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1 INTRODUÇÃO 

 

O Câmpus de Ponta Porã (CPPP) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS) foi estabelecido através da Resolução COUN nº 88 de 28 de outubro de 2008. A 

unidade é uma ação do programa de expansão da oferta de vagas no Ensino Superior 

promovida pelo REUNI. Com isso foram criados os cursos de graduação em Matemática 

(Licenciatura) e Sistemas de Informação (Bacharelado), que tiveram início das atividades em 

2009, e Ciências da Computação (Bacharelado) em 2010. No ano de 2014 foi implantado o 

curso de Pedagogia (Licenciatura). 

O CPPP está localizado na Rua Itibiré Vieira, s/n. Residencial Julia Oliveira Cardinal 

– BR-463, km 4,5. 

O presente documento apresenta os resultados obtidos através do programa de 

avaliação institucional promovida pela UFMS, sendo o ano de referência 2015. Os dados 

foram colhidos através de questionários aplicados aos discentes, docentes, coordenadores de 

curso, direção e técnicos-administrativos.  

 

2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

No ano de 2015, o CPPP ofereceu quatro cursos de graduação, são eles: 

• Licenciatura em Matemática 

• Bacharelado em Sistemas de Informação 

• Bacharelado em Ciências da Computação 

• Licenciatura em Pedagogia 

Esta seção apresenta a descrição, as características, assim como potencialidades e pontos a 

serem melhorados de cada curso. 
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2.1Curso de Licenciatura em Matemática 

 

A coordenação do curso de Matemática não enviou o questionário descritivo para a 

Comissão. Por este motivo os campos de Indicadores, Potencialidades e Fragilidades e 

Avaliação Externa não poderão ser apresentados neste relatório. 

 

2.1.1 Avaliação Interna por Discentes 

 

A avaliação pelos discentes foi realizada através de aplicação de questionário 

diretamente no SISCAD, o curso teve participação de 26 acadêmicos, o que corresponde à 

29,12% do total matriculado. 

As seguintes questões a seguir são relacionadas ao curso, as perguntas estão dispostas 

em uma tabela e em seguida ilustradas por gráfico. Atente-se para a ordem das questões na 

tabela e gráfico. 

O primeiro grupo de questões analisadas é referente ao curso de uma forma geral e 

ferramentas ligadas aos estudantes. 

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 acadêmico 

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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O comparativo com o ano anterior para as oito questões é o seguinte:  

 Questão 1: de 4,17  para 3,54 

 Questão 2: de 4,00  para 4,04 

 Questão 3: de 3,83  para 4,00 

 Questão 4: de 4,42 para 3,90 

 Questão 5: de 4,00 para 3,64 

 Questão 6: de 4,42  para 3,71 

 Questão 7: de 3,88 para 3,75 

 Questão 8: de 4,71  para 4,00 

Como observado não houve grandes variações de médias, as mais observáveis foram 

nas questões 3 e 8. 

O curso não tem exigência de TCC, porém o fato de as questões 4 e 5 terem grande 

parcela de “Não se aplica ou não observado” pode ser justificado supondo que a maioria dos 

participantes da avaliação tenham sido alunos ingressantes, que ainda não tiveram contato 

com o TCC e estágio obrigatório. 

As três questões a seguir são referentes à coordenação do 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, matriz curricular, lo-

cais, horários)? 

0 5 10 15 20 25 30

QUESTÃO 1 (3,54)

QUESTÃO 2 (4,04)

QUESTÃO 3 (4,00)

QUESTÃO 4 (3,90)

QUESTÃO 5 (3,64)

QUESTÃO 6 (3,71)

QUESTÃO 7 (3,75)

QUESTÃO 8 (4,00)

CURSO 

Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Muito Ruim

 Não se aplica ou não
observado
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As médias para as três questões aumentaram levemente em relação ao ano anterior, 

respectivamente de:  

 Questão 1: de 3,91 de para 4,14 

 Questão 2: de 3,75 de para 4,35 

 Questão 3: de 3,75 de para 4,09 

 

Como ilustrado não houve grandes variações de médias, mas observou-se que em 

todas as questões as médias aumentaram um pouco. 

Nas questões a seguir os discentes realizaram uma auto avaliação de sua participação 

na universidade, bem como seu aproveitamento. 

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, matriz curricular, lo-

cais, horários)? 

 

0 5 10 15 20 25 30

QUESTÃO 1 (4,14)

QUESTÃO 2 (4,35)

QUESTÃO 3 (4,09)

COORDENAÇÃO 

Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Muito Ruim
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O comparativo com o ano anterior para as três questões é o seguinte:  

 Questão 1: 4,30 de para 4,04 

 Questão 2: 4,21 de para 4,11 

 Questão 3: 3,94 de para 3,93 

Como ilustrado não houve grandes variações de médias, mas observou-se que as mé-

dias das questões 1 e 2 diminuíram um pouco 

A seguir apresentamos os resultados sobre disciplinas de um modo geral, apontando 

apenas as fragilidades, quando houver, nos comentários.  

QUESTÃO 1 Importância para a sua formação profissional? 

QUESTÃO 2 Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 

QUESTÃO 3 Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

QUESTÃO 4 Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 

0 20 40 60 80

QUESTÃO 1 (4,04)

QUESTÃO 2 (4,11)

QUESTÃO 3 (3,93)

DESEMPENHO DISCENTE 

Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Muito Ruim

 Não se aplica ou não
observado
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O comparativo com o ano anterior para as quatro questões é o seguinte:  

 Questão 1: 4,37 de para 4,43 

 Questão 2: 3,86 de para 3,83 

 Questão 3: 4,14 de para 4,15 

 Questão 4: 4,06 de para 4,03 

 

Observa-se que as médias sofreram pouquíssimas variações. 

As disciplinas em que os discentes apontaram fragilidades em particular foram: 

 

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

● Educação Especial; 

● Álgebra I; 

 

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

● Álgebra Linear; 

 

Tal como as disciplinas, o desempenho docente será apresentado em gráficos de forma 

geral, abrangendo a média de todos os docentes e nos comentários serão apresentadas as 

fragilidades, quando houver. Os resultados individuais serão apresentados aos coordenadores 

de curso pela Comissão.  

