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1 INTRODUÇÃO 

Em 2008 a UFMS iniciou mais uma fase de expansão através do REUNI - Pro-

grama de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, 

sendo criados mais três novos campus: Bonito, Naviraí e Ponta Porã.  

O Campus de Naviraí – CPNV iniciou suas atividades no ano letivo de 2009, 

oferecendo o Curso de Ciências Sociais - Licenciatura e o Curso de Pedagogia - Licen-

ciatura, com o montante de 120 vagas, sendo 60 para cada curso. Ambos os cursos fo-

ram criados pela Resolução Coun nº 65, de 28 de agosto de 2008.  

Em 2009 as atividades desenvolveram-se nas instalações da Escola Municipal 

Marechal Rondon, local cedido pela Prefeitura do município. Em março de 2010 ocor-

reu a inauguração das instalações próprias do Campus de Naviraí, localizado na Rodo-

via MS 141, Km 04 saída para Ivinhema, em uma área de 10 hectares, cedida pela Pre-

feitura.  

No decorrer de 2012, dezessete professores estavam lecionando nos dois cursos, 

desses sete eram efetivos e dez temporários. 

Os cursos de graduação oferecidos pelo Campus de Naviraí são: Licenciatura em 

Pedagogia e Licenciatura em Ciências Sociais, na modalidade presencial com duração 

mínima de 4 anos e máxima de 6 anos. O regime de matrícula é semestral e funcionam 

no turno da noite e aos sábados no período da manhã e tarde, ambos continuam a dispo-

nibilizar 60 vagas cada um, anualmente.  

Neste ano de 2015, a Instituição conta com 14 Professores, sendo 9 efetivos e 5 

temporários. 
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2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÂO  

2.1  Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS 

           O curso de Ciências Sociais oferece a habilitação em Licenciatura. Sua modali-

dade é presencial, funcionando no período noturno durante a semana e no sábado pela 

manhã e pela tarde. São disponibilizadas sessenta vagas anuais. O tempo de duração é 

de, no mínimo, quatro anos, e de, no máximo, seis anos. Tem como proposta formar 

professores, licenciados em Ciências Sociais, para o exercício do magistério nos anos 

finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, mediante sólida formação teórico-

metodológica e com domínio de conteúdos das Ciências Sociais e de disciplinas afins, 

tendo em vista a melhoria do ensino e também da pesquisa em Ciências Sociais. 

           O curso aponta para a perspectiva de um professor que contribua para o processo 

de transformação social seja atuando na educação ou em movimentos sociais. Para isso 

este profissional deverá estar comprometido com as amplas questões relacionadas à 

educação brasileira e com os movimentos sociais. Assim, de forma específica, o curso 

almeja capacitar profissionais para o exercício da docência com domínio de conteúdos 

da Ciências Sociais e de disciplinas afins; tornar familiares aos acadêmicos todas as 

vertentes interpretativas da disciplina; instrumentalizar os egressos para a melhoria do 

ensino e da pesquisa em Ciências Sociais; estimular o corpo discente a tomar contato 

com os métodos de produção da pesquisa e textos históricos; formar professores capa-

citados nos métodos e técnicas pedagógicas relacionadas à transmissão e produção do 

conhecimento e capacitados para inovar; possibilitar aos professores formados conhe-

cimentos sobre as interações do conhecimento das Ciências Sociais com outras disci-

plinas; e estimular nos graduados a reflexão acerca da pluralidade étnica e do patri-

mônio histórico e cultural. 

           Esses objetivos dão indicadores de um profissional, egresso do curso, com as se-

guintes habilidades e competências: domínio da bibliografia teórica e metodológica bá-

sica;  autonomia intelectual; capacidade analítica; competência na articulação entre 

teoria, pesquisa e prática social; compromisso social; competência na utilização da in-

formática;  domínio dos conteúdos básicos que são objeto de ensino e aprendizagem no 

ensino fundamental e médio; domínio dos métodos e técnicas pedagógicos que permi-

tem a transposição do conhecimento para os diferentes níveis de ensino. 



