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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1.1 Denominação: 
 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / Campus de Coxim Otávio Gonçalves Gomes. 

Sigla: CPCX. 

Município sede: Coxim. 

Estado: Mato Grosso do Sul. 

Região: Centro-Oeste. 

 

1.1.2 Endereço 
 

Av. Márcio de Lima Nantes S/N – Estrada do Pantanal. 

Vila da Barra. 

Coxim/MS. 

CEP: 79400-000. 

Telefones: (67) 32918431; (67) 32918432; (67) 32918433. 

E-mail:  direcao@cpcx.ufms.br 

 

1.2 Histórico 
 

O campus de Coxim caracteriza-se como jovem no cenário estadual, 

sendo que sua inauguração ocorreu no dia 06 de agosto de 2001. Sua 

implantação só foi possível em função de uma parceria entre a Prefeitura 

Municipal e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, celebrada 

através do convênio nº 072/2001, assinado pelo então Prefeito Municipal, 

Oswaldo Mochi Júnior. 

Os dois primeiros cursos implantados no campus foram o de Licenciatura 

em História e o de Licenciatura em Letras, com habilitação em Português e 

Espanhol. Foram abertas duas turmas em julho de 2001, oferecendo 50 

(cinquenta) vagas por turma. As aulas tiveram seu início no dia 06 de agosto de 

2001, momento em que houve uma apresentação e recepção aos alunos feita 

pela primeira direção do campus, na pessoa da Prof.ª Dr.ª Maria do Carmo 

Brazil. 

Ainda em 2001, começou a ser gestada a ideia da implantação do curso de 

mailto:direcao@cpcx.ufms.br
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Sistemas de Informação, entretanto, a UFMS não disponibilizava de recursos 

para a montagem do laboratório necessário para o funcionamento do curso. Em 

virtude disso, a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Coxim 

assumiram o compromisso junto a Reitoria de suprir o campus com um 

laboratório de sistemas de informação. O projeto foi elaborado e votado na 

Câmara para a disponibilização do recurso necessário. Dessa forma, o curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação foi implantado em agosto de 2002, 

oferecendo 40 (quarenta) vagas, e o Laboratório de Informática inaugurado no 

dia 07 de março de 2003. 

Quanto às instalações, à época da criação do Campus este ainda não 

possuía sede própria, funcionando então no prédio da Escola Estadual Silvio 

Ferreira, no centro da cidade. Em 2003, o campus de Coxim instalou-se na 

Escola William Tavares, no distrito coxinense de Silviolândia, permanecendo 

nessa localidade até junho de 2007. No dia 2 de agosto de 2007, o Campus 

inaugurou sua sede, situada à Avenida Márcio de Lima Nantes S/N, Vila da 

Barra, Estrada do Pantanal. 

Vale registrar que o CPCX cumpre, desde a sua implantação, uma função 

de relevância na educação de nível superior no norte do Estado atendendo, 

majoritariamente, acadêmicos oriundos de Coxim e dos municípios vizinhos: 

Alcinópolis, Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora. 

Soma-se a isso que a UFMS juntamente com a Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) 

são as únicas instituições na região do norte do estado que oferecem ensino 

público superior. 

O campus de Coxim da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem 

como missão, contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, 

cultural e social do país, por intermédio da constituição de profissionais 

qualificados, com comprometimento ético e responsabilidade social, 

proporcionando o acesso de diferentes segmentos da população ao ensino de 

qualidade articulado aos benefícios da pesquisa, da extensão e da formação 

continuada, privilegiando a descentralização geográfica e buscando ao mesmo 
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tempo a inclusão social na construção, pelo conhecimento, de uma sociedade 

mais justa, mais humana e mais igual. 

 
1.3 Cursos de graduação oferecidos: 

 

No campus de Coxim, são oferecidos quatro cursos de Graduação. 

- Enfermagem Bacharelado. 

- História Licenciatura. 

- Letras Licenciatura. 

- Sistemas de Informação Bacharelado. 
 
 

1.4 Organização: 
 
 

Os cursos estão organizados tendo como base de deliberação pedagógica 

o Colegiado de Curso e a Direção de Campus, os docentes estão lotados no 

Gabinete do Diretor. 

1.5 Potencialidades e fragilidades da unidade 
 
 

Na opinião do diretor da unidade setorial – CPCX as fragilidades do 
campus são: 

 
- Falta de interesse dos docentes em submeter projetos de pesquisa 

e/ou extensão em editais para captação de fomento externo. 

- Baixo ingresso: Como tentativa de minimizar este problema, 
montamos em 2014 um plano de divulgação, com folders, cartazes, 
participação em desfiles cívicos, e visitas em escolas de ensino médio 
dos municípios próximos. 

- Alta taxa de evasão/retenção: Para este problema, tem-se incentivado 
a abertura de projetos de ensino como forma de recuperação do 
acadêmico. 

- Falta de carro oficial para atender as visitas em estágio das 
licenciaturas e do curso de enfermagem. 

 

Ainda segundo a direção as potencialidades do campus são: 
 

- Integração das licenciaturas no projeto LIFE. 

- Projeto ENADE que visa preparar alunos e informar aos professores 
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sobre o exame. 

- Projeto de visitação do Museu Henrique Spengler inaugurado no final de 
2014. 

- Integração do curso de Sistemas de Informação e Empresas de 
Software via Acordo de Cooperação para projetos e estágio. 

- Projetos de extensão em computação voltado para alunos de ensino 
médio público e população carente da periferia. 

- Projetos de pesquisa/extensão voltados para a saúde da população. 
 

2  AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 
AVALIAÇÃO PELOS COORDENADORES DE CURSO 

 

Unidade Setorial: CPCX 

Curso: HISTÓRIA 

 

Detalhamento do Curso 

Faça uma análise qualitativa sobre o desempenho do curso em 2015, descrevendo os 

seguintes aspectos do curso: 

 Características gerais; 

 Indicadores do curso, tais como: ingressantes, formandos, evasão, disciplinas de 

maior índice de reprovação, quantitativo do corpo docente e titulação dos docentes, em 

2015 e/ou em comparação aos anos anteriores; 

 

Modalidade do Curso: Licenciatura 

Modalidade de Ensino: Presencial com turno noturno. 

Carga horária: 2810 horas 

Número de vagas: 50 

Ingresso: Inverno 

Ingressantes: 28 

Diplomados: 8 
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Duração do curso: 8 semestres. 

Profissão: Professor e pesquisador. 

Formação: Licenciado em História. 

A evasão alcança índices de 30%, sendo necessário considerar os acadêmicos que 

utilizam todo prazo possível para integralizar o curso. As disciplinas de maior índice de 

reprovação são as relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso, bem como ao Estágio 

Docente, uma vez que ocupam maior dedicação e exigem maior arcabouço prático/teórico.   

O corpo docente é composto por 8 professores efetivos, 5 Doutores e 3 Mestres, dos 

quais dois encontram-se em doutoramento; em 2015, o curso contou com 7 professores, 

cinco efetivos e dois substitutos, sendo 6 Doutores e 1 Mestres.  

 

Avaliação interna do Curso por discentes  

Esta seção apresenta os resultados da avaliação do Curso de Licenciatura em História - 

Câmpus Coxim pelos seus discentes, seguidos por comentários feitos por esta Comissão. 

a) Atuação/qualidade dos professores? 

b) Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 

c) Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 

d) Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas? 

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

f) Sistema acadêmico (SISCAD)? 

g) Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do 

seu curso? 

h) Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não tem/participa de 

estágio obrigatório, favor responder "Não se aplica"). 

 

Tabela 1 - Avaliação interna do Curso por discentes 
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A coordenação 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca da atuação da coordenação do 

curso. As respostas dos acadêmicos estão representadas na Tabela 2. 

a) Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

b) Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

c) Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz 

curricular, locais, horários)? 

Tabela 2 – atuação da coordenação 

 

 

Desempenho Discente 

Os acadêmicos responderam questões sobre a avaliação as seguintes questões abaixo sobre 

o desempenho discente. As respostas às questões estão denotadas na Tabela 3. 

a) Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

b) Participação e dedicação nas atividades? 

c) Assimilação dos conteúdos abordados? 

TABELA 3 – DESEMPENHO DISCENTE 
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Disciplinas 

Os discentes responderam as seguintes questões com relação às disciplinas do curso. As 

respostas estão quantificadas na Tabela 4. 

a) Importância para a sua formação profissional? 

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

c) Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

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

 

Tabela 4 – As disciplinas do curso 
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Docentes 

Os acadêmicos avaliaram o desempenho dos docentes do curso a partir das seguintes 

questões: 

a) Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

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

c) Assiduidade e cumprimento do horário? 

d) Relacionamento professor-acadêmico? 

e) Qualidade didática? 

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

sua realização)? 

g) Apresentação do Plano de Ensino? 

Os resultados desta pesquisa estão ilustrados nas Tabelas 9 e 10. 

Tabela 5 – Desempenho docente (questões A até E) 

 

 

Tabela 6 – Desempenho docente (questões F e G) 
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PESQUISA E EXTENSÃO 

Os discentes responderam às seguintes perguntas: 

a) Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

b) Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 

c) Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica?? 

d) Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 

 

Os resultados estão ilustrados na Tabela 7 

Tabela 7 – Pesquisa e Extensão 

 

 

Estrutura Física 

A. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas 

(e transporte a elas)? 

B. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, 

sistemas e Internet)? 

C. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas 

de aula? 

D. Condições físicas dos sanitários? 

E. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

F. Serviços de segurança? 

G. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

H. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 

I. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua 

unidade setorial? 

J. Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 

L. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 

 

Os resultados estão ilustrados na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Estrutura Física 

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

a) Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 

b) Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na 

preservação da memória e do patrimônio cultural? 

Tabela 9 – Responsabilidade Social 
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COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

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

b) Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

c) Portal (site) da UFMS? 

d) Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 

 

Tabela 10 – Comunicação com a Sociedade 

 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

a) Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial 

acadêmica? 

b) Participação em processos decisórios? 

c) Atuação do DCE? 

d) Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

autoavaliações anteriores? 

Tabela 11 - Organização e Gestão da Instituição 
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POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

a) Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas 

acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 

b) Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

 

Tabela 12 – Política de atendimento aos discentes 

 

 

Potencialidades 

Uma potencialidade no curso é a demanda da região pela valorização do patrimônio 

histórico e cultural, com número significativo de instituições voltadas para esse fim e a 

possibilidade de formar professores para a educação básica. O curso administra o 

“Memorial Henrique Spengler”, instituição que funciona também como centro de 

documentação e pesquisa. 

O corpo docente, ainda pequeno, desenvolveu inúmeras ações para fortalecer o curso 

e melhorar as condições de ensino aprendizagem desenvolvendo projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Quanto às potencialidades de Pesquisa, o curso apresenta o fortalecimento do Grupo 

de Pesquisa “História, Cultura e Sociedade”, cadastrado no Diretório de Grupos de 
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Pesquisa do CNPq e certificado pela UFMS desde 2013. O Grupo de Pesquisa empreendeu 

diversas atividades de pesquisa e extensão no ano de 2015, gerando como produto diversas 

publicações em anais de eventos e revistas especializadas, bem como resultados 

qualitativos na relação dos discentes com a pesquisa científica. 