 

0 20 40 60 80 100 120

QUESTÃO 1 (4,43)

QUESTÃO 2 (3,83)

QUESTÃO 3 (4,15)

QUESTÃO 4 (4,03)

DISCIPLINAS 
Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Muito Ruim

 Não se aplica ou não
observado
Série1
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QUESTÃO 1 Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

QUESTÃO 2 Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 

QUESTÃO 3 Assiduidade e cumprimento do horário? 

QUESTÃO 4 Relacionamento professor-acadêmico? 

QUESTÃO 5 Qualidade didática? 

 

 

O comparativo com o ano anterior para as cinco questões é o seguinte:  

 Questão 1: de 4,21  para 4,10 

 Questão 2: de 4,22  para 4,12 

 Questão 3: de 4,44  para 4,28 

 Questão 4: de 4,25  para 4,27 

 Questão 5: de 4,10  para 4,04 

Observa-se que as médias sofreram pouquíssimas variações, com leve piora nas ques-

tões 1, 2, 3 e 5.  

 

QUESTÃO 6 
Apresentação do Plano de Ensino? 

QUESTÃO 7 
Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a sua 

realização)? 

 

0 20 40 60 80

QUESTÃO 1 (4,10)

QUESTÃO 2 (4,12)

QUESTÃO 3 (4,28)

QUESTÃO 4 (4,27)

QUESTÃO 5 (4,04)

DESEMPENHO DOCENTE 

Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Muito Ruim

 Não se aplica ou não
observado
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O comparativo com o ano anterior para as questões 6 e 7 é o seguinte:  

 Questão 6: No ano anterior a porcentagem de sim foi acima de 60%. Neste ano 

foi acima de 30%.  

 Questão 7: No ano anterior a porcentagem de sim foi acima de 80%. Neste ano 

foi acima de 40%.  

As disciplinas que apresentaram baixa pontuação de acordo com os critérios 

apresentados  

 

Qualidade didática: 

● Álgebra Linear; 

 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações: 

● Álgebra Linear; 

 

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

sua realização): 

● Álgebra Linear; 

● Prática de Ensino de Matemática III; 

● Introdução a Lógica e a Teoria dos Conjuntos; 

 

2.1.2 Considerações da Comissão Setorial 

 

0 10 20 30 40 50 60

QUESTÃO 7

QUESTÃO 6

DESEMPENHO DOCENTE 

Sim

Não

Não se aplica ou não
observado
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 O curso de Matemática manteve praticamente o mesmo resultado geral. nos processo 

de avaliação. 

 

2.2 Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 

 

A coordenação do curso de Sistemas de Informação não enviou o questionário 

descritivo para a Comissão. Por este motivo os campos de Indicadores, Potencialidades e 

Fragilidades e Avaliação Externa não poderão ser apresentados neste relatório. 

 

2.2.1  Avaliação Interna por  Discentes 

 

 A participação discente na avaliação foi de 19,8%, 20 dos 101 matriculados.  

 As seguintes questões a seguir são relacionadas ao curso, as perguntas serão dispostas 

em uma tabela e em seguida ilustrada por gráfico. Atente-se para a ordem das questões na 

tabela e gráfico. 

 O primeiro grupo de questões analisadas são referentes ao curso de uma forma geral e 

ferramentas ligadas aos estudantes. 

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 acadêmico 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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 Houve melhora na nota referente a atuação e qualidade dos professores, que em 2014 

foi de 4,00 e passou para 4,13 em 2015. Houve um aumento na nota geral de estágio, 

passando de 3,44 em 2014 para 4,00.  Os demais critérios apresentaram pequena queda. 

  A próxima questão é sobre o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso. 
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 A questão foi avaliada como positiva, considerando que 80% dos discentes conhecem 

o PPC do curso. 

 As três questões a seguir são referentes a coordenação do 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, matriz curricular, 

locais, horários)? 

 

 A coordenação do curso obteve melhora em todas as notas em comparação com o 

relatório do ano de 2014.  

Nas questões a seguir os discentes realizaram uma autoavaliação de sua participação 

na universidade, bem como seu aproveitamento. 

QUESTÃO 1 Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

QUESTÃO 2 Participação e dedicação nas atividades? 

QUESTÃO 3 Assimilação dos conteúdos abordados? 
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 As notas da autoavaliação discente permaneceram praticamente as mesmas, com 

pouquíssima variação. 

Apresentaremos os resultados sobre disciplinas de um modo geral, apontando apenas 

as fragilidades, quando houver, nos comentários.  

QUESTÃO 1 Importância para a sua formação profissional? 

QUESTÃO 2 Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 

QUESTÃO 3 Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

QUESTÃO 4 Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 
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 Todos as questões tiveram aumento de suas notas médias. 

 As disciplinas em que os discentes apontaram fragilidades em particular foram: 

 

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

● Arquitetura de Computadores I. 

 

Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

● Arquitetura de Computadores I; 

● Introdução as Sistemas Digitais. 

 

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

● Programação para Web; 

● Linguagens de Programação Comerciais;  

● Arquitetura de Computadores I. 

 

Tal como as disciplinas, o desempenho docente será apresentado em gráficos de forma 

geral, abrangendo a média de todos os docentes e nos comentários serão apresentadas as 

fragilidades, quando houver. Os resultados individuais serão apresentados aos coordenadores 

de curso pela Comissão.  

QUESTÃO 1 Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

QUESTÃO 2 Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 

QUESTÃO 3 Assiduidade e cumprimento do horário? 

QUESTÃO 4 Relacionamento professor- acadêmico? 

QUESTÃO 5 Qualidade didática? 
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 As notas mantiveram o patamar do ano de 2014. 

 

QUESTÃO 6 Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a sua 

realização)? 

QUESTÃO 7 Apresentação do Plano de Ensino? 

 

 

 

 O números permaneceram praticamente os mesmos de 2014, havendo uma pequena 

subida na nota média. O mesmo se observa nas questões 7 e 6, com um leve aumento nos 

índices. 
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 Nas disciplinas listadas abaixo foram apontados os pontos insatisfatórios a seguir, 

segundo a avaliação discente: 

 

Apresentação do Plano de Ensino: 

● Estrutura de Dados e Programação; 

● Arquitetura de Computadores I; 

● Matemática Discreta. 

 

Qualidade didática: 

● Algoritmos e Programação II. 