                                               Auto avaliação Setorial  2015 - CPNV-UFMS                                                    3 

 

       A matriz curricular do curso está constituída de eixos de formação, que são: 

Conteúdos de Formação Geral; Conteúdos de Formação Específica; Conteúdos de For-

mação Pedagógica; Eixo de Dimensões Práticas; e Eixo de Formação Complementar 

Livre. Conforme prescreve o projeto pedagógico esses eixos permitirão ao futuro edu-

cador construir conhecimentos, habilidades e competências necessárias à sua forma-

ção, sendo sujeito dessa construção a partir da sua participação nas atividades propos-

tas em pesquisas, seminários e estágios, avaliando-se e complementando seu aprendi-

zado e sua prática pedagógica. 

2.1.1  Indicadores  

Ingressantes no ano de 2015: 

Em 2015/1 ingressaram vinte e dois (22) acadêmicos no curso de Ciências Sociais. 

Formandos no ano de 2015: 

- Há uma previsão de, aproximadamente, 20 acadêmicos colarem grau em 2015. 

Evasão: 

- Consta a exclusão por desistência de dezoito (18) acadêmicos, sendo dez (10) ingressantes 

em 2015/1. 

Disciplinas com maior Reprovação: 

As disciplinas com maior número de reprovação são: 

Disciplina Matriculados Aprovados Reprovados 

História Moderna e Contemporânea 27 20 7 

Introdução à Política 24 18 6 

Introdução à Sociologia 25 19 6 

Origem do Homem e Antigas Civilizações 27 20 7 

Teoria Política II 19 15 4 

Trabalho de Conclusão de Curso 13 3 10 

 

2.1.2  Potencialidades e Fragilidades  

          Não há relatório disponível referente ao ano de 2014. Entretanto, buscando mini-

mizar fragilidades já apontadas no curso, o Núcleo Docente Estruturante coordenou a 

reestruturação do projeto pedagógico, adequando carga horária e ementas das discipli-

nas.  
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- Está em processo de construção pavilhão a qual abrigará laboratórios específicos para 

o curso de Ciências Sociais.  

Número de Docentes:  

- O curso conta com quatro (5) docentes efetivos e quatro (4) docentes substitutos. 

Titulação dos Docentes: 

- Doutores: dois (2) docentes; 

- Mestres: três (3) docentes; 

- Em Capacitação: dos mestres acima indicados, um encontra-se afastados para doutora-

do, um em fase de defesa de tese, e outro realizando o curso concomitante com as ativi-

dades docentes. 

- Substitutos: três (3) mestres e um (1) doutor. 

2.1.3 Avaliação Externa 

- Em 2015 o curso não passou por avaliação externa. 

2.2 Curso: PEDAGOGIA 

           O Curso de Graduação em Pedagogia do Campus de Naviraí da Fundação Uni-

versidade Federal de Mato Grosso do Sul tem como proposta  formar profissionais com 

capacidade crítica e sólida formação cultural, capazes de realizar as atividades do 

processo ensino aprendizagem e contribuir para uma formação de cidadãos críticos, 

para exercer a docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamen-

tal e Médio e na Educação Profissional, bem como as funções do trabalho de Pedagogo 

em instituições escolares e não escolares. 

           Desta maneira, o curso aponta para a perspectiva de um professor que contribua 

para o processo de transformação social, quer seja, como um agente de transformação.           

Para tanto, este deverá estar comprometido com as amplas questões relacionadas à edu-

cação brasileira, como as políticas públicas, a legislação e o atendimento à população, 

assim como, de forma específica o curso almeja, formar um profissional habilitado a 

atuar no ensino, na produção e difusão do conhecimento; formar um profissional que 

tenha a docência como base de sua formação e identidade profissional; formar um pro-

fissional capaz de atuar com educando com necessidades educacionais especiais, em 

diferentes níveis de organização escolar, de modo a assegurar seus direitos; formar um 

profissional capaz de atuar como educador em instituições sociais não-escolares; for-
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mar um profissional capaz de atuar na organização e gestão de sistemas e contextos 

educativos; formar um profissional capaz de desenvolver metodologias e materiais pe-

dagógicos adequados à utilização das tecnologias da informação e da comunicação nas 

práticas educativas. 