O curso tem como importante projeto o trabalho relacionado a editoração de duas 

revistas científicas, “Monções” e ”Fato & Versões”, constituindo importante instrumento 

de divulgação da produção científica de alunos, professores e pesquisadores regionais, 

ligados ou não ao CPCX, ação que fortalece a posição da UFMS como centro produtor e 

divulgador de pesquisas científicas na região. 

Outra importante potencialidade é a atuação do curso como centro formador de 

educação continuada, por meio da pós graduação, em nível latto sensu, iniciada em fins de 

2015, bem como por meio de atividades correlatas de pesquisa e extensão. 

 

Fragilidades 

O curso de História de Coxim é um curso com mais de dez anos de existência e passa 

por sérios problemas estruturais que são a tônica do curso deste seu primeiro ano. O Curso 

de História como a maior parte das licenciaturas brasileiras vem sofrendo com um processo 

de esvaziamento das licenciaturas causado pela política de desvalorização da profissão 

docente do governo Federal e pela concorrência quase sempre injusta com as faculdades 

privadas, que oferecem cursos semelhantes em tempo menor e semipresencial com baixo 

custo e escancaradamente pouca qualidade, mas que consegue atrair parte significativa da 

demanda na área.  

Ainda que o número de ingressantes tenha aumentado se comparado ao ano anterior, 

podemos dizer que o numero de ingressantes ainda é pequeno para os padrões de uma 

Universidade Federal; além disso, o curso ainda apresenta grande taxa de evasão, o que 

incide diretamente no número de formandos por semestre letivo.  

O corpo docente sofreu com diversas oscilações causadas pelas transferências 

constantes de professores do curso para outro campus da UFMS, legando um passado de 

herança bem negativa para o nosso presente que se reflete nos problemas de aprendizagem 

que são patentes no curso, onde é muito comum alunos semianalfabetos que estão há vários 

anos no curso e que foram empurrados para as etapas finais do curso sem a mínima 

condição. 
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Ações de Pesquisa e Extensão: 

• PROJETO DE PESQUISA “História, Memória e Arquivos: um estudo sobre a 

imprensa periódica em Mato Grosso do Sul no século XX” – Prof. Dr. Henry M. M. 

Silva. 

• SIMPOSIO TEMÁTICO DO GRUPO DE PESQUISA “HISTÓRIA CULTURA E 

SOCIEDADE” INTITULADO “Cultura, política e poder no Brasil Republicano”, 

NO XIII ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ANPUH – ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DE HISTÓRIA, SEÇÃO MATO GROSSO DO SUL, 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 

2016 - Coordenação Prof. Dr. Henry M. M. Silva. 

• “MONÇÕES - Revista de História do CPCX” – PROJETO DO CURSO DE 

HISTÓRIA. 

• “FATO & VERSÕES - Revista de História” – PROJETO DO CURSO DE 

HISTÓRIA. 

 

Ações para os próximos Anos: 

Em 2017, as ações previstas são a intensificação dos trabalhos e projetos que visem a 

melhor capacitação discente, culminando no melhor desenvolvimento dos trabalhos 

relacionados não apenas às disciplinas, mas também dos âmbitos de pesquisa e extensão. 

Além disso, o curso intensificará a ação por meio de projetos de pesquisa e extensão, bem 

como de formação continuada, objetivando aproximar a comunidade à universidade, 

culminando na divulgação do curso de História em Coxim e região.   

 

Curso Licenciatura em Letras – Português 

 

 Detalhamento do Curso 

Curso: Licenciatura em Letras (código 0805) 

Coordenação: Prof. Dr. Marcelo Rocha Barros Gonçalves 

 Características gerais 

O curso de Licenciatura em Letras – Habilitação Português está instalado na Avenida 
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Márcio Lima Nantes S/N em Vila da Barra, campus Coxim (CPCX) e iniciou suas 

atividades em Agosto de 2014.  Possui carga horária de 3080 horas, distribuídos em:  

 Disciplinas Obrigatórias: 2644 horas 

 Disciplinas Optativas: 204 horas 

 CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA PELA FUFMS: 2800 horas 

 Estágio Obrigatório dividido em 4 semestres, dois dedicados à Língua Portuguesa e 

dois dedicados à Literatura. 

 Trabalho de Conclusão de Curso (2 semestres):  

o Trabalho de Conclusão de Curso I: 68 horas 

o Trabalho de Conclusão de Curso II: 68 horas 

 Atividades Complementares: 232 horas 

São ofertadas anualmente 50 vagas, com ingresso no Inverno. O turno de funcionamento 

são nos dias úteis das 18:00 às 23:00hs e aos sábados nos períodos matutino e vespertino.  

Atualmente, contém um Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores 

(LIFE/CAPES) e uma sala de professores. Uma biblioteca física contendo um acervo de 

livros para a área e uma biblioteca virtual (Minha Biblioteca) disponibilizada para todos os 

alunos.  

Indicadores 2016 

Na Tabela 1 são representadas as informações gerais sobre a evasão de alunos no ano de 

2016. 

 

Tabela 1 – Informações gerais sobre evasão 

Ingressantes (2016) 31 

Formandos Não há 

Evasão 7 

 

Avaliação interna por discentes  

Esta seção apresenta os resultados da avaliação do Curso de Licenciatura em Letras 

– Habilitação Português - Câmpus Coxim pelos seus discentes, seguidos por comentários 

feitos por esta Comissão. 

O curso 

Com relação à avaliação do curso, os alunos avaliaram e responderam as seguintes 

questões abaixo.  

Atuação/qualidade dos professores? 

A. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 
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B. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 

C. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento 

destas? 

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

E. Sistema acadêmico (SISCAD)? 

F. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico 

do seu curso? 

G. Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não tem/participa 

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

 

 
 

Figura 1 - Avaliação discente com relação ao curso. 

A coordenação 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca da atuação da coordenação do 

curso. As respostas dos acadêmicos estão representadas na Figura 2. 

A. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

B. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

C. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz 

curricular, locais, horários)? 

 



21  

Figura 2 – Atuação da coordenação 

Desempenho Discente 

Os acadêmicos responderam questões sobre a avaliação as seguintes questões abaixo sobre 

o desempenho discente. As respostas às questões estão denotadas na Figura 3. 

A. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

B. Participação e dedicação nas atividades? 

C. Assimilação dos conteúdos abordados? 

 

Figura 3 – Desempenho discente 

 

Disciplinas 

Os discentes responderam as seguintes questões com relação às disciplinas do curso. As 

respostas estão quantificadas na Figura 4. 

A. Importância para a sua formação profissional? 

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

C. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

D. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas? 
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Figura 4 – As disciplinas do curso 

 

Docentes 

Os acadêmicos avaliaram o desempenho dos docentes do curso a partir das seguintes 

questões: 

A. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

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

C. Assiduidade e cumprimento do horário? 

D. Relacionamento professor-acadêmico? 

E. Qualidade didática? 

F. Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis 

após a sua realização)? 

G. Apresentação do Plano de Ensino? 

Os resultados desta pesquisa estão ilustrados nas Figuras 5 e 6. 

 

 

Figura 5 – Desempenho docente (questões 

A até E) 

 

 

Figura 6 – Desempenho docente (questões 

F e G) 

 

 

 

Pesquisa e Extensão 

Os discentes responderam as seguintes questões com relação às disciplinas do curso. As 

respostas estão quantificadas na Figura 7. 

A. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

B. Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 

C. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica? 

D. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 
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Figura 7 – Pesquisa e Extensão 

 

Infraestrutura Física 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca da Infraestrutura física. As 

respostas dos acadêmicos estão representadas na Figura 8. 

 

A. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas 

práticas (e transporte a elas)? 

B. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, 

sistemas e Internet)? 

C. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das 

salas de aula? 

D. Condições físicas dos sanitários? 

E. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

F. Serviços de segurança? 

G. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

H. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 

I. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua 

unidade setorial? 

J. Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 

K. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 
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Figura 8 – Infraestrutura Física 

 

Responsabilidade Social 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca de Responsabilidade Social. As 

respostas dos acadêmicos estão apresentadas na Figura 9. 

 

A. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 

B. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na 

preservação da memória e do patrimônio cultural? 

 

 

Figura 9 – Responsabilidade Social 

 

 

 

Comunicação com a Sociedade 
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Os discentes responderam as seguintes questões com relação à Comunicação com a 

Sociedade. As respostas estão quantificadas na Figura 10. 

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

B. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

C. Portal (site) da UFMS? 

D. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 

 

 

Figura 10 – Comunicação com a Sociedade 

 

Organização e Gestão da Instituição 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca da Infraestrutura física. As 

respostas dos acadêmicos estão representadas na Figura 11. 

A. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial 

acadêmica? 

B. Participação em processos decisórios? 

C. Atuação do DCE? 

D. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

autoavaliações anteriores? 
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Figura 11 – Organização e Gestão da Instituição 

Políticas de Atendimento aos Discentes 

Os acadêmicos responderam questões sobre a avaliação das políticas de atendimento aos 

discentes.  As respostas às questões estão denotadas na Figura 12. 

A. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas 

acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 

B. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

 

Figura 12 – Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

 Potencialidades e fragilidades do curso:  

Nesta seção descreveremos as principais potencialidades e fragilidades do curso em 

diversos aspectos. 

Potencialidades do curso 

Corpo docente comprometido com a qualidade de ensino. Matriz curricular que contempla 

com abrangência e profundidade as grandes áreas do curso, sendo revisada periodicamente 

pelo núcleo docente estruturante. 

Periodicamente são realizadas solicitações da coordenação em uma ação conjunta com os 

professores, para aquisição de materiais permanente e de consumo, visando melhorar a 

infraestrutura do curso.  

Infraestrutura adequada para desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Com o aumento da Carga Horária no Ensino Médio, e a manutenção da disciplina de 

Língua Portuguesa como obrigatória nas escolas, há boa perspectiva de inserção no 

mercado de trabalho. 

Fragilidades do curso 

As principais fragilidades do curso são detalhadas a seguir. 
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O município de Coxim oferece pouca infraestrutura para os alunos ingressantes, como por 

exemplo, opções de moradia, Internet e transporte público coletivo. Estes motivos 

desfavorecem o exercício da vida acadêmica e consequentemente os alunos tendem a 

evadir do curso.  

Por fim, os cortes dos recursos na área da educação, realizados pela união, prejudicaram 

incisivamente a vertente acadêmica. Os cortes refletiram em diversas áreas, desde a 

manutenção da infraestrutura predial, até mesmo nas ações nos projetos de ensino, pesquisa 

e extensão. Essa ação do governo dificultou a aquisição de materiais e bolsas para o 

exercício da ação de extensão, bem como, a aquisição de bolsas de permanência para os 

acadêmicos. 

