliados como “muito bom”, as questões referentes à
integração entre servidores técnico- administrativos e alunos, a efetividade das comunicações
internas e o acesso às políticas de pessoal com relação ao apoio à qualificação, pós graduação,
especialização, além da assistência à saúde do servidor. Também foram muito bem avaliados
os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação ao relacionamento interpessoal com
a chefia imediata e a infraestrutura em relação ao acesso a internet e telefonia.
No entanto, é preciso melhorar a participação dos servidores técnico- administrativos
nas atividades de extensão, uma vez que foi considerado “razoável” pelos respondentes.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da autoavaliação institucional, feita por meio dos instrumentos fornecidos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFMS), permitiram concluir que a Famed
continua vivendo um momento de transição, decorrente de mudanças tanto no que se refere à
gestão tanto administrativa quanto pedagógica. Foram destacadas a atuação da Direção e
Coordenação e o interesse dos docentes em melhorar a qualidade da formação médica
oferecida.
O sucesso atingido pelo Curso de Medicina da UFMS ao longo dos anos, que permitiu a estruturação da Famed e a qualidade dos profissionais formados nas últimas cinco
décadas, é motivo de orgulho e realmente leva-nos a concluir que os resultados de modo geral
foram bons, no entanto, não podemos negar que há muito o que possa ser melhorado.
Do ponto de vista pedagógico, a Faculdade de Medicina historicamente consolidou-se
como uma escola tradicional e está empenhada em promover a integração do ensino médico
com os serviços de saúde. Para tanto, estão sendo implantadas metodologias ativas de ensinoaprendizagem, além de ações para que os alunos tenham a oportunidade de conhecer a
realidade dos sistemas de saúde desde o primeiro ano, ampliando a qualidade de sua formação
e futura atuação profissional.
A Comissão de Avaliação da Famed compreende que o processo de autoavaliação
viabiliza o crescimento. Os resultados aqui apresentados serão amplamente divulgados
através de e-mail e do site da Famed a toda comunidade: professores, técnicos-administrativos
e alunos. Futuramente, pretende-se promover a discussão desses dados, como parte do
processo autoavaliativo desta unidade setorial, para a análise das estratégias de mudança
implantadas e dos avanços atingidos.
Esperamos que através da divulgação e discussão do presente relatório possamos
fomentar a participação discente nas próximas avaliações, para que os dados sejam cada vez
mais representativos, com maior aproximação da realidade, permitindo o acompanhamento
quantitativo e qualitativo das melhorias que esperamos atingir.
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