            Portanto conforme prescreve o Projeto Pedagógico, tendo a docência como base 

de sua formação e identidade profissional, o egresso do Curso de Pedagogia – Licencia-

tura/CPNV será um profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de 

sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento, 

em espaços escolares e não-escolares, cuja formação deverá contemplar consistente 

formação teórica e diversidade de conhecimentos e práticas articuladas ao longo do cur-

so. 

            Esses objetivos dão indicadores de um profissional, egresso do curso, com habi-

lidades e competências para: atuar com ética e compromisso com vistas à construção de 

uma sociedade justa, equânime, igualitária; compreender, cuidar e educar crianças de 

zero a cinco anos de forma a contribuir para o seu desenvolvimento nas dimensões físi-

ca, psicológica, intelectual, social; fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de 

crianças do ensino fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria; reconhecer e respeitar as manifestações e necessida-

des físicas, cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individu-

ais e coletivas; trabalhar em espaços escolares e não escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diferen-

tes níveis e modalidades do processo educativo; aplicar modos de ensinar diferentes 

conteúdos, de forma interdisciplinar, e adequados às diferentes fases do desenvolvi-

mento humano, particularmente de crianças; relacionar as linguagens dos meios de 

comunicação aplicadas à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstran-

do domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvi-

mento de aprendizagens significativas; promover e facilitar relações de cooperação en-

tre a instituição educativa, a família e a comunidade; identificar problemas sociocultu-

rais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de rea-

lidades complexas, com vistas a contribuir para a superação de exclusões sociais, étni-

co-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; demonstrar consciência 

da diversidade, respeitando as diferenças de qualquer natureza; desenvolver trabalho 

em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do co-
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nhecimento; participar da gestão de instituições, planejando, acompanhando e avali-

ando projetos e programas educacionais em ambientes escolares e não-escolares; - 

Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos. 

            A matriz curricular do curso está constituída de três núcleos: Núcleo de Estudos 

Básicos; Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos; e Núcleo de Estudos 

Integradores e Disciplinas Complementares. 

            A partir do ano letivo de 2015 o Projeto Pedagógico do Curso passou por altera-

ções, as quais foram realizadas adequações na sua estrutura curricular, e nas ementas 

das respectivas disciplinas, passando assim a ser operacionalizado com 3.213 horas, pa-

ra tanto foi elaborada tabela de equivalência e desencadeado um processo de adaptação 

curricular na vida acadêmica dos alunos matriculados no curso. 

2.1.1  Indicadores  

Ingressantes no ano de 2015: 

Em 2015 ingressaram cinquenta e três (53) acadêmicos no curso de Pedagogia, sendo cin-

quenta (50) via SISu e três (3) como portadores de diplomas. 

Formandos no ano de 2015: 

- Há uma previsão de, aproximadamente, 45 acadêmicos colar grau em 2015. 

Evasão: 

- Consta a exclusão por desistência de vinte acadêmicos (20). 

Disciplinas com maior Reprovação: 

É importante destacar que as disciplinas que apresentaram o maior número de alunos reprova-

dos são, também, as que detinham maior número de matriculados, conforme demonstra qua-

dro abaixo: 

Disciplina Matriculados Aprovados Reprovados 

Didática I 39 34 5 

Filosofia da Educação I 53 43 10 

Fundamentos e Metodologias do Ensino de  

Matemática I 

79 72 7 

Fundamentos e Metodologias do Ensino de  

Matemática II 

51 46 5 
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Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil 49 44 5 

História da Educação 53 46 7 

Infância e Sociedade 47 42 5 

Ludicidade e Educação 44 39 5 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos 52 44 8 

Organização da Educação Escolar no Brasil 57 47 10 

Políticas Educacionais e Organização da Educação  

Básica 

41 36 5 

Psicologia da Educação I 52 46 6 

 

2.1.2  Potencialidades e Fragilidades  

- Não há relatório disponível referente ao ano de 2014. Entretanto buscando minimizar 

fragilidades já apontadas no curso, o Núcleo Docente Estruturante coordenou a reestru-

turação do projeto pedagógico, adequando carga horária e ementas das disciplinas.  