- Ações a serem realizadas em 2017 para manter as potencialidades do curso 

Uma das medidas para manter as potencialidades do curso é manter qualificação do corpo 

docente. Pretende-se a cada ano um professor ser afastado para qualificação profissional.  

Os índices de retenção e evasão estão sendo combatidos com a ampliação do número de 

projetos de ensino, extensão e pesquisa.   

Uma abordagem para a melhoria do desempenho dos acadêmicos no ENADE será a 

continuidade de um projeto de ensino criado em 2015. Neste projeto, os alunos do curso 

terão contato direto com as avaliações das edições anteriores do ENADE e aulas isoladas 

sobre a resolução das questões, para melhor prepará-los para futuras avaliações. 

Há previsão para que em 2018 o ingresso do Curso ocorra no Verão. 

- Alterações no PPC e motivos da mudança 

No ano de 2016, o PPC sofreu alterações para adequação às normativas impostas pela Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD), com vistas às prerrogativas do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). 

- Avaliação Externa 

A visita in loco para o reconhecimento do curso está marcada para os dias 4 a 7 de junho 

de 2017. 

- Outras informações 

No ano de 2016, os acadêmicos foram contemplados por meio da Assistência Estudantil 

com bolsa permanência e auxílio alimentação. 

 

Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 

 

 Detalhamento do Curso 

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação (código 59109) 
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Coordenação: Profa. Ma. Juliana Wolf Pereira 

 

 Características gerais 

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (código 59109), instalado na Avenida 

Márcio Lima Nantes S/N em Vila da Barra, campus Coxim (CPCX), iniciou suas 

atividades em Agosto de 2002.  Possui carga horária de 3009 horas, distribuídos em:  

 Disciplinas Obrigatórias: 2567 horas 

 Disciplinas Optativas: 238 horas 

 CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA PELA FUFMS: 3009 horas 

 Estágio Obrigatório dividido em 2 semestres 

o Estágio Obrigatório I: 204 horas 

o Estágio Obrigatório II: 204 horas 

 Trabalho de Conclusão de Curso (2 semestres):  

o Trabalho de Conclusão de Curso I: 136 horas 

o Trabalho de Conclusão de Curso II: 136 horas 

 Atividades Complementares: 204 horas 

São ofertadas anualmente 50 vagas. O turno de funcionamento são nos dias úteis das 18:00 

às 23:00hs e aos sábados nos períodos matutino e vespertino.  

Atualmente, contém um laboratório de informática com 31 computadores e uma sala de 

professores, equipada com 6 computadores, notebooks e projetores multimídia. Uma 

biblioteca física contendo um acervo de livros para a área e uma biblioteca virtual (Minha 

Biblioteca) disponibilizada para todos os alunos. Possui quatro projetos de extensão e um 

projeto de pesquisa. 

 

Indicadores 2016 

Na Tabela 1 são representadas as informações gerais sobre a evasão de alunos no ano de 

2016. 

 

 

 

Tabela 1 – Informações gerais sobre evasão 

Ingressantes 25 

Formandos 14 
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Evasão 10 

Disciplinas com maior índice de reprovação ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I 

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II 

ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

PRÉ-CÁLCULO 

CÁLCULO 

INTRODUÇÃO A SISTEMAS DIGITAIS 

MATEMÁTICA DISCRETA 

 

 Indicadores do curso, tais como: ingressantes, formandos, evasão, disciplinas de 

maior índice de reprovação, quantitativo do corpo docente e titulação dos 

docentes, em 2016 e/ou em comparação aos anos anteriores. 

 

Tabela 2 – Número de ingressantes 

Ano 2014 2015 2016 

Ingressantes 09 38 25 

Formandos 01 01 14 

Evasão 12 14 10 

 

 

Em 2014, o número de alunos ingressantes foram 09 e evadidos 12. Já em 2015, o número 

de ingressantes aumentou para 38 alunos e 14 alunos evadidos do curso, No ano de 2016 o 

número de ingressantes foram 25 e 10 alunos evadidos. Os critérios para identificar os 

alunos evadidos foram: ESA - EXCLUSÃO SOLICITADA PELO ALUNO, EDE - 

EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA dos alunos que ingressaram em 2016. 

 

Quantitativo do corpo docente e titulação dos docentes: 

 

Na Tabela 3 é apresentado o quantitativo do corpo docente e titulação de 2014 a 2016. 

 

Tabela 3 – Quantitativo do corpo docente e titulação dos docentes. 
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Ano 2014 2015 2016 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Docente Quadro 5 5 4 4 4 4 

Docente Substituto 3 3 2 3 4 3 

Voluntário 0 0 1 - - - 

Colaboradores de 

outras áreas 
4 2 1 - - 1 

Titulação* 9 7 5 6 5 6 

*Mestrado ou Doutorado. 

Em 2014 um docente afastado por motivos de saúde e houve um afastado para doutorado. 

O quantitativo de docentes efetivos aumentou para 7 professores. 

Em 2015, quatro professores efetivos estavam em exercício. Um docente se aposentou por 

motivos de saúde, um professor está afastado para exercer cargo de direção e dois docentes 

estão afastados para o doutorado. 

No segundo semestre de 2015 e no ano de 2016, além do quadro efetivo, dois professores 

substitutos aprovados nos concursos realizados possuem titulação. Um dos professores é 

mestre em Ciência da Computação e o outro tem doutorado em Engenharia Elétrica e pós-

doutorado em Engenharia Civil. 

Atualmente, totalizam oito professores do quadro efetivo. Um professor com o título de 

doutor e os demais com título de mestrado. Dentre os mestres, dois professores estão 

afastados para o doutorado, dois professores participam do doutoramento UFMG-UFMS 

Dinter 2016 e uma professora exerce o cargo de coordenadora do curso. 

 

Avaliação interna por discentes  

 

Esta seção apresenta os resultados da avaliação do Curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação - Câmpus Coxim pelos seus discentes, seguidos por comentários feitos por esta 

Comissão. 

 

O curso 

Com relação à avaliação do curso, os alunos avaliaram e responderam as seguintes 

questões abaixo. Em relação ao conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), os 

acadêmicos que responderam “sim” equivalem a 88,89% e os que responderam “não” 

11,11%. Os conceitos das outras questões estão representados na Figura 1. 

H. Atuação/qualidade dos professores? 

I. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 

J. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 
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K. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento 

destas? 

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

M. Sistema acadêmico (SISCAD)? 

N. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico 

do seu curso? 

O. Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não tem/participa 

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

 
 

Figura 1 - Avaliação discente com relação ao curso. 

 

A coordenação 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca da atuação da coordenação do 

curso. As respostas dos acadêmicos estão representadas na Figura 2. 

D. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

E. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

F. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz 

curricular, locais, horários)? 

 

Figura 2 – atuação da coordenação 
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Desempenho Discente 

Os acadêmicos responderam questões sobre a avaliação as seguintes questões abaixo sobre 

o desempenho discente. As respostas às questões estão denotadas na Figura 3. 

D. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

E. Participação e dedicação nas atividades? 

F. Assimilação dos conteúdos abordados? 

 

Figura 3 – Desempenho discente 

 

Disciplinas 

Os discentes responderam as seguintes questões com relação às disciplinas do curso. As 

respostas estão quantificadas na Figura 4. 

E. Importância para a sua formação profissional? 

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

G. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

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

 

 
Figura 4 – As disciplinas do curso 
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Docentes 

Os acadêmicos avaliaram o desempenho dos docentes do curso a partir das seguintes 

questões: 

H. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

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

J. Assiduidade e cumprimento do horário? 

K. Relacionamento professor-acadêmico? 

L. Qualidade didática? 

M. Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis 

após a sua realização)? 

N. Apresentação do Plano de Ensino? 

Os resultados desta pesquisa estão ilustrados nas Figuras 5 e 6. 

 

 

Figura 5 – Desempenho docente (questões 

A até E) 

 

 

 

 

Figura 6 – Desempenho docente (questões 

F e G) 

 

 

Pesquisa e Extensão 

Os discentes responderam as seguintes questões com relação às disciplinas do curso. As 

respostas estão quantificadas na Figura 7. 

E. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

F. Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 

G. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica? 

H. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 
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Figura 7 – Pesquisa e Extensão 

 

Infraestrutura Física 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca da Infraestrutura física. As 

respostas dos acadêmicos estão representadas na Figura 8. 

 

L. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas 

práticas (e transporte a elas)? 

M. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, 

sistemas e Internet)? 

N. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das 

salas de aula? 

O. Condições físicas dos sanitários? 

P. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

Q. Serviços de segurança? 

R. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

S. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 

T. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua 

unidade setorial? 

U. Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 

V. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 
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Figura 8 – Infraestrutura Física 

 

Responsabilidade Social 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca de Responsabilidade Social. As 

respostas dos acadêmicos estão apresentadas na Figura 9. 

 

C. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 

D. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na 

preservação da memória e do patrimônio cultural? 

 

 

Figura 9 – Responsabilidade Social 
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Comunicação com a Sociedade 

Os discentes responderam as seguintes questões com relação à Comunicação com a 

Sociedade. As respostas estão quantificadas na Figura 10. 

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

F. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

G. Portal (site) da UFMS? 

H. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 

 

 

Figura 10 – Comunicação com a Sociedade 

 

Organização e Gestão da Instituição 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca da Infraestrutura física. As 

respostas dos acadêmicos estão representadas na Figura 11. 

E. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial 

acadêmica? 

F. Participação em processos decisórios? 

G. Atuação do DCE? 

H. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

autoavaliações anteriores? 
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Figura 11 – Organização e Gestão da Instituição 

Políticas de Atendimento aos Discentes 

Os acadêmicos responderam questões sobre a avaliação das políticas de atendimento aos 

discentes.  As respostas às questões estão denotadas na Figura 12. 

C. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas 

acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 

D. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

 

Figura 12 – Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

 Potencialidades e fragilidades do curso:  

Nesta seção descreveremos as principais potencialidades e fragilidades do curso em 

diversos aspectos. 

Potencialidades do curso 

Corpo docente comprometido com a qualidade de ensino. Matriz curricular que contempla 

com abrangência e profundidade as grandes áreas do curso, sendo revisada periodicamente 

pelo núcleo docente estruturante. 

Além disso, o corpo docente está em coerência com o perfil do curso, pois quatro 
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professores tiveram experiência no mercado de trabalho na área de desenvolvimento, 

especificamente, para desenvolvimento de aplicações para a WEB.  

Outro ponto positivo é o desenvolvimento de projetos de extensão, pesquisa e ensino. No 

ano 2016, foram aprovados no Programa de Apoio à Extensão (PAEXT) ano 2016, com as 

seguintes classificações: Coxim Robótica (1º lugar), e Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação (8º lugar), Coxim Programa (29º lugar) e TalentW – Ano 5 (52º lugar). 

Neste mesmo ano, foi desenvolvido o projeto de pesquisa na área de linguística 

computacional denominado Biblioteca Digital Laudelino Freire – BDLF. Além dos 

projetos de ensino, Redescobrindo a Matemática e Ensino e Pesquisa: Perspectivas e 

Fomento. 