 

Assiduidade e cumprimento do horário: 

● Estrutura de Dados e Programação; 

 

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

● Estrutura de Dados e Programação; 

 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações: 

● Programação para Web; 

● Linguagens de Programação Comerciais; 

 

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

sua realização): 

● Arquitetura de Computadores I; 

● Introdução a Sistemas Digitais; 

● Fundamentos de Sistemas de Informação; 

● Matemática Discreta. 

 

 

2.3 Curso de Bacharelado em Ciências da Computação 

 

Nome: Ciência da Computação 
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Habilitação: Bacharelado em Ciência da Computação 

Modalidade: Presencial 

 

Objetivos: Os principais objetivos do curso são: 

- Formar recursos humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico da área de 

computação, visando atender necessidades da sociedade. 

- Aplicar as tecnologias da computação de acordo com o interesse da sociedade. 

- Formar mão de obra qualificada. 

 

Turno: Integral 

Ingressantes: 50 

 

Duração mínima: 8 semestres 

Duração máxima: 12 semestres 

Carga horária mínima: 3604 horas-aula 

 

Total de alunos no curso em 2015: 54 

Previsão de formandos para 2015: 9 

 

Coordenador do curso: Prof. Dr. Dionísio Machado Leite Filho 

 

2.3.1  Indicadores 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingressantes 37 34 21 26 28 

Evasões 14 26 22 4 29 

Formandos - - 0 5 2* 

*Por motivos de greve, o semestre 2015-2 ainda não foi encerrado. Há a possibilidade de mais 

formandos. 
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2.3.2  Potencialidades e Fragilidades  

 

Potencialidades 

 

 As potencialidades do curso de Ciência da Computação são os seguintes: amplo 

mercado de trabalho e pesquisa, diversas áreas com demanda para os cientistas de 

computação, novas tecnologias surgem a cada ano e que geram oportunidades para softwares 

a serem criados para estas tecnologias. A biblioteca possui muitos livros atualizados e 

disponíveis para empréstimo e consulta local. Grande parte dos alunos estão envolvidos em 

projetos e isso os fortalece ainda mais no curso. 

 

Ações desenvolvidas, em 2015, para manter as potencialidades do curso apontadas em 

2014. 

 

 Envolvimento dos alunos nos projetos e estágios na UFMS. Os professores 

desenvolveram diversos projetos de pesquisa e extensão e assim os alunos têm oportunidades 

de trabalhar, de forma prática, o que é lecionado em sala de aula.  

Os professores estão com diversos projetos aprovados e que permitem bolsas para alunos e 

trabalho em projetos. Os projetos, por exemplo, são o PET Fronteira, e os projetos de 

extensão de diversos professores. Além de projetos de iniciação científica coordenados por 

docentes da área. 

 

Ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando manter as potencialidades do curso. 

  

 Divulgação de oportunidades de estágio no município de Ponta Porã, nas áreas de 

computação; fortalecimento dos projetos existentes e  buscar a integração entre os cursos 

disponibilizados no campus de Ponta Porã. 

 

Fragilidades 

 Os conhecimentos fundamentais na área de matemática ainda são um problema para os 

ingressantes no curso de computação. Outro fato é a expectativa que é criada sobre o curso. 

 



Autoavaliação Setorial  2015 - CPPP - UFMS  24 

 

Ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do curso 

apontadas em 2014 

 

 Foi criado um curso de pró-nível para ajudar os alunos a se fortalecerem mais na base 

necessária para eles conseguirem uma performance melhor nas disciplinas.  

 

Ações a serem desenvolvidas, em 2016, visando minimizar ou eliminar as fragilidades do 

curso. 

 

Monitoria, reforço, envolvimento em projetos de extensão, pesquisa, atividades no 

PET, desenvolvimento e utilização de softwares educacionais, concessão de bolsa 

permanência, contato da coordenação junto aos alunos para direcioná-los e integrá-los ao 

curso. 

 

Alterações no PPC em 2014 e motivos da mudança, se ocorreu 

 

Alteração no turno de funcionamento, que era: manhã e tarde para tarde e noite. Essas 

modificações foram realizadas para melhorar a integração entre alunos dos cursos de Sistemas 

de Informação e Ciências da Computação.  

 

Ações adotadas decorrentes de avaliações externas (INEP, ENADE) 

 

 O curso fez o ENADE 2015, onde foi feita ampla divulgação das etapas do exame e 

também sobre sua importância. O desempenho foi suficiente, uma vez que o curso continua 

enquadrado como ciclo azul da UFMS. 

 A biblioteca adquiriu novos exemplares e novos títulos, mantendo assim o acervo 

disponível e atrativo aos acadêmicos.  

 

 

2.3.3 Avaliação Externa 

 



Autoavaliação Setorial  2015 - CPPP - UFMS  25 

 

 O curso já passou pelo processo de reconhecimento, e a renovação deve acontecer no 

próximo ano. 

 

2.3.4 Outras Informações  

 

 Os grupos PET dão apoio ao curso e também desenvolvem atividades que envolvem 

os alunos e os professores. 

 

2.3.5  Avaliação Interna por Discentes 

 

 A participação discente no curso de Ciências da Computação foi de 28,36% dos alunos 

matriculados, o que corresponde a 19 alunos. 

 As seguintes questões a seguir são relacionadas ao curso, as perguntas serão dispostas 

em uma tabela e em seguida ilustrada por gráfico. Atente-se para a ordem das questões na 

tabela e gráfico. 

 O primeiro grupo de questões analisadas são referentes ao curso de uma forma geral e 

ferramentas ligadas aos estudantes. 

 

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 acadêmico 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)? 



Autoavaliação Setorial  2015 - CPPP - UFMS  26 

 

 

O curso apresentou uma diminuição na nota média das questões. Tal situação pode ser 

reflexo da greve de 2015. A próxima questão é sobre o conhecimento do Projeto Pedagógico 

do Curso: 

 

 

 As três questões a seguir são referentes a coordenação do 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, matriz curricular, 

locais, horários)? 
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A coordenação recebeu uma boa avaliação pelos acadêmicos, melhorando o 

desempenho em relação ao ano anterior. 

Nas questões a seguir os discentes realizaram uma autoavaliação de sua participação 

na universidade, bem como seu aproveitamento. 

QUESTÃO 1 Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

QUESTÃO 2 Participação e dedicação nas atividades? 