- Está em processo de construção pavilhão a qual abrigará laboratórios específicos para 

o curso de Pedagogia.  

- Foram realizados concursos para efetivação de professores, sendo que o curso conta 

hoje com nove (9) docentes efetivos.  

Número de Docentes:  

- O curso conta com nove (9) docentes efetivos e um (1) substituto. 

Titulação dos Docentes: 

- Doutores: três (3) docentes; 

- Mestres: seis (6) docentes; 

- Em Capacitação: dos mestres acima indicados, dois estão afastados para doutorado e 

os demais (4) estão cursando o respectivo curso concomitante com as atividades docen-

tes. 

- Substituto: um (1) mestre. 

- docente Colaborador: um (1) 

2.1.3 Avaliação Externa 

- Em 2015 o curso não passou por avaliação externa. 
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3  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

3.1 Pós-Graduação 

O CPNV não tem programa de Pós Graduação. 

4 EXTENSÃO E APOIO AO DISCENTE 

     4.1 No ano de 2015, A Instituição CPNV desenvolveu  8 projetos de extensão e 2 de 

pesquisa. 

5  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA- CIÊNCIAS SOCIAIS 

5.1 Avaliação Discente 

            Os discentes dos cursos de Ciências Sociais participaram razoavelmente bem da 

avaliação do ano de 2015. Do total de alunos do campus, 8% dos alunos do 1º período, 

27,27% do 3º período, 54,55% do 5º período, 23,08% do 7º período, 12,50% do 9º perí-

odo, fizeram o preenchimento do formulário de avaliação online, sendo que foi disponi-

bilizado o laboratório do câmpus para que realizassem a avaliação. O gráfico 1 ilustra a 

participação dos discentes por curso: 

 

 

.   

5.1.1 Curso 

            Os discentes responderam 9 questões quanto ao Curso de Ciências Sociais. 
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            Os gráficos abaixo demonstram o pensamento dos acadêmicos do campus de 

Naviraí pertinente a cada questão respondida no Siscad. 

 

QUESTÃO 1: Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade) 

QUESTÃO 2: Sistema acadêmico (SISCAD)? 

QUESTÃO 3: Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 

QUESTÃO 4: TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronogra-

ma)? 

QUESTÃO 5: Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não 

tem/participa de estágio obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 

QUESTÃO 6: Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro 

acadêmico do seu curso? 

QUESTÃO 7: Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cum-

primento destas? 

QUESTÃO 8: Atuação/qualidade dos professores? 

QUESTÃO 9: Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)? 
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5.1.2  Coordenação de Curso 

Como poderá ser visto nos gráficos , os acadêmicos avaliaram a coordenação de 

curso, sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros, Divulgação do curso (PPC, 

matriz curricular, locais, horários) e Disponibilidade e atenção da coordenação aos aca-

dêmicos.  
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QUESTÃO 1: Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

QUESTÃO 2: Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

QUESTÃO 3: Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de cur-

so, matriz curricular, locais, horários)? 
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5.1.3  Infraestrutura 

 

 QUESTÃO 1: Serviços de segurança? 

 QUESTÃO 2: Condições físicas dos sanitários? 

 QUESTÃO 3: Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 

 QUESTÃO 4: Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 

 QUESTÃO 5: Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

 
QUESTÃO 6: Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de 

aulas práticas (e transporte a elas)? 

 
QUESTÃO 7: Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas in-

ternas de sua unidade setorial? 

 
QUESTÃO 8: Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equi-

pamentos, sistemas e Internet)? 

 
QUESTÃO 9: Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conser-

vação) das salas de aula? 

 QUESTÃO 10: Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

 QUESTÃO 11: Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 
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5.1.4  Pesquisa e Extensão 

 

QUESTÃO 1: Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

QUESTÃO 2: Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 

QUESTÃO 3: Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação 

acadêmica? 

QUESTÃO 4: Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 
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5.1.5 Políticas de atendimento aos discentes 

QUESTÃO 1: Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, sema-

nas acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 

QUESTÃO 2: Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 
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5.1.6  Organização e gestão  

 

QUESTÃO 1: Atuação do DCE? 

QUESTÃO 2: Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade se-

torial acadêmica? 

QUESTÃO 3: Participação em processos decisórios? 