Essas iniciativas têm por objetivo inserir os acadêmicos em atividades em conjunto à 

comunidade para prover o aprendizado e também promover a pesquisa, motivando a 

produção científica dentro e fora do câmpus. Também para combater as taxas de retenção e 

evasão. 

Periodicamente são realizadas solicitações da coordenação em uma ação conjunta com os 

professores, para aquisição de materiais permanente e de consumo, visando melhorar a 

infraestrutura do curso.  

Fragilidades do curso 

As principais fragilidades do curso são detalhadas a seguir. 

O município de Coxim oferece pouca infraestrutura para os alunos ingressantes, como por 

exemplo, opções de moradia, Internet e transporte público coletivo. Estes motivos 

desfavorecem o exercício da vida acadêmica e consequentemente os alunos tendem a 

evadir do curso.  

Outro ponto crítico é a falta de infraestrutura no câmpus, como a falta de laboratório para 

desempenhar aulas práticas. O curso contém uma sala de informática com 30 

computadores, uma incoerência da quantidade de alunos ingressantes que totalizam 50 

alunos.   

Além disso, a região é carente de empresas na área de TI, para que os alunos possam 

exercer as atividades práticas e disciplinas de estágios obrigatórios. Por este motivo, alguns 

acadêmicos do oitavo semestre buscam parceria com a capital, para pleitearem 

oportunidades de estágio e consequentemente de trabalho. 

Por fim, os cortes dos recursos na área da educação, realizados pela união, prejudicaram 

incisivamente a vertente acadêmica. Os cortes refletiram em diversas áreas, desde a 

manutenção da infraestrutura predial, até mesmo nas ações nos projetos de ensino, pesquisa 

e extensão. Essa ação do governo dificultou a aquisição de materiais e bolsas para o 

exercício da ação de extensão, bem como, a aquisição de bolsas de permanência para os 

acadêmicos. 

- Ações a serem realizadas em 2017 para manter as potencialidades do curso 

Uma das medidas para manter as potencialidades do curso é manter qualificação do corpo 

docente. Pretende-se a cada ano um professor ser afastado para qualificação profissional.  
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Os índices de retenção e evasão estão sendo combatidos com a ampliação do número de 

projetos de ensino, extensão e pesquisa.  Também, foram feitas requisições de bolsa de 

monitoria para as disciplinas de maior índice de reprovação, como por exemplo, a 

disciplina de Algoritmos de Programação I em que foi contemplada com uma bolsa de 

monitoria.  

Uma abordagem para a melhoria do desempenho dos acadêmicos no ENADE será a 

continuidade de um projeto de ensino criado em 2015. Neste projeto, os alunos do curso 

terão contato direto com as avaliações das edições anteriores do ENADE e aulas isoladas 

sobre a resolução das questões, para melhor prepará-los para futuras avaliações. 

- Alterações no PPC e motivos da mudança 

Em 2014 o PPC sofreu alterações sobre as disciplinas obrigatórias de acordo com as 

diretrizes do curso regidas pelo MEC.  

No ano de 2016, o PPC sofreu alterações para adequação às normativas impostas pela Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD), com vistas às prerrogativas do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). 

- Avaliação Externa 

A renovação de reconhecimento do curso foi publicada na Portaria MEC nº 1097 de 

24/12/2015. 

- Outras informações 

No ano de 2016, os acadêmicos foram contemplados por meio da Assistência Estudantil 

com bolsa permanência e auxílio alimentação. 

Foram contemplados ainda, com bolsas de extensão dos projetos aprovados no 

PAEXT/2017. 

A disciplina de Algoritmos e Programação I foi contemplada com uma bolsa de monitoria 

em 2016/1 e em 2016/2 a disciplina de Pré-Cálculo contou com uma bolsa de monitoria. 

Quase todos os professores do curso utilizam como apoio pedagógico e tecnológico a 

plataforma Moodle, para o armazenamento de conteúdo e para o desenvolvimento de wiki, 

fórum, chat, entre outras atividades nas disciplinas presenciais. 

 
 

Curso Bacharel Enfermagem 

 

 Detalhamento do Curso 

Faça uma análise qualitativa sobre o desempenho do curso em 2015, descrevendo os 

seguintes aspectos do curso: 
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 Características gerais 

O curso de Curso Bacharel em Enfermagem, instalado na Avenida Márcio Lima Nantes 

S/N em Vila da Barra, campus Coxim (CPCX), iniciou suas atividades em Março de 2010.  

Possui carga horária de 4.335 horas, distribuídos em:  

 Disciplinas Obrigatórias: 4.114 horas 

 Disciplinas Optativas: 102 horas 

 CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA PELA FUFMS: 4.335 horas 

 Estágio Obrigatório dividido em 2 semestres 

o Estágio Curricular Obrigatório I: 442 horas 

o Estágio Curricular Obrigatório II: 442 horas 

 Trabalho de Conclusão de Curso (2 semestres):  

o Trabalho de Conclusão de Curso I: 34 horas 

o Trabalho de Conclusão de Curso II: 34 horas 

 Atividades Complementares: 119 horas 

São ofertadas anualmente 50 vagas. O turno de funcionamento são nos dias úteis das 7h às 

11h e das 13h às 17h.  

Atualmente, contém 4 (quatro) Laboratórios de Práticas em Saúde (LAPS) que atendem 

tanto as disciplinas da área básica (anatomia humana; microbiologia; citologia; etc), quanto 

as disciplinas da área específica (Fundamentos de enfermagem, enfermagem em atenção 

básica à saúde, etc). Uma biblioteca contendo um acervo de livros para a área. Possui oito 

projetos de pesquisa e três projetos de extensão. 

 

Indicadores 2016 

 

Tabela 1 – Dados gerais do Curso de Enfermagem/CPCX, de acordo com número de 

ingressantes, número de formandos, vagas ociosas e disciplinas com maior índice de 

reprova. Coxim, 2016. 

 

Dados gerais no ano de 2016 

Variável Número total 

Ingressantes 48 

Formandos 13 

Vagas ociosas 25 

Evasão  9 

Disciplinas com maior índice de reprova 

2016/1 

Fisiologia Humana I (55,9%) 

Citologia (50,0%) 

Enfermagem na Saúde da Pessoa Adulta 
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(35,0%) 

Metodologia Científica (31,5%) 

Disciplinas com maior índice de reprova 

2016/1 

Bioquímica (70,6%) 

Fisiologia Humana II (66,0%) 

Histologia (55,1%) 

Bases Conceituais do SUS (46,9%) 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Dados gerais do Curso de Enfermagem/CPCX, de acordo com as disciplinas 

ofertadas no primeiro semestre, número de matriculados, número de aprovados, número de 

reprovados e média. Coxim, 2016. 
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Figura 2 – Dados gerais do Curso de Enfermagem/CPCX, de acordo com as disciplinas 

ofertadas no segundo semestre, número de matriculados, número de aprovados, número de 

reprovados e média. Coxim, 2016. 

 

Quantitativo do corpo docente e titulação dos docente: 

Na Tabela 2 é apresentada o quantitativo do corpo docente e titulação no ano de 2016. Já 

na tabela 3 observa-se a titulação do corpo docente de acordo com a área do Curso (básica 

ou específica), bem como os docentes que estavam em processo de capacitação. 

 

Tabela 2 – Dados gerais do Curso de Enfermagem/CPCX, de acordo com o quantitativo de 

docentes. Coxim, 2016. 

 

Ano 2016 

 1º Semestre 2º Semestre 
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Docente do Quadro 12 14 

Docente Substituto 1 1 

Docente Voluntário - - 

Docente colaborador de 

outro curso 

1 - 

Tabela 3 – Dados gerais do Curso de Enfermagem/CPCX, de acordo com a titulação do 

corpo docente, área que atua no curso e afastamento para capacitação docente. Coxim, 

2016. 

 

Ano 2016 

 1º Semestre 2º Semestre 

Área Básica   

Mestre 2 1 

Doutor 1 1 

Pós-doutor 1 1 

Afastamento para capacitação docente com professor 

substituto 

1 1 

Afastamento para capacitação docente sem professor 

substituto 

- 1 

Em processo de capacitação docente sem afastamento e 

sem prejuízos para a graduação. 

- 1 

Área Específica   

Mestre 6 7 

Doutor 2 2 

Pós-doutor - - 

Afastamento para capacitação docente com professor 

substituto 

- - 

Afastamento para capacitação docente sem professor 

substituto 

1 1 

Em processo de capacitação docente sem afastamento e 

sem prejuízos para a graduação. 

4 5 

 

Avaliação interna por discentes  

 

Esta seção apresenta os resultados da avaliação do Curso de Bacharelado em Enfermagem 

- Campus Coxim pelos seus discentes, seguidos por comentários feitos por esta Comissão. 
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O curso 

Com relação à avaliação do curso, os alunos avaliaram e responderam as seguintes 

questões abaixo. Os conceitos de cada questão estão representados no Gráfico 1. 

 

P. Atuação/qualidade dos professores? 

Q. Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade)? 

R. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado? 

S. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento 

destas? 

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

U. Sistema acadêmico (SISCAD)? 

V. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico 

do seu curso? 

W. Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não tem/participa 

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

 

Gráfico 1 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados 

supracitados. Coxim, 2016. 

 

 
 

A coordenação 

Os discentes responderam as seguintes questões acerca da atuação da coordenação do 

curso. As respostas dos acadêmicos está representada no Gráfico 2. 

G. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

H. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 
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I. Divulgação das informações do curso (PPC - projeto pedagógico de curso, matriz 

curricular, locais, horários)? 

 

Gráfico 2 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 

Coordenação. Coxim, 2016. 

 

 

 

Desempenho Discente 

Os acadêmicos responderam questões sobre a avaliação as seguintes questões abaixo sobre 

o desempenho discente. As respostas às questões estão denotadas no Gráfico 3. 

 

G. Pontualidade e permanência do início ao término das aulas? 

H. Participação e dedicação nas atividades? 

I. Assimilação dos conteúdos abordados? 

 

Gráfico 3 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 

Desempenho Discente. Coxim, 2016. 



46  

 

Disciplinas 

Os discentes responderam as seguintes questões com relação às disciplinas do curso. As 

respostas estão quantificadas no Gráfico 4. 

I. Importância para a sua formação profissional? 

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

K. Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso? 

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

 

Gráfico 4 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 

Disciplinas. Coxim, 2016. 
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Desempenho Docente 

Os acadêmicos avaliaram o desempenho dos docentes do curso a partir das seguintes 

questões: 

O. Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações? 

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

Q. Assiduidade e cumprimento do horário? 

R. Relacionamento professor-acadêmico? 

S. Qualidade didática? 

T. Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis 

após a sua realização)? 

U. Apresentação do Plano de Ensino? 

Os resultados desta pesquisa estão ilustrados nos Gráficos 5 e 6. 

Gráficos 5 e 6 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 

Desempenho Docente. Coxim, 2016. 
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Pesquisa e Extensão 

Os acadêmicos avaliaram a Pesquisa e Extensão do curso a partir das seguintes questões: 

A. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

B. Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão? 

C. Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica? 
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D. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 

 

As respostas às questões estão apresentadas no Gráfico 7. 

Gráfico 7 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 

Pesquisa e Extensão. Coxim, 2016. 

 

 

 

Infraestrutura física 

Os acadêmicos avaliaram a Infraestrutura Física do curso a partir das seguintes questões: 

A. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas 

(e transporte a elas)? 

B. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, 

sistemas e Internet)? 

C. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas 

de aula? 

D. Condições físicas dos sanitários? 

E. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

F. Serviços de segurança? 

G. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

H. Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura? 

I. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua 

unidade setorial? 

J. Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 
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L. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 

As respostas às questões estão apresentadas no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 

Infraestrutura Física. Coxim, 2016. 

 

 

 

Responsabilidade Social 

Os acadêmicos avaliaram a Responsabilidade Social do curso a partir das seguintes 

questões: 

 

A. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social? 

B. Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na 

preservação da memória e do patrimônio cultural? 

 

As respostas às questões estão apresentadas no Gráfico 9. 

 

Gráficos 9 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 

Responsabilidade Social. Coxim, 2016. 
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Comunicação com a Sociedade 

Os acadêmicos avaliaram a Responsabilidade Social do curso a partir das seguintes 

questões: 

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

B. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS? 

C. Portal (site) da UFMS? 

D. Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica? 

As respostas às questões estão apresentadas no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 

Comunicação com a Sociedade. Coxim, 2016. 
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Organização e Gestão da Instituição 

Os acadêmicos avaliaram a Organização e Gestão da Instituição do curso a partir das 

seguintes questões: 

A. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial 

acadêmica? 

B. Participação em processos decisórios? 

C. Atuação do DCE? 

D. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das 

autoavaliações anteriores? 

As respostas às questões estão apresentadas no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 

Comunicação com a Sociedade. Coxim, 2016. 

 

 

 

Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

Os acadêmicos avaliaram as Políticas de Atendimento aos Discentes a partir das seguintes 

questões: 

A. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas, 

congressos, cursos de extensão, etc.? 

B. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

As respostas às questões estão apresentadas no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Dados relacionado à avaliação discente, de acordo com os dados do item 
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Políticas de Atendimento aos Discentes. Coxim, 2016. 

 

 

Potencialidades e fragilidades do Curso: 

 

Potencialidades: 

 

1. A sua implantação na região norte do estado indo de encontro à necessidade 

de profissionais qualificados na área da saúde o que se reflete no número de 

ingressantes; 

2. A interação efetiva dos docentes e acadêmicos com o município, evidenciada 

através da realização de projetos de extensão.    

3. A utilização ampla do Bloco Laboratório de Práticas em Saúde, comparado 

ao ano anterior. Tendo em vista que desde a inauguração do prédio de 

laboratórios de práticas de saúde os acadêmicos têm tido mais oportunidades 

de praticar o que é aprendido nas aulas teóricas. Tal aprendizado é 

oportunizado por meio de monitorias e grupos de estudos. 

4. Busca de maior qualificação do Corpo Docente. 

5. Trabalho em equipe, pautado na legislação, sendo que as decisões são 

tomadas pelo grupo nas instâncias competentes (Colegiado de Curso e 

Núcleo Docente Estruturante). 
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6. O Curso estava em 2015 cumprindo o Protocolo de Compromisso do MEC. 

Em maio de 2016, ocorreu a visita in loco do MEC e o Curso foi 

reconhecido, com nota 4. 

7. Vale ressaltar, que a partir do ano de 2016 o Curso de Enfermagem CPCX 

passou a fazer parte do Guia do Estudante, da editora Abril, sendo 

classificado com quatro estrelas. 

 

Fragilidades: 

 

1. Dificuldade com a produção científica, em decorrência da falta de 

oportunidades dos docentes com mestrado de formularem e coordenarem 

atividades relacionadas à pesquisa e  também pela  falta de orientação e 

incentivo da instituição; 

2. Escassez de acervo e equipamentos na biblioteca, a dificuldade em realizar 

atividades de prática clínica devido ao hospital do município ser de pequeno 

porte não possuir uma UTI o que fragiliza o aprendizado no âmbito 

hospitalar. 

3. Falta de um ambiente de vivência para os acadêmicos (refeitórios, chuveiro, 

sala de reunião, lazer, anfiteatro com tamanho e estrutura adequados). 

 

 
  3. PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Curso de especialização em teoria e metodologia do ensino de história do curso de 

história da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no Campus de Coxim. O curso 

está voltado para o aperfeiçoamento de profissionais do ensino de história e áreas afins da 

educação básica da cidade de Coxim e região norte do Mato Grosso do Sul. O curso 

caracteriza-se como especialização na categoria lato sensu na disciplina de história e será 

gerenciado pedagógica e administrativamente pela coordenação do projeto em pareceria 

com a coordenação do curso de história de Coxim. 

O curso propõe uma formação profissional para educadores que possibilite refletir 

sobre as diferentes correntes teóricas e metodológicas da história pensando sua aplicação 

em realidades de ensino vivida na educação básica. Para tanto as aulas teóricas e práticas 

estarão voltadas para a reflexão da realidade escolar estabelecendo um diálogo entre 
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conhecimento acadêmico e o saber escolar. As estratégias pedagógicas deste projeto visam 

romper com a dicotomia teoria e prática adequando os seus métodos às necessidades dos 

profissionais da educação sem abandonar a perspectiva de formação de um professor 

reflexivo, portanto capaz de apropriar de conceitos importantes para a área em que atuam. 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO: 

O curso será coordenado pelo professor doutor Renato Jales da Silva Junior, 

lotado no curso de História da UFMS, no campus de Coxim. 

 

 

CARGA HORÁRIA: 

 
O curso será ministrado em módulos temáticos e seminários de pesquisa para 

produção de trabalhos de conclusão de curso, totalizando 390 horas/aula, todas presenciais. 

Além da carga horária das disciplinas os alunos e alunas deverão dedicar a pesquisa e 

produção de um texto monográfico. 

 

PERÍODO E PERIODICIDADE: 

Início das aulas: Novembro de 2015 

Término das aulas: Dezembro de 2016 

Defesa dos trabalhos monográficos: Dezembro de 2016 

Turno: Manha e tarde 

Dias: Sábado 

Horário: 08:00 às 17:00 horas com um intervalo de 1:00 hora 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

A estrutura curricular do curso de pós-graduação em Teoria e Metodologia do 

Ensino de História foi organizada para contemplar os estudos sobre a produção acadêmica 

voltada para o ensino e ao mesmo tempo refletir sobre o saber escolar. Não distinção nesta 

estrutura entre disciplinas práticas ou teorias, de conteúdo específico e/ou pedagógica. A 

perspectiva do curso é que todas as disciplinas são ao mesmo tempo teóricas e 

metodológicas, voltadas para conteúdos e para práticas pedagógicas sem separação 

esquemáticas. 
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As disciplinas que compõem a estrutura curricular e suas ementas estão descritas 

nos quadros abaixo: 

Disciplina: Carga Horária Créditos 

Metodologia da História 30 2 

Historiografia Brasileira 30 2 

Fundamentos Teóricos da Didática 30 2 

Narrativas Orais 30 2 

Patrimônio Histórico e o Ensino de História 30 2 

História Cultural e Ensino de História 30 2 

História Social e o Ensino de História 30 2 

História e Cultura Afro-brasileiras 30 2 

Relações de gênero e poder 30 2 

História e Memória 30 2 

História, cotidiano e vida privada 30 2 

Seminário de Pesquisa I 15 1 

Seminário de Pesquisa II 15 1 

Seminário de Pesquisa III 15 1 

Seminário de Pesquisa IV 15 1 

Monografia 0 0 

 390 h/a 26 

 

Disciplina Ementa 

Metodologia da História Discussão dos métodos para a 
construção do conhecimento 
histórico. Debate das principais 
correntes historiográficas para a 
articulação entre método e teoria e a 
formulação metodológica do projeto 
de pesquisa em História. 
Características das correntes 
historiográficas. Ferramentas 
metodológicas para a construção de 
pesquisas acadêmicas e projetos de 
pesquisa. Auxiliar o discente na 
elaboração textual de pesquisas 
desenvolvidas (monografia de final 
de curso) 

Historiografia Brasileira Estudo das tendências da historiografia 

brasileira. Fases da historiografia 

brasileira. Autores e seus críticos: 

interpretações do Brasil desde a 

fundação do IHGB até o tempo 

presente 

Fundamentos Teóricos da Didática Investigar a relação de alunos e 

professores com as ideias históricas. 

Estudo da consciência histórica. A 

produção e uso de narrativas 

históricas. O uso escolar de 
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documentos históricos na sala de aula 

Narrativas Orais Relação entre história escrita e história 

oral. Uso da história oral como fonte 

histórica. Memória e história oral. 

Metodologia da história oral. 

Tratamento e difusão de fontes orais 

Patrimônio Histórico e o Ensino de História Problematizar a relação entre ensino e 

patrimônio histórico. Relação entre 

patrimônio histórico e os interesses 

sociais. A compreensão do processo de 

produção de memória e o 

esquecimento histórico. Concepções 

de história e patrimônio 

História Cultural e Ensino de História Refletir sobre as perspectivas teóricas 

e metodológicas da História Cultural e 

relacioná-las com diferentes objetos e 

temas do campo educacional em suas 

diferentes dimensões 

História Social e o Ensino de História Análise do referencial conceitual e 

metodológico da História Social e suas 

contribuições para o Ensino de 

História 

História e Cultura Afro-brasileiras Identificar e comparar os aspectos 

culturais relevantes da cultura afro-

brasileira. Analisar a lei 10.639 de 

2003 e sua implementação. 

Comunidades negras no Brasil. 

Identificar e analisar aspectos da 

cultura afro-brasileira. Identificar as 

principais ações do movimento negro 

organizado e a luta contra o racismo e 

a discriminação. 

Relações de gênero e poder Discussão dos fundamentos teórico-

metodológicos da análise da 

diferenciação-articulação das relações 

de gênero através da história. 

Abordagem a partir de uma 

perspectiva feminista, privilegiando o 

enfoque da construção analítica e 

enquanto categoria histórica. 

Problematizar a trajetória da 

construção da problemática de gênero 

com especial atenção para as 

discussões centradas nas relações de 

poder 

História e Memória Definições conceituais e 

epistemológicas de História e 

Memória. Memória Social e Coletiva. 

Memória, fontes históricas e 
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historiografia. Memória e Ensino de 

História 

História, cotidiano e vida privada O conceito de cotidiano. História e 

cotidiano. O público e o privado. 

Cotidiano e vida privada. 

Permanências e transformações. 

Análises teórico-metodológicos sobre 

o cotidiano e a vida privada. 

Documentos para estudos do cotidiano 

e da vida privada. O cotidiano e o 

Ensino de História. 