QUESTÃO 3 Assimilação dos conteúdos abordados? 
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O resultado mostra uma melhora na média em todas as questões em relação ao ano 

anterior.  

Apresentaremos os resultados sobre disciplinas de um modo geral, apontando apenas 

as fragilidades, quando houver, em seguida.  

QUESTÃO 1 Importância para a sua formação profissional? 

QUESTÃO 2 Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 

QUESTÃO 3 Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

QUESTÃO 4 Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 

 

 

Houve aumento na avaliação das questões, principalmente na referente a 

disponibilidade bibliográfica. 

As disciplinas em que os discentes apontaram fragilidades em particular foram: 

 

Importância para a sua formação profissional (não consideram importante): 

● Fundamentos de Sistemas de Informação 

 

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

● Sistemas Distribuídos 

● Interação Humano - Computador 
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Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso: 

● Banco de dados II 

 

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

● Física I 

 

Tal como as disciplinas, o desempenho docente será apresentado em gráficos de forma 

geral, abrangendo a média de todos os docentes e nos comentários serão apresentadas as 

fragilidades, quando houver. Os resultados individuais serão apresentados aos coordenadores 

de curso pela Comissão.  

QUESTÃO 1 Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

QUESTÃO 2 Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 

QUESTÃO 3 Assiduidade e cumprimento do horário? 

QUESTÃO 4 Relacionamento professor- acadêmico? 

QUESTÃO 5 Qualidade didática? 

 

 

 

QUESTÃO 6 Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a sua 

realização)? 

QUESTÃO 7 Apresentação do Plano de Ensino? 
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É importante frisar que algumas disciplinas tiveram mais de um docente ministrando 

durante o ano, então as fragilidades apontadas pelos acadêmicos podem se referir à apenas um 

dos ministrantes.  

 

2.4 Curso de Licenciatura em Pedagogia 

 

 O Curso de Pedagogia do Campus de Ponta Porã iniciou suas atividades em 2014.1, 

apresentando o quantitativo de 39 acadêmicos matriculados e, ao longo deste mesmo ano, 

apenas 5 desistências. Em 2015/1 e 2, o curso teve 36 ingressantes e o quantitativo de 16 

desistentes. 

 No ano de 2015/1, o curso de Pedagogia pode contar com 2 professoras doutoras, 1 

doutoranda e 2 professoras mestres. Já no final 2º semestre de 2015 este quadro mudou, pois 

mais dois professores assumiram suas vagas no Concurso Público e nossos docentes, em 

busca de uma maior qualificação profissional, ingressaram em cursos de pós-graduação. 

Desta forma, neste período de 2015/2, o quadro docente do curso de Pedagogia, do CPPP 

conta com 2 professoras doutoras, 3 professoras doutorandas e 1 professor mestre, todos 

imbuídos com o compromisso de oferecer qualidade ao ensino que é proposto neste campus. 
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Nome: Pedagogia 

Habilitação: Licenciatura em Pedagogia 

Modalidade: Presencial 

 

Objetivos 

 

A Coordenação e os professores do curso  tem a missão de trabalhar questões relacionadas a 

realidade de fronteira nas diversas disciplinas que irão ser ministradas ao longo do curso. 

 

Turno: Vespertino 

Duração mínima: 8 semestres 

Duração máxima: 12 semestres 

 

Ingressantes: 50 

Coordenador do curso em 2015: Professora Mara Lucinéia Marques Correa Bueno, 

posteriormente substituída pela professora Luciene Cléa da Silva. 

 

2.4.1  Indicadores 

 

 2014 2015 

Ingressantes 39 36 

Evasões 5 16 

Formandos - - 

 

 

2.4.2  Potencialidades e Fragilidades 

 

Potencialidades 

● É um curso de licenciatura e habilita os formandos a atuarem na Educação Infantil, 

anos iniciais do Ensino Fundamental e na Gestão Escolar; 
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● Possui disciplinas que tratam do ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e também disciplinas que enfatizam a presença das novas tecnologias 

educacionais (TICs) nos espaços educativos; 

● Apresenta, em seu PPC, núcleos de aprofundamento e diversificação de estudos que 

contemplam temáticas como: Cultura, Currículo e Diversidade, visto que estamos 

localizados em uma região de fronteira; Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Especial; 

● É um curso vespertino e os acadêmicos têm condições de realizar intervenções e 

atividades de extensão durante o horário de aula e/ou no contra turno, nos espaços 

educativos da Educação Básica; 

● Possui professores mestres e doutores em seu quadro permanente, e estes, em sua 

grande maioria, possuem projetos de extensão, ensino e pesquisa cadastrados junto ao 

SIGPROJ; ações que reforçam o comprometimento destes profissionais em 

contemplar as ações de ensino, pesquisa e extensão que são responsabilidades da 

Universidade; 

 

Fragilidades 

 

 O Curso não apresenta fragilidades, mas sim pontos que precisam melhorar como: 

projetos de extensão que necessitem de bolsistas para atuar, trazer o PIBID, PIBIC e PET para 

o curso, dentre outras ações que visem ampliar a possibilidade de envolvimento dos 

acadêmicos na Universidade. 

 

2.4.3 Avaliação Interna por  Discentes 

 

 A participação discente do curso alcançou20% de participação, correspondente à 13 

dos 65 alunos matriculados. 

 As seguintes questões a seguir são relacionadas ao curso, as perguntas serão dispostas 

em uma tabela e em seguida ilustrada por gráfico. Atente-se para a ordem das questões na 

tabela e gráfico. 

 O primeiro grupo de questões analisadas são referentes ao curso de uma forma geral e 

ferramentas ligadas aos estudantes. 
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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 acadêmico 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)? 

 

 

As questões 4 e 5 não podem ser avaliadas, dado que 2015 foi o segundo ano do curso e ainda 

não houve exigência de estágio e nem disciplinas relacionadas com o TCC. 

 

 



Autoavaliação Setorial  2015 - CPPP - UFMS  34 

 

 

Sobre o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso, 63,64% dos acadêmicos 

afirmaram conhecê-lo. Os acadêmicos solicitam maior divulgação do PPC, bem como os 

processos de construção do mesmo. 

 As três questões a seguir são referentes a coordenação do 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, matriz curricular, 

locais, horários)? 
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A coordenação do curso recebeu uma boa avaliação, o curso foi aberto em 2014, tendo 

a coordenação trabalhado na preparação e implantação, durante o ano houve troca na 

coordenação devido à realização de eleição para coordenadores. 