QUESTÃO 4: Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado 
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das autoavaliações anteriores? 
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5.1.7  Comunicação com a sociedade 

 

QUESTÃO 1: Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na 

UFMS? 

QUESTÃO 2: Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

QUESTÃO 3: Portal (site) da UFMS? 

QUESTÃO 4: Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
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5.1.8 Comentários 
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5  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA - PEDAGOGIA 

5.1 Avaliação Discente 

              Os discentes dos cursos de Ciências Sociais participaram razoavelmente bem da avaliação do 

ano de 2015. Do total de alunos do campus, 8% dos alunos do 1º período, 27,27% do 3º período, 

54,55% do 5º período, 23,08% do 7º período, 12,50% do 9º período, fizeram o preenchimento do for-

mulário de avaliação online, sendo que foi disponibilizado o laboratório do campus para que realizas-

sem a avaliação. O gráfico 1 ilustra a participação dos discentes por curso: 

 

5.1.1 Curso 

QUESTÃO 1: Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 

QUESTÃO 2: Sistema acadêmico (SISCAD)? 

QUESTÃO 3: Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 

QUESTÃO 4: TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 

QUESTÃO 5: Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não 

tem/participa de estágio obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 

QUESTÃO 6: Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadê-

mico do seu curso? 

QUESTÃO 7: Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento 

destas? 

QUESTÃO 8: Atuação/qualidade dos professores? 

QUESTÃO 9: Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)? 
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5.1.2  Coordenação de Curso 

QUESTÃO 1: Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

QUESTÃO 2: Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

QUESTÃO 3: Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, ma-

triz curricular, locais, horários)? 
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5.1.3  Infraestrutura 

QUESTÃO 1: Serviços de segurança? 

QUESTÃO 2: Condições físicas dos sanitários? 

QUESTÃO 3: Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 

QUESTÃO 4: Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 

QUESTÃO 5: Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

QUESTÃO 6: Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas 

práticas (e transporte a elas)? 

QUESTÃO 7: Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de 

sua unidade setorial? 

QUESTÃO 8: Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamen-

tos, sistemas e Internet)? 

QUESTÃO 9: Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) 

das salas de aula? 

QUESTÃO 10: Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

QUESTÃO 11: Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 
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5.1.4  Pesquisa e Extensão 

QUESTÃO 1: Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

QUESTÃO 2: Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 

QUESTÃO 3: Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmi-

ca? 

QUESTÃO 4: Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 
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5.1.5 Políticas de atendimento aos discentes 

QUESTÃO 1: Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas aca-

dêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 

QUESTÃO 2: Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 
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5.1.6  Organização e gestão  

QUESTÃO 1: Atuação do DCE? 

QUESTÃO 2: Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial 

acadêmica? 

QUESTÃO 3: Participação em processos decisórios? 

QUESTÃO 4: Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

auto avaliações anteriores? 
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5.1.7  Comunicação com a sociedade 

QUESTÃO 1: Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS? 

QUESTÃO 2: Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

QUESTÃO 3: Portal (site) da UFMS? 

QUESTÃO 4: Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 
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5.2  Avaliação  por  Docentes 

Os docentes dos cursos de Pedagogia e Ciências Sociais, tanto efetivos quanto 

temporários, também fizeram o preenchimento do formulário de avaliação referente ao 

ano de 2015. Tal formulário contava com  questões de múltipla escolha e  questões des-

critivas. No presente relatório, serão apresentados, na forma gráficos, apenas os resulta-

dos referentes às questões de múltipla escolha. 

 

5.2.1 Unidade 

 

QUESTÃO 1: Como você avalia a sua unidade setorial com relação  a Condições da bi-

blioteca local com referência ao acervo e equipamentos; 

QUESTÃO 2: Como você avalia a sua unidade setorial com relação  a Satisfação com a 

sua unidade de trabalho dentro da UFMS; 

QUESTÃO 3: Como você avalia a sua unidade setorial com relação a Qualidade do 

atendimento do pessoal técnico administrativo; 

QUESTÃO 4: Responsabilidade Social Portal site da sua unidade setorial acadêmica, 

campus, centro, faculdade ou instituto; 

 

QUESTÃO 1: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica; centro; 

campus; faculdade ou instituto quanto ao acesso do professor a Direção; 