Seminário de Pesquisa I Apresentar e discutir os projetos de 
pesquisa com ênfase na construção 
da problemática e na definição do 
objeto. 

Seminário de Pesquisa II Discussão dos projetos de pesquisa 

com ênfase na construção da 

metodologia e no uso das fontes. 

Seminário de Pesquisa III Apresentação dos projetos e 

encaminhamentos da escrita. 

Seminário de Pesquisa IV Encaminhamentos da escrita. 

Definição de linhas teóricas e 

metodológicas. Debate com 

orientadores. 

Monografia Defesa dos trabalhos monográficos. 

 390 h/a 

 

CORPO DOCENTE: 

O quadro abaixo apresenta os professores e suas respectivas titulações e 

disciplinas ministradas: 

DISCIPLINA PROFESSOR TITULAÇÃO CH 

Metodologia da História Henry M.  M. da Silva DR 30 

Historiografia Brasileira Samuel de Jesus DR 30 

Fundamentos Teóricos da 

Didática. 

Luiz Carlos Bento MS 30 

Narrativas Orais Renato J. Silva Junior DR 30 

Patrimônio Histórico e o 

Ensino de História. 

Marcos L. Amorim MS 30 

História Cultural e Ensino 

de História. 

Renato Jales Silva MS 30 

História Social e o Ensino 

de História. 

Eliene Dias de Oliveira MS 30 

História e Cultura Afro-

brasileiras. 

Fernanda Santos MS 30 

Relações de gênero e 

poder. 

Fernanda Reis Varella MS 30 
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História, cotidiano e vida 

privada. 

Silvana Zanchett MS 30 

Seminário de Pesquisa I Renato Jales Silva Jr. 

 

DR 15 

Seminário de Pesquisa II Henry M. M. da Silva 

 

DR 15 

Seminário de Pesquisa III Samuel de Jesus 

 

DR 15 

Seminário de Pesquisa IV Luiz Carlos Bento MS 15 

Monografia Todos os professores.  0 

  

 
 

4. Relação de Projetos de Extensão – CPCX/2016 

 
 

PAEXT –  

 Rede de ações para melhoria da assistência em saúde à população do município de 

Coxim – Docente: Bianca Crsitina Ciccone Giacon 

 Coxim Programa ano 2016: Desenvolvimento da lógica de programação nas escolas 

públicas – Docente: Ekler Paulino de Mattos 

 TalentW – Ano 6 – Docente: Angelo Darcy Molin 

 Coxim Robótica – Docente: Kleber Kruger 

 I Encontro de Licenciaturas de Coxim (I ELIC) – Docente: Marcelo Rocha Barros 

Gonçalves  

 Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação para a Extensão Universitária – 

Docente: Juliana Wolf Pereira 

EXT – 

 Brinquedoteca: arte, educação e saúde – Docente: Danielly Cristina de Andrade 

Palma 

 Cuidados com a automedicação: a informação é o melhor remédio Ano 2 – 

Docente: Daniel Fraga 

 As telas e os movimentos literários – Docente: Lemuel de Faria Diniz 
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5.  AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

5.1 AVALIAÇÃO DISCENTE 

 

5.1.1 Curso 

Com relação à avaliação do curso, os alunos avaliaram e responderam as 
seguintes questões abaixo: 
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5.1.2 COORDENAÇÃO DE CURSO: 
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4.1.3 Disciplinas 
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4.1.4 DESEMPENHO DISCENTE 
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5.1.5 DESEMPENHO DOCENTE 

 
Com relação ao desempenho docente, cada disciplina/docente foi avaliado individualmente 

pelos alunos, entretanto discutiremos abaixo o somatório das respostas de todos os docentes 

conforme os gráficos a seguir. 
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Em relação ao desempenho docente os discentes avaliaram a atuação dos 

professores do campus de Coxim como bom e muito bom em sua grande maioria. 

Não há destaque que mereça maior análise nos gráficos apresentados. 

 

            5.1.6  PESQUISA E EXTENSÃO:  

 

O item sobre pesquisa e extensão foi avaliado pelos/as acadêmicos/as segundo os 

critérios de: oportunidades para participar de projetos de pesquisa; oportunidades para 

participar de programas/projetos de extensão; qualidade das atividades de extensão, como 

complemento à formação acadêmica e; apoio da instituição para a participação em eventos 

externos. Os resultados são apresentados nos gráficos a seguir:   
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Nas questões respondidas pelos/as discentes predominou o quesito bom, seguido pelo 

muito bom, demonstrando um nível satisfatório com os itens avaliados, quais sejam, 

respectivamente: oportunidades para participar em projetos de pesquisa (35,48% e 

24,19%); oportunidades para participar de programas/projetos de extensão (35,48% e 

27,42%); qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica 

(38,71% e 24,19%). Já no critério apoio da instituição para a participação em eventos 

externos, o quesito bom apareceu com 30, 65%, seguido de regular com 24,19% e muito 

bom com a porcentagem de 22,58%. Os dados desse último critério apontam a importância 

do IPEV (Incentivo de Participação em Eventos) na assistência aos/às acadêmicos/as, já 

que é uma ação que custeia a passagem de ida e volta para o local do evento científico e 

que em 2016 contemplou 15 acadêmicos/as.  
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            5. 1.7  INFRAESTRUTURA FÍSICA: 

  

 Com relação ao item da infraestrutura física, os/as acadêmicos/as avaliaram os 

seguintes critérios: qualidade e funcionamento dos laboratórios, unidades de aulas práticas 

(e transporte a elas); recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, 

equipamentos, sistemas e internet); qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, 

mobiliário e conservação) das salas de aula; condições físicas dos sanitários; atendimento 

prestado aos portadores de necessidades especiais; serviços de segurança; disponibilidade 

de espaços para lazer e convivência; serviços de limpeza e conservação de edificações e da 

infraestrutura; serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas 

de sua unidade setorial; instalações físicas da biblioteca de seu campus e; disponibilidade 

de acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso. Os resultados são apresentados nos 

gráficos a seguir:  
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Seis critérios foram avaliados prioritariamente como bom, seguidos de muito bom, 

respectivamente, tais como: instalações dos laboratórios (37,50% e 29,69%), recursos 

computacionais (40,63% e 28,13%), qualidade das salas de aula (43,75% e 28,13%), 

serviços de segurança (57,81% e 25,00%), serviços de limpeza e conservação (46,88% e 

26,56%) e instalações físicas da biblioteca do câmpus (48,44% e 28,13%).  

Outros quatro itens também foram analisados em primeiro lugar como bom, porém 

seguidos de regular, respectivamente, quais sejam: condições físicas dos sanitários em 

houve empate (31,25% e 31,25%), atendimentos prestado aos portadores de necessidades 

especiais (39,06% e 21,88%); disponibilidade de espaços de lazer e convivência (31,25% e 

28,13%) e; disponibilidade do acervo da biblioteca com relação ao curso (40,63% e 

26,56%).  

Por último, a avaliação do critério acerca dos serviços prestados por cantinas e 
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lanchonetes instaladas nas áreas internas da unidade identifica-se em sua maioria como não 

se aplica ou não observado com 57,81%, seguido de muito ruim com 17,19%. Fato 

decorrente de não haver uma cantina ou lanchonete no câmpus.  

 

5.1. 8  Responsabilidade Social 

 

 

 

A responsabilidade social foi avaliada pelos acadêmicos segundo os critérios de: 

atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social e; interação da 

UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da memória 

e do patrimônio cultural. Os resultados podem ser examinados por meio dos gráficos a 

seguir:  
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Gráfico 42: Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43: Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na 

preservação da memória e do patrimônio cultural. 

 

No primeiro gráfico temos o indicativo de que a promoção da cidadania e inclusão 

social está avaliada como boa, seguidamente de Regular. Na avaliação da Interação da 

UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preservação da memória 

e do patrimônio cultural também predomina o quesito bom, seguido de muito bom, 

demonstrando que o Campus de Coxim, especificamente na segunda questão abordada, 

vem desempenhando papel social progressivo e relevante. 

 

5.1.9 Comunicação com a Sociedade 

 

Esse item foi avaliado por quatro questões fechadas: divulgação das atividades 

realizadas na UFMS; qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS; Portal (site) da UFMS 

e; Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica. Os resultados são observados nos 

gráficos abaixo. 
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Gráfico 44: Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45: Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS 
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Gráfico 46: Portal (site) da UFMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica 

Nas questões respondidas predominou o quesito bom, seguido por muito bom, 

demonstrando um nível satisfatório com os itens avaliados. Apenas na questão sobre a 

divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS, o gráfico 

demonstrou que o quesito bom foi o preterido, e na sequência há um empate entre muito 

bom e regular. 

 
 

5.1.10 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 A organização e gestão da instituição foram avaliadas por quatro questões 
direcionadas para a avaliação dos serviços prestados pelos técnicos administrativos: 
Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial acadêmica; 

Participação em processos decisórios; Atuação do DCE e Melhorias realizadas no curso ou 

na unidade setorial a partir do resultado das autoavaliações anteriores. Seguem os gráficos: 

 

Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial acadêmica? 
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Acerca da Participação em Processos decisórios: 
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Quando perguntados acerca da atuação do DCE: 
 
 
 
 
 

 
Acerca das melhorias realizadas a partir das avaliações anteriores: 
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5.1.11 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

Com relação às políticas de atendimento aos discentes, temos duas questões 

fechadas: Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS e; Serviços de apoio e 

orientação psicossocial. Quanto a primeira vemos que predomina o quesito regular 

(32,14%), seguido de bom e muito bom em igual escala (26,79%). Já na segunda, 

temos como predominante o quesito bom (35,71%), seguido de muito bom e 

regular na mesma proporção (21,43%). 

Relevância deve ser dada a realização de atividades extracurriculares, uma 

vez que estas são de grande importância na formação acadêmica. Os/as 

acadêmicos/as do CPCX são em sua maioria desprovidos de condições financeiras 

para participarem de atividades realizadas fora do município, por isso é 

indispensável o apoio da instituição para a realização de atividades locais. Como 

alternativa a UFMS oferece a ação IPEV (Incentivo à participação em eventos) que 

custeia as passagens de ida e volta dentro do território nacional para participação 

em eventos relacionados à área de formação do requerente. No ano de 2016 todos 

os requerimentos de IPEV protocolados por acadêmicos/as foram prontamente 

atendidos, totalizando 15 solicitações atendidas. 

 Quanto ao acompanhamento psicossocial, este permaneceu sob a 

responsabilidade da CPAC (Comissão Permanente de Apoio e Assistência 

Acadêmica) que não disponibiliza de uma equipe completa de profissionais para o 

devido acompanhamento, embora a PREAE (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Assuntos Estudantis), através da CAE (Coordenadoria de Assuntos Estudantis) 

preste toda assistência possível, inclusive com visitas semestrais dos profissionais 

de Assistência Social aos bolsistas permanência e beneficiários do auxílio 

alimentação. No segundo semestre de 2016, o câmpus recebeu uma profissional de 

Psicologia que passou a compor a equipe da CPAC, realizando oitenta 

atendimentos psicológicos direcionados a vinte e um acadêmicos/as. Além de 

auxiliar o profissional TAE (Técnico em Assuntos Educacionais) nas orientações e 

trabalhos com relação aos auxílios e bolsas. 