Nas questões a seguir os discentes realizaram uma autoavaliação de sua participação na 

universidade, bem como seu aproveitamento. 

QUESTÃO 1 Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

QUESTÃO 2 Participação e dedicação nas atividades? 

QUESTÃO 3 Assimilação dos conteúdos abordados? 

 

 

 

Apresentaremos os resultados sobre disciplinas de um modo geral, apontando apenas 

as fragilidades, quando houver, em seguida.  

 

QUESTÃO 1 Importância para a sua formação profissional? 

QUESTÃO 2 Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 

QUESTÃO 3 Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

QUESTÃO 4 Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 
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Nenhuma disciplina em particular obteve nota insatisfatória nas questões apresentadas. 

Ressalta-se, porém, a necessidade de ampliação do acervo bibliográfico relacionado ao curso. 

Tal como as disciplinas, o desempenho docente será apresentado em gráficos de forma 

geral, abrangendo a média de todos os docentes e nos comentários serão apresentadas as 

fragilidades, quando houver. Os resultados individuais serão apresentados aos coordenadores 

de curso pela Comissão.  

 

QUESTÃO 1 Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

QUESTÃO 2 Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 

QUESTÃO 3 Assiduidade e cumprimento do horário? 

QUESTÃO 4 Relacionamento professor-acadêmico? 

QUESTÃO 5 Qualidade didática? 
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Nenhuma disciplina em particular obteve nota insatisfatória nas questões apresentadas. 

 

QUESTÃO 6 Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a sua 

realização)? 

QUESTÃO 7 Apresentação do Plano de Ensino? 
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3 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

 

3.1 Pós-Graduação 

 

O câmpus não possui programa de pós-graduação. 

 

3.2 Pesquisa 

 

Os projetos cadastrados no SIGProj com inicio, desenvolvimento ou fim em 2015 

foram: 

● Análise de Texturas Estáticas e Dinâmicas e suas Aplicações em Agricultura; 

● Sistema de Computação Móvel com Visão Computacional para detecção de pragas de 

soja e frutas cítricas; 

● Sistema Colaborativo de Apoio a Aprendizagem de Estruturas de Dados; 

● Que formação de professores para a diversidade: Escola de fronteira; 

● Caracterização foliar de cultivares de impacto econômico na região centro-oeste 

usando técnicas de visão computacional; 

● Dimensão fractal de redes complexas aplicada em análise de texturas; 

● Análise de textura aplicada na detecção de anormalidades em mamografias; 

● Segmentação e rastreamento de objetos para competição IEEE Very Small Size; 

● Avaliações em larga escala e sua repercussão em Mato Grosso do Sul – implicações 

das avaliações em larga escala sobre o “currículo ensinado” e práticas docentes; 

● Modelo para Predição de Consumo de Energia Elétrica e Gestão de Contratos para 

Ambiente de Smart Grid Baseado em Otimização por Enxame de Partículas e Redes 

Neurais Artificiais; 

● Álgebras Com Identidades Polinomiais; 

● Reconhecimento de Pragas em Folhagens de Soja usando Análise de Texturas; 

● Identificação de Leveduras em Imagens Microscópicas utilizando Visão 

Computacional. 

 

4 EXTENSÃO E APOIO AO DISCENTE 
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Os projetos de extensão tem sido o grande colaborador para a integração e 

permanência de acadêmicos no câmpus, ações como o Bolsa-Permanência vem ajudando aos 

alunos ingressantes a se manterem estudando, principalmente os oriundos de outras cidades 

(número considerável na unidade). 

Alguns dos projetos e ações de extensão realizados na unidade em 2015 foram: 

● LaRPP SUSTENTÁVEL; 

● Futuros Programadores de Ponta; 

● Apoio as atividades da Fabrica de Software e LARC; 

● Apoio da OBI, laboratório de robótica e Administração do site Nerds da Fronteira; 

● LEPMAT: Laboratório de Ensino e Pesquisa em Matemática - Ensinando Matemática 

de forma concreta; 

● Brincar: Repensar a Infância; 

● Laboratório de Acessibilidade - LABAC -Professores das Salas de Recursos, 

professores de apoio e intérpretes e suas necessidades frente a atuação no contexto 

escolar; 

● III Feira das Profissões do CPPP; 

● Formando professores de Matemática para os anos iniciais; 

● Projetos escolares: a construção de saberes sem fronteiras; 

● NERDS da Fronteira: Núcleo Educacional de Robótica e Desenvolvimento de 

Software da Fronteira; 

● Robo Ára. 

Nas questões abertas foram apontada algumas demandas, tais como: falta maior apoio 

financeiro aos projetos de extensão, maior número de bolsas por projetos e flexibilizar os 

horários para possibilitar maior participação dos acadêmicos.  

  

5 AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

No processo de autoavaliação do CPPP, contamos com a participação dos discentes, 

docentes, e técnicos - administrativos, assim como coordenadores dos cursos. Nesta seção, 

apresentaremos os resultados obtidos a partir de questionários aplicados a estes grupos da 

comunidade universitária. Alguns resultados da avaliação realizada pelos discentes já foram 

apresentados na  Seção 2. Todo o processo de avaliação foi amplamente divulgado na 
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unidade, contando com a colaboração de professores para a divulgação em sala de aula para 

os discentes. Além disso foi enviado e-mails à todos que estavam aptos a participar. 

 

5.1 Avaliação Discente 

 

A avaliação discente foi realizada por meio do SISCAD, os dados são agrupados 

anonimamente e os relatórios são gerados, sendo liberado o acesso aos próprios discentes, 

docentes, coordenadores e diretores. Os professores podem acessar seus resultados 

individuais, os coordenadores tem uma visão geral das disciplinas e docentes do curso.  

 

O índice de participação discente decresceu em relação ao ano de 2014. A participação 

foi de 22,61% dos acadêmicos matriculados. O fato pode ser motivado pela greve ocorrida no 

ano de 2015. 

 

5.1.1 Infraestrutura 

 

O próximo grupo de questão trata da infraestrutura física do câmpus, abordando 

também a qualidade da prestação de alguns serviços. 

QUESTÃO 1 Serviços de segurança? 