QUESTÃO 2: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica, centro, 

campus, faculdade ou instituto quanto a Agilidade da Direção no retorno as solicitações 

dos professores sejam elas positivas ou não; 

QUESTÃO 3: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica, centro, 

campus, faculdade ou instituto quanto a Busca de soluções de problemas pela Direção 

QUESTÃO 4: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica, centro, 

campus, faculdade ou instituto quanto a Promoção pela Direção da integração entre os 

professores dos diferentes cursos quanto as atividades de ensino pesquisa e extensão, 
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QUESTÃO 5: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica, centro, 

campus, faculdade ou instituto quanto ao Comunicação divulgação da  Direção das de-

cisões do Conselho de Campus e Administrativas; 

QUESTÃO 6: Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica centro 

campus faculdade ou instituto quanto a Transparência administrativa; 

 

5.2.2 Direção 

 

 

QUESTÃO 1: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo  ao Es-

paço físico das salas de aulas etc, disponível para oferecimento de suas disciplinas; 

QUESTÃO 2: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao Es-

paço físico disponível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos matricula-

dos nas suas disciplinas; 

QUESTÃO 3: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao 

Equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das 

suas disciplinas; 

QUESTÃO 4: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao 

Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios; 

QUESTÃO 5: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo a Co-

laboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas; 

QUESTÃO 6: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo a Ma-

triz curricular do curso, duração, disciplinas, flexibilidade; 

QUESTÃO 7: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao 

Atendimento a pessoas com deficiência; 
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5.2.3 Condições de Oferecimento dos Cursos 

 

 

QUESTÃO 1: Como você avalia a coordenação do curso relativo ao Relacionamento 

com professores; 

QUESTÃO 2: Como você avalia a coordenação do curso relativo a Preocupação com a 

integração de sua disciplina  às outras disciplinas da matriz curricular; 

QUESTÃO 3: Como você avalia a coordenação do curso relativo a Disponibilidade em 

atender as necessidades e solicitações para o desenvolvimento das aulas em cumprimen-

to do Plano de Ensino; 

QUESTÃO 4: Como você avalia a coordenação do curso relativo ao Apoio as atividades 

de extensão; 

QUESTÃO 5: Como você avalia a coordenação do curso relativo a Promoção da inte-

gração entre os professores do curso quanto as atividades de ensino pesquisa e extensão; 

QUESTÃO 6: Como você avalia a coordenação do curso relativo ao Comunicação so-

bre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE; 

QUESTÃO 7: Como você avalia a coordenação do curso relativo ao acesso e presteza 

no atendimento as solicitações; 

QUESTÃO 8: Como você avalia a coordenação do curso relativo a Transparência nas 

ações da coordenação; 

5.2.4 Coordenação de cursos 
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QUESTÃO 1: Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos relativo a 

Integração da pesquisa do ensino e da extensão; 

QUESTÃO 2: Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos relativo 

ao Apoio institucional a pesquisa e a extensão; 

Questão 3: Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos relativo a 

Infraestrutura oferecida pesquisa e a extensão; 

 

5.2.5 Pesquisa e Extensão 

 

 

QUESTÃO 1: Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao Conhe-

cimento dos documentos oficiais da UFMS, Estatuto, Regimento Geral ,PDI, Relatórios 

de Auto avaliação; 

QUESTÃO 2: Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao Conhe-

cimento dos documentos oficiais do curso, PPC, regulamentos, de estágio e de ativida-

des complementares etc; 

 

5.2.6 Auto avaliação 
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5.2.7 Comentários 

5.3  Avaliação  por  Coordenadores 

QUESTÃO 1: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao Treinamento 

orientação recebido quanto as responsabilidades e as atividades a serem desenvolvidas na 

função de coordenador; 

QUESTÃO 2: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo a qualidade do 

atendimento da SECAC Secretaria Acadêmica; 

QUESTÃO 3: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao auxílio da 

COAC Coordenação de Gestão Acadêmica e SAP Secretaria de Apoio Pedagógico; 

 

 

 

 

5.3.1 Condições de Gestão e Oferecimento do curso 

 

 