 Em 2016 de um total de aproximadamente 440 acadêmicos/as 
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matriculados/as no CPCX, aproximadamente 185 receberam auxílio alimentação 

no valor de 238,92, já que o Câmpus não dispõe de restaurante universitário. A 

assistência estudantil também oferece Bolsa Permanência para acadêmicos/as com 

renda inferior a 1,5 salários mínimos por pessoa da família e ou residência, sendo 

que em 2016, 156 (cento e cinquenta e seis) acadêmicos/as foram beneficiados com 

essa ação no valor de R$ 400,00 mensais. A Universidade exige como 

contrapartida do/a estudante, rendimento positivo em 50% das disciplinas 

matriculadas para se manter na ação auxílio alimentação e 70% de rendimento 

positivo nas disciplinas cursadas, mais 12 (doze) horas semanais de atividades de 

Ensino, Pesquisa ou Extensão para se manter na ação bolsa permanência. 99% dos 

acadêmicos que recebem bolsa permanência também recebem o auxílio 

alimentação, somando um total de 638,92 R$. 

 Além desses auxílios e bolsas, em 2016 a ação auxílio emergencial, que 

contempla os acadêmicos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com 

renda de até um salário mínimo vigente por pessoa da família e ou residência, 

atendeu 46 acadêmicos/as com valor mensal de R$ 400,00 durante três meses. 

Esse auxílio independe de edital específico e pode ser requerido a qualquer 

momento, sendo que a regulamentação do auxílio permite ainda a renovação por 

mais três meses, caso haja disponibilidade de recurso. 

Todos os pedidos e concorrências referentes às ações de assistência 

estudantil estão disciplinados em regulamento para cada ação e os processos 

seletivos do auxílio alimentação e bolsa permanência são disciplinados por edital 

específico. Cada análise de pedido ou processo seletivo é acompanhado e orientado 

pela CPAC. 
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5.2 AVALIAÇÃO DE COORDENADORES 
 
 

Os coordenadores foram questionados sobre as condições de 

oferecimento do curso relativo à (ao): organização e gestão, infraestrutura e, 

geral. No total foram onze questões respondidas pelos coordenadores. 

No primeiro grupo de questões (organização e gestão da unidade 

setorial), os coordenadores foram questionados sobre: 

1. Treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às 

atividades a serem desenvolvidas na função de coordenador? 

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

3. Auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica) e SAP 

(Secretaria de Apoio Pedagógico)? 

 

 

 
 

Em relação à primeira questão houve predomínio de respostas regular e 

ruim, com 75% e apenas 25% bom. Deixando claro que existe pouco ou 

nenhum treinamento/orientação recebido quanto às responsabilidades e às 

atividades a serem desenvolvidas na função de coordenador. Função esta de 

extrema importância para o bom andamento do curso. 

Quanto à qualidade do atendimento da SECAC (Secretaria Acadêmica) e o 
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auxílio da COAC (Coordenação de Gestão Acadêmica) e SAP (Secretaria de 

Apoio Pedagógico), os coordenadores avaliaram como muito bom e bom. 

No segundo grupo de questões, os coordenadores foram questionados 

sobre a infraestrutura: 

1. Espaço físico salas de aula disponível. 

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

3. Equipamentos de laboratório e informática compatibilidade com as 

necessidades do curso. 

4. Qualidade do atendimento e a disponibilidade de pessoal de apoio nos 

laboratórios. 

 

 

Quanto ao espaço físico das salas de aula em relação ao número de 

acadêmicos, a avaliação de 50% dos docentes foi como ruim.  

Já no que se refere ao espaço físico dos laboratórios em relação ao 

número de acadêmicos, 50% classificaram como regular. 

 Aqui deve ser salientado que as turmas dos cursos de História, Letras e 

Sistemas de Informação são pequenas, portanto, pouco sentem a necessidade 

de salas maiores. Já no curso de Enfermagem, onde algumas disciplinas chegam 

a atender 70 acadêmicos há necessidade de ampliação do espaço disponível. 

No que se refere aos equipamentos de laboratórios e informática e a 

compatibilidade com as necessidades do curso, 50% dos docentes classificaram 

como regular. 

Quanto a qualidade do atendimento e disponibilidade do pessoal de 

laboratório 75% classificaram como muito bom, o que contribui para a 

qualidade do trabalho realizado nesses espaços. 
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No terceiro grupo de questões, os coordenadores foram questionados 

sobre questões gerais: 

1. Atuação do NDE – Núcleo Docente Estruturante. 

2. Disponibilidade de docentes para a oferta de disciplinas do curso 

quanto ao seu quantitativo, titulação e previsão para os próximos 3 

anos. 

3. Atualização do PPC – Projeto Pedagógico do Curso. 

4. Atendimento a pessoas com deficiência. 
 
 

 

 

Na primeira questão, 50% dos coordenadores responderam que a atuação 

do Núcleo Docente Estruturante é muito boa, 25% classificou como boa e outros 

25% como regular. Na segunda, que perguntou sobre a disponibilidade de 

docentes para a oferta de disciplinas quanto ao seu quantitativo, titulação e 

previsão para os próximos 3 anos, 75% dos coordenadores classificaram boa e 

25% regular. Já a terceira pergunta, referente ao Projeto Pedagógico do Curso, 

75% considerou bom e outros 25% classificaram muito bom. Por último, 50% 

considerou o atendimento às pessoas com deficiência regular, 25% o qualificou 

bom, e outros 25% classificou como ruim, sendo esta a questão com mais índices 

negativos. 

No quarto grupo de questões, os coordenadores foram autoavaliados em 

relação à(ao): 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatudo, Regimento 

Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPI, PPC, 



93  

regulamentos de estágio e de atividades complementares, etc.). 

Em relação ao conhecimento dos documentos oficiais da UFMS, 50% 

consideraram seu conhecimento muito bom e 50% consideraram bom. Quanto 

ao conhecimento dos documentos oficiais do curso 75% consideraram seu 

conhecimento muito bom e 25% consideraram bom. 
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5.3 AVALIAÇÃO DE DOCENTES 
 
 

Os docentes da instituição também tiveram a oportunidade de 

participarem da autoavaliação institucional. Para tanto, eles responderam oito 

blocos de questões que contemplavam a avaliação sobre: responsabilidade 

social, organização e gestão, unidade setorial, direção da unidade setorial, 

condições de oferecimento do curso, coordenação do curso, pesquisa e a 

extensão e, o próprio desempenho como professor, totalizando assim, trinta e 

nove questões. 

No primeiro grupo de questões, os docentes foram questionados sobre a 

responsabilidade social da UFMS em relação a(s): 

1. Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão 
social. 

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

artística, na preservação da memória e do patrimônio cultural. 

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

4. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS. 

5. Portal (site) da UFMS. 

 

 
 

Em relação às atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e 

inclusão social, acima de 75% como muito bom e bom. Quanto à interação da 

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

memória e do patrimônio cultural, acima de 75% avaliaram como muito bom e 

bom. Já a divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na 

UFMS foi avaliada como muito bom e bom por mais de 75%. A qualidade dos 
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serviços de ouvidoria da UFMS foi considerada como muito boa e boa por 50% 

e regular por 40%. O portal (site) da UFMS foi considerado muito bom e bom 

por 75%. 

No segundo grupo de questões, os docentes foram questionados sobre a 

organização e gestão da UFMS em relação a(s): 

1. Qualidade do acesso e atendimento da PREG (Pró-reitoria de Ensino 

de Graduação). 

2. Qualidade do acesso e atendimento da PREAE (Pró-reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis). 

3. Qualidade do acesso e atendimento da PROPP (Pró-reitoria de 

Pesquisa, Pós- graduação e Inovação). 

4. Melhorias a partir das autoavalições anteriores. 

5. Participação em processos decisórios. 

 

 

 
 

As questões 1, 2 e 3 avaliaram a questão da qualidade do acesso às pró-

reitorias. Na qual foi constatado que em relação à PREG (questão 01) 

aproximadamente 75% dos docentes classificaram como bom, já com relação a 

PREAE (questão 02), aproximadamente 88% dos docentes avaliaram o acesso 

como muito bom e bom. Já o acesso a PROPP foi considerado muito bom e bom 

por 75% dos docentes. Em relação às melhorias a partir das autoavalições 

anteriores 50% avaliaram como muito boas e boas, 19% regular. Já a 

participação em processos decisórios foi considerada por 75% dos docentes 

como muito boa e boa,  e aproximadamente  6% classificaram como regular. 

No terceiro grupo de questões, os docentes foram questionados sobre a 
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avaliação da unidade setorial em relação à(s): 

1. Condições da biblioteca local, com referência ao acervo e equipamentos. 

2. Satisfação com a sua unidade de trabalho dentro da UFMS. 

3. Qualidade do atendimento do pessoal técnico-administrativo. 

4. Portal (site). 
 

 

 

A biblioteca setorial foi avaliada por mais de 60% muito boa e boa e mais 

de 25% avaliaram como regular e ou ruim. No ano de 2014 houve a melhoria 

de acervo para alguns cursos da unidade, mas ainda não é o suficiente para 

atender todas as demandas. Quanto a satisfação com a unidade de trabalho 

dentro da UFMS mais de 75% avaliaram como muito bom e bom, e menos de 

20% como regular ou muito ruim. Em relação à qualidade do atendimento do 

pessoal técnico-administrativo 75% classificaram como muito bom e bom. O 

site da unidade foi considerado como muito bom e bom por aproximadamente 

80%. 

No quarto grupo de questões, os docentes foram questionados sobre a 

direção da unidade acadêmica em relação à(ao): 

1. Acesso do professor à Direção. 

2. Agilidade da Direção no retorno às solicitações dos professores sejam 

elas positivas ou não. 

3. Busca de soluções de problemas pela Direção. 
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4. Promoção, pela Direção, da integração entre os professores dos 

diferentes cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

5. Comunicação/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de 

Campus e Administrativas. 

6. Transparência  administrativa. 

 

 

 

O acesso do professor à Direção foi avaliado por 75% como muito bom, 

18,75% como bom e 6,25 classificou o acesso ruim. Em relação à agilidade da 

Direção no retorno às solicitações dos professores, as alternativas mais 

respondidas foram muito boa (68,75%) e boa (18,75%). 6,25% classificou como 

regular e outros 6,25% qualificou ruim. A busca de soluções de problemas pela 

Direção foi avaliada como boa e muito boa, respectivamente, por 75% e 13%. 

6,25% classificou como regular e outros 6,25 muito ruim. A integração entre os 

professores dos diferentes cursos quanto às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão promovida pela direção foi considerada muito por 56,25%, boa por 

25%, regular por 13% e muito ruim por 6,25%. 