QUESTÃO 2 Condições físicas dos sanitários? 

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

 

 

É demanda comum de todos os cursos um maior e melhor espaço de lazer e 

convivência, esta questão vem tendo avaliações cada vez mais baixas no decorrer dos anos, 

em 2014 a nota média foi 3,16, hoje está em 2,75. Novamente frisando que o crescimento do 

câmpus demanda um novo projeto para as interações sociais dentro da universidade, o que 

contribui de forma substancial para a formação dos acadêmicos. As áreas de convívio são nas 

proximidades das salas de aula e num espaço reduzido, não oferecendo um abrigo adequado 

contra chuva e frio. Foi também solicitado melhora na área de estacionamento, 

disponibilização de rede wi-fi para acadêmicos. 
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As outras questões foram avaliadas de forma satisfatória pelos acadêmicos. 

 

5.1.2 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? 

 

 

 Houve queda em todos os fatores avaliados, porém não se torna evidente o motivo da 

queda do índice, pois o câmpus oferece uma vasta opção de projetos de extensão, como foi 

listado na seção sobre o tema, muitos vinculados à bolsas, que ajudam os acadêmicos a 

dedicarem mais tempo à universidade.  

 

5.1.3 Responsabilidade Social 
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QUESTÃO 1 Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 

QUESTÃO 2 Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na 

preservação da memória e do patrimônio cultural? 

 

 

 A avaliação sobre os itens apresentou melhora no desempenho em relação ao ano de 

2014. As diversas atividades de extensão desenvolvidas no CPPP e com o envolvimento da 

comunidade externa colaboram para melhora do desempenho. 

 

5.1.4 Políticas de atendimento aos discentes 

 

QUESTÃO 1  Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas 

acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 

QUESTÃO 2  Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 
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As notas apresentaram queda em relação ao ano de 2014, apontado a necessidade de 

reforçar o oferecimento de atividades e a necessidade de atendimento psicossocial no CPPP. 

Foi apontada nas questões abertas a necessidade de levantar os motivos da evasão dos alunos, 

em especial na área de exatas. 

 

5.1.5 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 

autoavaliações anteriores? 
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As notas apresentaram queda em relação ao ano de 2014. Tal queda pode ser 

ocasionada pela greve, gerando assim a insatisfação maior dos usuários.  

 

5.1.6 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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Em comparação com 214, houve quedas nas notas gerais da em todos os quesitos. 

 

5.2 Avaliação  por  Docentes 

 

A avaliação por docentes contou com a participação de 21 professores. Foram 6 

professores do curso de Matemática, 4 de Sistemas de Informação, 7 de Ciências da 

Computação e 4 de Pedagogia. A avaliação foi feita através de um questionário online. 

 

5.2.1 Unidade 

 

Questão 1 Como você avalia a sua unidade setorial com relação às condições da biblioteca local, com 

referência ao acervo e equipamentos? 

Questão 2 Como você avalia a sua unidade setorial com relação à satisfação com a sua unidade de 

trabalho dentro da UFMS? 

Questão 3 Como você avalia a sua unidade setorial com relação àqualidade do atendimento do pessoal 

técnico-administrativo? 

Questão 4 Como você avalia o Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica (câmpus, centro, 

faculdade ou instituto)? 
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A avaliação manteve a média em relação ao ano de 2014.  Destacando-se a satisfação 

com o atendimento dos técnicos-administrativos, que alcançou 100% de avaliações Muito 

Bom ou Bom.  

 

5.2.2 Direção 

 

Questão 1 Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculdade ou 

instituto) quanto à (ao): [acesso do professor à Direção?] 

Questão 2 Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculdade ou 

instituto) quanto à (ao): [agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores, sejam 

elas positivas ou não?] 

Questão 3 Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculdade ou 

instituto) quanto à (ao): [busca de soluções de problemas pela Direção?] 

Questão 4 Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculdade ou 

instituto) quanto à (ao): [ promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos 

diferentes cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão?] 

Questão 5 Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculdade ou 

instituto) quanto à (ao): [comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de 

Câmpus e Administrativas?] 

Questão 6 Como você avalia a Direção da sua unidade setorial acadêmica (centro, câmpus, faculdade ou 

instituto) quanto à (ao): [transparência administrativa?] 

 

 



Autoavaliação Setorial  2015 - CPPP - UFMS  48 

 

 

 

A direção obteve uma queda em todos os aspectos avaliados, principalmente no 

quesito que trata da integração entre professores de diferentes cursos. 

 

5.2.3 Organização e Gestão da UFMS 

 

Questão 1 Qualidade de acesso e atendimento da PREG? 

Questão 2 Qualidade de acesso e atendimento da PREAE? 

Questão 3 Qualidade de acesso e atendimento da PROPP? 

Questão 4 Melhorias implantadas a partir de avaliações anteriores? 

Questão 5 Participação nos Processos Decisórios? 

 

 

 

As notas apresentam uma nota positiva em todos os itens, principalmente quanto a 

satisfação no atendimento das PREG, PREAE e PROPP. 

 

5.2.4 Condições de Oferecimento dos Cursos 
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Questão 1 Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao):  [espaço físico (salas 

de aulas, etc) disponível para o oferecimento de suas disciplinas?] 

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

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

disciplinas?] 

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

laboratório e informática, e compatibilidade com as necessidades das suas disciplinas?] 

Questão 4 Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao):  [atendimento e 

disponibilidade de pessoal de apoio  nos laboratórios?] 

Questão 5 Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao):  [colaboração do 

Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas?] 

Questão 6 Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao):  [matriz curricular do 

curso (duração, disciplinas, flexibilidade)?] 

Questão 7 Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo à (ao):  [Atendimento a 

pessoas com deficiência ?] 

 

 

 

Houve queda na nota média das questões, com exceção do item 1. O resultado sinaliza 

que se o câmpus continuar crescendo em número de alunos, será necessário expandir a 

estrutura física e os equipamentos para utilização em sala de aula e laboratórios.  

 

5.2.5 Coordenação de cursos 

 

Questão 1 Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao):  [Relacionamento com professores?] 

Questão 2 Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao):  [preocupação com a integração de sua 

disciplina às outras disciplinas da matriz curricular?] 

Questão 3 Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao):  [disponibilidade em atender as 

necessidades e solicitações para o desenvolvimento das aulas em cumprimento do Plano de 
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Ensino?] 