QUESTÃO 1: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao Es-

paço físico, salas de aula, etc, disponível; 

QUESTÃO 2: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao es-

paço físico disponível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos; 

QUESTÃO 3: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo aos 

equipamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades do 

curso; 
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QUESTÃO 4: Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo a qua-

lidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios; 

5.3.2 Infraestrutura 

 

 

QUESTÃO 1: Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto ao 

conhecimento dos documentos oficiais da UFMS, Estatuto, Regimento Geral, 

PDI, Relatórios de Auto avaliação; 

QUESTÃO 2: Como você avalia o seu desempenho como coordenador quanto ao 

conhecimento dos documentos oficiais do curso, PPI PPC, regulamentos de está-

gio e de atividades complementares, etc; 

5.3.3 Auto avaliação 

 

 

5.4  Avaliação  por  Técnico-Administrativos 

   Os Técnicos Administrativos do campus de Naviraí CPNV, também fizeram o 

preenchimento do formulário de avaliação referente ao ano de 2015. Tal formulário 

contava com  questões de múltipla escolha e  questões descritivas. No presente relatório, 

serão apresentados, na forma gráficos, apenas os resultados referentes às questões de 

múltipla escolha. 
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5.4.1 Missão e Perfil 

QUESTÃO 1: Considerando a missão da UFMS e o Plano de Desenvolvimento Institu-

cional PDI avalie a contribuição da sua unidade na implementação e acompanhamento 

do PDI; 

 

 

QUESTÃO 1: Como você avalia sua unidade setor com relação a integração entre ser-

vidores técnico administrativos e professores; 

QUESTÃO 2: Como você avalia sua unidade setor com relação  A integração entre ser-

vidores técnico administrativos e alunos; 

QUESTÃO 3: Como você avalia sua unidade setor com relação a participação dos ser-

vidores técnico administrativos nas atividades de pesquisa; 

QUESTÃO 4: Como você avalia sua unidade setor com relação a participação dos ser-

vidores técnico administrativos nas atividades de extensão; 

QUESTÃO 5: Como você avalia sua unidade setor com relação a participação dos ser-

vidores técnico administrativos na resolução de problemas da unidade setor; 

5.4.2 Políticas Institucionais 

 

 

QUESTÃO 1: Como você avalia a sua unidade setorial com relação as ações desenvol-

vidas de inclusão e de responsabilidade social; 

QUESTÃO 2: Como você avalia a sua unidade setorial com relação as Atividades ou 

projetos de integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade; 
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5.4.3  A Responsabilidade Social da Instituição 

 

 

QUESTÃO 1: Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição Coordena-

doria de Comunicação; 

QUESTÃO 2: Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição Portal da 

UFMS; 

QUESTÃO 3: Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição Boletim de 

Serviço; 

QUESTÃO 4: Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição Telefonia; 

QUESTÃO 5: Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição E.mail; 

QUESTÃO 6: Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição Comunica-

ção ações Internas; 

QUESTÃO 7: Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição Ouvidoria; 

 

5.4.4 Comunicação Institucional 

 

 

QUESTÃO 1: Avalie em sua unidade setor os critérios de acesso as políticas de pessoal 

com relação a  ao Levantamento de necessidades de treinamento; 

QUESTÃO 2: Avalie em sua unidade setor os critérios de acesso as políticas de pessoal 

com relação a Capacitação técnico administrativa. 

QUESTÃO 3: Avalie em sua unidade setor os critérios de acesso as políticas de pessoal 

com relação a ao Apoio a participação em eventos; 
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QUESTÃO 4: Avalie em sua unidade setor os critérios de acesso as políticas de pessoal 

com relação a ao apoio a qualificação pós graduação especialização etc. 