Quanto à comunicação/divulgação pela Direção das decisões do 

Conselho de Campus e Administrativas, 62,5% avaliaram como muito boa, 

18,75% avaliaram como boa, 12,5% como regular e 6,25 ruim. A transparência 

administrativa foi considerada muito boa por 75% dos docentes, regular por 

18,75% e 6,25% consideraram boa. 

No quinto grupo de questões, os docentes foram questionados sobre as 

condições de oferecimento do curso em relação à(ao): 

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

2. Espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de 

acadêmicos matriculados nas suas disciplinas. 

3. Equipamentos de laboratório  e informática, e compatibilidade com as 

necessidades das suas disciplinas. 

4. Atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios. 

5. Colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas suas necessidades 
pedagógicas. 

6. Matriz curricular do curso (duração, disciplinas, flexibilidade). 

7. Atendimento a pessoas com deficiência. 
 
 

 

O espaço físico disponível para o oferecimento das disciplinas foi 

considerado muito bom e bom por 63% dos docentes e regular por 25%. O 

espaço físico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos 

matriculados nas suas disciplinas foi considerado muito bom e bom por 75% e 

regular por 19% dos docentes. 

Os equipamentos de laboratório e informática, e compatibilidade com as 

necessidades das disciplinas foram avaliados como bom e muito bom por 56% 

e regular por 44% dos docentes.  

Quanto ao atendimento e disponibilidade de pessoal de apoio nos 

laboratórios, 75% dos docente considerou muito bom e bom e 13% considerou 

regular.  

A colaboração do Colegiado do Curso e NDE nas necessidades 
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pedagógicas foi avaliada como muito boa e boa por 88% dos docentes.  

A matriz curricular do curso foi considerada muito boa e boa por 88% 

dos docentes. O atendimento a pessoas com deficiência foi avaliado com os 

conceitos muito bom e bom por 69% dos docentes. 

 

No sexto grupo de questões, os docentes foram questionados sobre a 

coordenação do curso em relação à(ao): 

1. Relacionamento com professores. 

2. Preocupação com a integração de sua disciplina às outras disciplinas 

da matriz curricular. 

3. Disponibilidade em atender as necessidades e solicitações para o 

desenvolvimento das aulas em cumprimento do Plano de Ensino. 

4. Apoio às atividades de extensão. 

5. Promoção da integração entre os professores do curso quanto às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

6. Comunicação sobre as decisões do Colegiado do Curso e do NDE. 

7. Acesso e presteza no atendimento às solicitações. 

8. Transparência nas ações da coordenação. 

 

 

Em relação ao relacionamento da coordenação com os professores, 

68,75% dos docentes classificaram este relacionamento muito bom, 6,25% 

muito ruim e os 25% restante classificaram bom. Sobre a preocupação com a 

integração de sua disciplina às outras da matriz curricular, 50% dos docentes 

classificou como boa e 48,75% classificou como muito boa. Outros 6,25% não 
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se mostraram satisfeitos e qualificaram como ruim. Quanto à disponibilidade 

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

cumprimento do Plano de Ensino, 75% se mostraram muito satisfeitos e 

responderam a alternativa “muito boa”, 18,75% classificaram esta 

disponibilidade como boa, e 6,25% mostraram-se muito insatisfeitos, 

classificando-a como muito ruim. 

Na questão número 4, referente ao apoio às atividades de extensão, 

18,75% boa classificou boa e 62,5% muito boa. 12,5 achou ruim e 6,25% não 

opinaram.  Na questão que perguntou sobre a promoção da integração entre os 

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

56,25% classificaram como muito boa, 31,25% qualificaram como boa, 6,25% 

regular e outros 6,25% a classificaram ruim. Já em relação à comunicação sobre 

as decisões do Colegiado do Curso e do NDE, 62,5% dos docentes acham 

responderam a alternativa “muito boa”, 6,25% responderam “regular” e 12,5% 

mostraram-se insatisfeitos, classificando essa comunicação como ruim.  

Nas duas últimas questões, que perguntaram, respectivamente sobre o 

acesso e presteza no atendimento às solicitações e sobre a transparência nas 

ações da coordenação, 68,75% dos docentes responderam muito bom, 25% 

bom e 6,25% ruim na primeira questão. Na outra, 37,5% classificou a 

transparência nas ações da coordenação muito boa, 56,25% muito boa e 6,25% 

apenas regular. Portanto, de um modo geral, todas as questões que avaliaram a 

coordenação do curso foram avaliadas com os conceitos muito bom e bom pela 

maioria dos docentes respondentes. Assim inferimos que os coordenadores 

estão atendendo as necessidades dos docentes e dos cursos dos quais 

representam. 

No sétimo grupo de questões, os docentes foram questionados sobre a 

pesquisa e extensão no âmbito do curso em relação à (ao): 

1. Integração da pesquisa, do ensino e da extensão. 

2. Apoio institucional à pesquisa e à extensão. 

3. Infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão. 
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A integração da pesquisa, do ensino e da extensão foi considerada por 

aproximadamente 44% dos docentes como muito boa e 31% classificaram 

como regular. 

O apoio institucional à pesquisa e à extensão foi avaliado como bom por 

aproximadamente 50% e regular por 31% dos docentes, os outros 19% 

classificou o apoio como ruim.  

 A infraestrutura oferecida à pesquisa e à extensão receberam os 

conceitos regular (38%), bom (19%) muito ruim (10%) e ruim (25%). A 

articulação entre a pesquisa e a extensão é essencial para formação dos discentes, 

desta forma, o percentual de 35% dos docentes classificarem como ruim e muito ruim, 

no Campus de Coxim, denota a necessidade de maior investimento na infraestrutura 

para o desenvolvimento de projetos que viabilizem essa articulação.  

No oitavo grupo de questões, os docentes foram autoavaliados em relação 
à(ao): 

1. Conhecimento dos documentos oficiais da UFMS (Estatuto, Regimento 

Geral, PDI, Relatórios de Autoavaliação). 

2. Conhecimento dos documentos oficiais do curso (PPC, regulamentos 

de estágio e de atividades complementares, etc.). 

 
 



10
2 

 

 

Em relação ao conhecimento dos documentos oficiais da UFMS, 75% 

consideraram seu conhecimento muito bom e bom. Quanto ao conhecimento 

dos documentos oficiais do curso, 94% consideraram seu conhecimento bom e 

muito bom.  

Observamos que aproximadamente 60% do corpo docente participou da 

autoavaliação institucional 2016. 

 

5.4  AVALIAÇÃO POR TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

Os técnico-administrativos da instituição participaram da auto-avaliação 

institucional. Nesta, eles responderam oitenta e uma questões em nove blocos que 

contemplavam a avaliação sobre: a avaliação, comunicação social, infraestrutura, missão e 

perfil da instituição, a organização e gestão, as políticas institucionais, as políticas de 

pessoal, a responsabilidade social da UFMS, a sustentabilidade financeira. 

No primeiro grupo de questões, os técnico-administrativos foram questionados 

sobre o processo de avaliação: 

 
Neste primeiro bloco foram avaliadas: 1. Questões acadêmico administrativas 

baseadas nos resultados da autoavaliação 2. Participação da comunidade interna nos 

processos de autoavaliação 3. Relação entre planejamento e avaliação da unidade com o 

PDI 4. Atuação da Comissão Própria de Avaliação local. Houve uma avaliação muito 

próxima em todas as questões pontuando a instituição neste quesito em boa e regular. 
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No segundo bloco de questões, os técnico-administrativos avaliaram os 

aspectos relacionados à comunicação dentro da instituição nos seguintes critérios:  

Coordenadoria de comunicação, portal da UFMS, boletim de serviço, telefonia, E-mail, 

cComunicações Internas e  Ouvidoria 

 
No terceiro quesito foi avaliado a infraestrutura disponibilizada pela instituição 

a partir das seguinte questões: espaço físico, estacionamento, limpeza do prédio, coleta 

de resíduos, acessibilidade, acesso à internet e telefonia, uso econômico de material de 

consumo, material permanente e equipamentos adequados, manutenção de 

equipamentos, manutenção geral da unidade, segurança, vigilância e proteção. 

 
Em relação a missão e o perfil da instituição foi realizada a seguinte questão: 

considerando a missão da UFMS e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

avalie a contribuição da sua unidade na implementação e acompanhamento do PDI 
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No quinto bloco de questões foi avaliada a organização e a gestão. Para este 

quesito foram feitas as questões abaixo relacionadas aos órgãos internos: questionados 

sobre os órgãos setores institucionais: PRAD (Pró-reitoria de Administração), 

PROINFRA(Pró-reitoria de Infraestrutura), PROPP (Pró-reitoria de Pesquisa,Pós-

graduação e Inovação),  PROGEP (Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho), 

PREAE (Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e de Extensão), PREG (Pró-reitoria de 

Ensino de Graduação), PROPLAN(Pró-reitoria de Planejamento e Finanças,  

NTI(Núcleo de Tecnologia de Informação), Direção da sua Unidade e  coordenação 

Administrativa de sua Unidade 

 
Em relação às políticas institucionais a avaliação foi feita com as questões 

abaixo: relação à integração entre servidores técnico-administrativos e professores, 

relação à integração entre servidores técnico-administrativos e alunos, participação dos 

servidores técnico-administrativos nas atividades de pesquisa, participação dos 

servidores técnico-administrativos nas atividades de extensão, participação dos 

servidores técnico-administrativos na resolução de problemas da unidade. 
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No bloco referente à política de pessoal os técnicos responderam as seguintes 

questões: levantamento de necessidades de treinamentos, capacitação técnica-

administrativa apoio à participação em eventos, apoio à qualificação, pós-graduação, 

especialização, etc., assistência à saúde do servidor, forma de avaliação de desempenho, 

plano de carreira e os critérios de progressão, grau de satisfação com as condições de 

trabalho, ambiente, recursos e outros aspectos vinculados a sua função, relacionamento 

interpessoal coma chefia imediata 

 
No que tange à responsabilidade social da UFMS os servidores responderam as 

seguintes questões: As ações desenvolvidas de inclusão e de responsabilidade social 

pela unidade setorial, atividades ou projetos de integração entre a comunidade 

acadêmica e a sociedade. 

 
No último bloco, sustentabilidade financeira as questões foram as seguintes: 

acompanhamento da execução do orçamento aprovado, adequação dos recursos às 

necessidades, uso racional dos recursos destinados às atividades administrativas e 

pedagógicas 

 
6 . CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
 

Através da aplicação da avaliação institucional com os acadêmicos 

percebemos que houve uma menor participação com relação ao ano anterior, 

apesar do trabalho de divulgação realizado pela CPA setorial. O processo de 

autoavaliação é de extrema importância para que ocorram melhorias na 
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instituição, mas é preciso que toda comunidade acadêmica (acadêmicos, 

docentes, coordenadores, técnico-administrativos e gestor) participe desse 

processo com maior comprometimento. 

Observamos pequenas melhoras em relação a vários pontos, quando 

comparados à avaliação anterior. Muito ainda precisa ser feito, mas o trabalho 

está sendo realizado em conjunto com toda comunidade acadêmica. 
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