Questão 4 Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao):  [apoio às atividades de extensão?] 

Questão 5 Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao):  [promoção da integração entre os 

professores do curso quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão?] 

Questão 6 Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao):  [comunicação sobre as decisões do 

Colegiado do Curso e do NDE? ] 

Questão 7 Como você avalia a coordenação do curso relativo à (ao):  [acesso e presteza no atendimento às 

solicitações?] 

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

coordenação?] 

 

 

 

Este gráfico mostra a compilação das respostas de todos os professores com relação às 

suas respectivas coordenações de curso. Em comparação com 2014 observa-se uma pequena 

diminuição em todas as notas. 

 

5.2.6 Pesquisa e Extensão 

 

Questão 1 Como você avalia a pesquisa  e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à (ao) 

[integração da pesquisa, do ensino e da extensão ?] 

Questão 2 Como você avalia a pesquisa  e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à (ao) [apoio 

institucional à pesquisa e à extensão?] 

Questão 3 Como você avalia a pesquisa  e a extensão no âmbito do(s) curso(s) relativo à (ao) 

[infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão?] 
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As notas apresentaram quedas em todos os quesitos, principalmente nos itens 1 e 2. 

 

5.2.7 Responsabilidade Social da UFMS 

 

Questão 1 Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 

Questão 2 Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística e na preservação da 

memória e do patrimônio cultural?  

Questão 3 Divulgação das atividades, eventos e concursos, etc, realizados na UFMS? 

Questão 4 Qaulidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

Questão 5 Portal (site) da UFMS? 

 

 

 

No critério avaliado, a média geral é de satisfação por parte dos docentes. 

 

5.2.8 Autoavaliação 

 

Questão 1 Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao) [conhecimento dos 

documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de 

Autoavaliação)?] 
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Questão 2 Como você avalia o seu desempenho como professor quanto à(ao) [conhecimento dos 

documentos oficiais do curso ( PPC, regulamentos de estágio e de atividades complementares, 

etc)?] 

 

 

 

No item houve uma melhora na questão 1 e na questão 2 foi mantida a pontuação, 

demonstrando grande satisfação dos docentes em relação a autoavaliação.  

 

5.2.9 Comentários 

 

Foi apresentado ao docentes uma questão onde poderiam ser considerados os seguintes 

aspectos:  Fragilidades dos cursos, Potencialidades dos cursos e Sugestões. Foram apontadas 

necessidades de melhorar a infraestrutura do Câmpus de modo geral; realizar um estudo sobre 

a evasão dos alunos, desenvolver projetos de nivelamento para acadêmicos ingressantes, 

aprimorar os mecanismos institucionais para desenvolvimentos de projetos de pesquisa e 

extensão e fortalecer os mecanismos de comunicação.  

Foram apontados como pontos positivos a qualidade do corpo docente e técnico-

administrativo e as potencialidades dos cursos oferecidos.  

 

5.3 Avaliação por Coordenadores 

 

 A avaliação por coordenadores ocorreu através de formulário online e questionário 

descritivo. Os resultados desta seção são da ferramenta online, que contou com a participação 

de todos os coordenadores do CPPP. Além disso, os coordenadores também participaram da 

avaliação por docentes. 
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5.3.1 Questões Gerais 

 

Questão 1 Atuação do NDE (Núcleo Docente Estruturante)? 

Questão 2 Disponibilidade de docentes para a oferta de disciplinas do curso, quanto ao seu quantitativo, 

titulação e previsão para os próximos 3 anos? 

Questão 3 Atualização  do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)? 

Questão 4 Atendimento a pessoas com deficiência? 

 

 

 

O item avaliado apresentou notas satisfatórias em todos os critérios. 

 

5.3.2 Condições de Gestão e Oferecimento do curso 

 

Questão 1 Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às atividades a serem 

desenvolvidas na função de coordenador? 

Questão 2 Qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica)? 

Questão 3 Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica) e SAP (Secretaria de Apoio 

Pedagógico)? 
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No item avaliado destaca-se o atendimento da SECAC e SAP, onde os critérios foram 

avaliados como muito bom. 

5.3.3 Infraestrutura 

 

Questão 1 Espaço físico salas de aula etc disponível 

Questão 2 Espaço físico disponível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos 

Questão 3 Equipamentos de laboratório e informática  e compatibilidade com as necessidades do curso 

Questão 4 Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios 

 

 

 

O item avaliado apresenta uma média geral de satisfação com a infraestrutura 

oferecida. 

 

5.3.4 Autoavaliação 

 

Questão 1 Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento Geral, PDI, Relatórios de 

Autoavaliação)? 

Questão 2 Conhecimento dos documentos do curso (PPI, PPC, regulamentos de estágio e de atividades 

complementares, etc.)? 
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Os coordenadores se autoavaliaram com uma visão positiva em relação aos critérios 

citados. 

 

5.3.5 Comentários  

 

Não foram apresentadas criticas, sugestões de melhoria e observações por parte dos 

coordenadores em relação ao itens avaliados nesta seção. 

 

5.4 Avaliação  por  Técnico-Administrativos 

 

A avaliação por técnicos-administrativos também foi aplicada através de questionário 

online,  onde 15 técnicos responderam o formulário. 

 

5.4.1 Missão e Perfil 

 

Questão 1 Considerando a missão da UFMS e o Plano de Desenvolvimento Institucional  PDI  avalie:  

A contribuição da sua unidade na implementação e acompanhamento do PDI   

 

 

 

 

5.4.2 Políticas Institucionais 

 

Questão 1 Como você avalia sua unidade setor com relação à: integração entre servidores técnico 

administrativos e professores  

Questão 2 Como você avalia sua unidade setor com relação à: integração entre servidores técnico-

administrativos e alunos  

Questão 3 Como você avalia sua unidade setor com relação à: participação dos servidores técnico-

administrativos nas atividades de pesquisa  

Questão 4 Como você avalia sua unidade setor com relação à: participação dos servidores técnico-

administrativos nas atividades de extensão  
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Questão 5 Como você avalia sua unidade setor com relação à: participação dos servidores técnico-

administrativos na resolução de problemas da unidade setor  

 

 

 

Houve uma melhora na avaliação do item em relação ao ano de 2014. Todas os 

critérios cresceram na pontuação. 