QUESTÃO 5: Avalie em sua unidade setor os critérios de acesso as políticas de pessoal 

com relação a   Assistência a saúde do servidor; 

QUESTÃO 6: Avalie em sua unidade setor os critérios de acesso as políticas de pessoal 

com relação a Forma de avaliação de desempenho; 

QUESTÃO 7: Avalie em sua unidade setor os critérios de acesso as políticas de pessoal 

com relação ao Plano de carreira e os critérios de progressão; 

QUESTÃO 8: Avalie em sua unidade setor os critérios de acesso as políticas de pessoal  

com relação ao Grau de satisfação com as condições de trabalho ambiente recursos e 

outros aspectos vinculados a sua função; 

QUESTÃO 9: Avalie em sua unidade setor os critérios de acesso as políticas de pessoal 

com relação ao Relacionamento interpessoal com a chefia imediata; 

 

5.4.5 Políticas de Pessoal 

 

 

QUESTÃO 1: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais PRAD  Pró reitoria de 

Administração; 

QUESTÃO 2: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais PROINFRA  Pró reito-

ria de Infraestrutura; 

QUESTÃO 3: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais PROPP  Pró reitoria de 

Pesquisa Pós graduação e Inovação; 

QUESTÃO 4: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais PROGEP Pró reitoria 

de Gestão de Pessoas e do Trabalho; 

QUESTÃO 5: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais PREAE  Pró reitoria de 

Assuntos Estudantis e de Extensão. 

QUESTÃO 6: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais PREG Pró reitoria de 

Ensino de Graduação; 

QUESTÃO 7: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais PROPLAN Pró reitoria 

de Planejamento e Finanças; 
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QUESTÃO 8: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais NTI Núcleo de Tecno-

logia da Informação. 

QUESTÃO 9: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais Direção da sua unida-

de; 

QUESTÃO 10: Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais Coordenação Admi-

nistrativa de sua unidade; 

 

5.4.6 Organização e Gestão 

 

 

 

 

QUESTÃO 1: Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao Espaço físico; 

QUESTÃO 2: Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação  ao Estacionamento; 

QUESTÃO 3: Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao Limpeza do prédio; 

QUESTÃO 4: Avalie em sua unidade a infraestrutura em relaçã0 a Coleta de resíduos; 

QUESTÃO 5: Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação o Acessibilidade; 

QUESTÃO 6: Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao Acesso a  Internet e 

telefonia; 

QUESTÃO 7: Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao Uso econômico de 

material de consumo; 

QUESTÃO 8: Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao Material permanen-

te e equipamentos adequados; 

QUESTÃO 9: Avalie em sua unidade a qualidade dos serviços executados Manutenção 

de equipamentos; 

QUESTÃO 10: Avalie em sua unidade a qualidade dos serviços executados Ma-

nutenção geral da unidade; 

QUESTÃO 11: Avalie em sua unidade a qualidade dos serviços executados Segu-

rança vigilância e proteção; 
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5.4.7 Infraestrutura 

 

 

QUESTÃO 1: Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto as ações acadêmi-

co administrativas baseadas nos resultados da auto avaliação. 

QUESTÃO 2: Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto a Participação da 

comunidade interna nos processos de auto avaliação. 

QUESTÃO 3: Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto a Relação entre 

planejamento e avaliação da unidade com o PDI; 

QUESTÃO 4: Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto a Atuação da Co-

missão Própria de Avaliação  Local; 

 

5.4.8 Processo de Avaliação 

 

 

QUESTÃO 1: Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto ao Acompanhamento da 

execução do orçamento aprovado; 

QUESTÃO 2: Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto a Adequação dos recur-

sos as necessidades; 

QUESTÃO 3: Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto ao uso racional dos re-

cursos destinados as atividades administrativas e pedagógicas; 
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5.4.9 Sustentabilidade Financeira 

 

 

 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo da avaliação institucional foi verificar a satisfação dos discentes, 

coordenadores, docentes e técnicos administrativos, quanto aos atributos relacionados à 

vida e organização acadêmica.  

Em todas as dimensões avaliadas, verificou-se a predominância de avaliações 

positivas em todos os itens (de regular a muito bom). Porém, houve avaliações negati-

vas que ressaltam a importância de uma análise mais a fundo dos dados levantados, com 

a finalidade de resolver os problemas apontados pelos participantes e, dessa maneira, 

aumentar a satisfação dos usuários. 

É importante ressaltar que, quanto maior a participação dos envolvidos, tanto 

docentes quanto discentes, tende-se a gerar dados mais sólidos para uma avaliação de 

qualidade. 

 