 

5.4.3 A Responsabilidade Social da Instituição 

 

Questão 1 Como você avalia a sua unidade setorial com relação às: Ações desenvolvidas de inclusão e de 

responsabilidade social  

Questão 2 Como você avalia a sua unidade setorial com relação às: Atividades ou projetos de integração 

entre a comunidade acadêmica e a sociedade  

 

 

 

A notas obtidas no item mantiveram-se na mesma proporção em relação ao ano de 2014. 

 

5.4.4 Comunicação Institucional 

 

Questão 1 Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição na: Coordenadoria de 

Comunicação  

Questão 2 Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição: Portal da UFMS  
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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: Comunicações Internas  

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

 

 

 

Houve uma melhora na pontuação dos critérios 2 e 3. Os demais critérios obtiveram 

queda na avaliação. 

 

5.4.5 Políticas de Pessoal 

 

Questão 1 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à (ao):    

Levantamento  de  necessidades  de  treinamento   

Questão 2 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à (ao):       

Capacitação  técnico  administrativa   

Questão 3 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à (ao):       

Apoio  à  participação  em  eventos   

Questão 4 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à (ao):        

Apoio à qualificação, pós- graduação, especialização,  etc 

Questão 5 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à (ao):       

Assistência  à  saúde  do  servidor   

Questão 6 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à (ao):       

Forma  de  avaliação  de  desempenho   

Questão 7 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à (ao):        

Plano  de  carreira  e  os  critérios  de  progressão   
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Questão 8 Avalie em sua unidade/setor os critérios de acesso às políticas de pessoal com relação à (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 às políticas de pessoal com relação à (ao):       

Relacionamento  interpessoal  com  a  chefia  imediata   

 

 

 

Houve uma melhora em todas os critérios avaliados em relação ao ano de 2014. 

5.4.6 Organização e Gestão 

 

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 reitoria 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  

Questão 8 Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais: NTI Núcleo de Tecnologia da Informação  

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

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

unidade  
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5.4.7 Infraestrutura 

 

Questão 1 Avalie em sua unidade  a infraestrutura em relação à(ao): Espaço físico  

Questão 2 Avalie em sua unidade  a infraestrutura em relação à(ao): Estacionamento  

Questão 3 Avalie em sua unidade  a infraestrutura em relação  à(ao): Limpeza do prédio  

Questão 4 Avalie em sua unidade  a infraestrutura em relação à(ao): Coleta de resíduos  

Questão 5 Avalie em sua unidade  a infraestrutura em relação  à(ao): Acessibilidade  

Questão 6 Avalie em sua unidade  a infraestrutura em relação  à(ao): Acesso à Internet e telefonia  

Questão 7 Avalie em sua unidade  a infraestrutura em relação  à(ao): Uso econômico de material de 

consumo  

Questão 8 Avalie em sua unidade  a infraestrutura em relação  à(ao): Material permanente 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: Manutenção geral da unidade  

Questão 11 Avalie em sua unidade  a qualidade dos serviços executados: Segurança  vigilância e proteção  
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As notas apresentaram melhora em relação ao ano de 2014. 

 

5.4.8 Processo de Avaliação 

 

Questão 1 Avalie, em sua unidade,  o processo de avaliação quanto às: Ações acadêmico administrativas 

baseadas nos resultados da autoavaliação.  

Questão 2 Avalie em sua unidade  o processo de avaliação quanto à: Participação da comunidade interna 

nos processos de autoavaliação . 

Questão 3 Avalie em sua unidade  o processo de avaliação quanto à: Relação entre planejamento e 

avaliação da unidade com o PDI . 

Questão 4 Avalie em sua unidade  o processo de avaliação quanto à: Atuação da Comissão Própria de 

Avaliação Local.  

 

 

 

Houve uma melhora nas notas de todos os critérios avaliados. 
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5.4.9 Sustentabilidade Financeira 

 

Questão 1 Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto à (ao): Acompanhamento da execução do 

orçamento aprovado.  

Questão 2 Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto à (ao): Adequação dos recursos às necessidades 

. 

Questão 3 Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto à (ao): Uso racional dos recursos destinados às 

atividades administrativas e pedagógicas . 

 

 

 

Houve uma melhora nas notas de todos os critérios avaliados. 

 

5.4.10 Comentários 

 

Foi apresentado ao técnicos - administrativos uma questão onde poderiam ser considerados os 

seguintes aspectos:  Citar pontos fortes da unidade, citar pontos fracos da unidade sugestões 

para melhoria administrativa da unidade. Como pontos fortes foram apontados a qualificação 

e capacitação do corpo técnico – administrativo. Nos pontos fracos foram apontados a 

necessidade de melhorias na infraestrutura, a necessidade de treinamento para realização de 

atividades nos setores, entre outros. 

 Como sugestões foram apontadas a necessidade de criação da coordenadoria 

administrativa e acadêmica, ampliação do espaço físico, implantação da jornada de trabalho 

de 30h, adotar a paridade nas decisões, fomentar a participação do técnicos nos processos de 

tomada de decisões, oferecimento de maior número de cursos de capacitação, firmar parcerias 

com instituições regionais para fomentar a visibilidade da universidade e atender cursos EAD 

com a implantação de polo de encontro presencial. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O relatório aponta para uma crescente demanda para espaços de lazer e convivência, 

como apontado durante todo o relatório, esta parece ser uma questão que merece rápida 

resolução. Os benefícios da melhoria nesta área trarão à comunidade acadêmica: motivação, 

bem-estar, integração, etc. Fatores imprescindíveis para um bom desempenho nas atividades 

acadêmicas e que melhoraria a qualidade do tempo em que acadêmicos e servidores 

permanecem no câmpus.  

No que tange aos demais aspectos, observa-se uma queda na maioria das notas dos 

quesitos avaliados. Tal situação pode ser justificada pela baixa participação dos acadêmicos e  

pela alteração do calendário acadêmico em virtude da greve dos docentes e técnicos - 

administrativos deflagrada em 2015.  

O balanço deste relatório não pode ser considerado positivo, pois houve queda na 

participação dos acadêmicos e docentes, porém esta é uma oportunidade de melhoria, onde 

deverão ser inseridas ações que motivem e demonstrem a importância da participação nos 

processo de avaliação. 

 


