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1 INTRODUÇÃO 

O Campus de Nova Andradina (CPNA) foi criado pela Resolução COUN nº  

64, de 12.12.2005. As atividades foram iniciadas com dois cursos de graduação pre-

sencial na área de licenciatura, formação de professores, sendo: um curso de Histó-

ria e, outro, de Geografia, ambos implantados no segundo semestre do ano letivo de 

2006. Já no segundo semestre do ano de 2009, se deu início ao curso de graduação 

presencial bacharelado em Administração. Em 2014, iniciou-se o curso de Tecnolo-

gia em Gestão Financeira. 

Devido à parceria estratégica entre o CPNA/UFMS e Prefeitura Municipal de 

Nova Andradina, o Campus funcionou, inicialmente, na Escola Municipal João de 

Lima Paes, até que as novas instalações fossem disponibilizas plenamente aos cor-

pos administrativo, docente e discente e, ainda, ao exercício das atividades de ensi-

no, pesquisa e extensão dos cursos existentes. A inauguração da sede do CPNA foi 

em outubro de 2009. 

Desde já, vale destacar que o CPNA tem como finalidade atender a região 

Leste do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada à margem direita do Rio Paraná, 

com foco nos estudantes oriundos dos municípios vizinhos de Anaurilândia, Angéli-

ca, Bataguassu, Bataiporã, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, além dos municípios 

localizados em solo paulista e paranaense. 

O CPNA ofereceu durante o ano de 2016 os seguintes cursos: 

 

• História 

• Administração 

• Tecnologia em Gestão Financeira 

 

Este documento apresenta a autoavaliação do Câmpus de Nova Andradina - 

CPNA da UFMS no ano de 2016, e tem como objetivo avaliar todos os aspectos re-

levantes e importantes dentro da Unidade, buscando o desenvolvimento integral e a 

melhoria constante na qualidade dos processos educacionais e científicos nela pro-

duzidos. Além disso, as análises feitas a partir desta avaliação deverão servir como 

instrumentos norteadores das políticas e ações futuras da CPNA, visando sempre 
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promover o oferecimento à comunidade de ensino e pesquisa de qualidade, ao 

mesmo tempo que fornece subsídios à CPA da UFMS em sua autoavalização. 

O relatório é organizado como segue. A Seção 2 mostra a avaliação dos 

cursos de graduação. As avaliações feitas pelos discentes, docentes, coordenadores 

e técnicos do CPNA são apresentadas na Seção 3. Ao final, na Seção 4, algumas 

considerações finais são apresentadas. 
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2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÂO  

 
2.1 Curso de História 

	

2.1.1 Identificação 

 

HABILITAÇÃO História 
Área de Concen-
tração Ciências Humanas 

Local de oferta Campus de Nova Andradina 
Duração (CFE) Mínima de 4 anos, Máxima de 8 anos 
Duração (UFMS) 4 anos 
Implantação 2006 

Autorização 

RESOLUÇÃO COUN/UFMS n° 64 de 12/12/2005 
Portaria SERES/MEC n° 395 de 23/09/2011 
Renovação SERES/MEC n° 286 de 21/12/2012 
Renovação SERES/MEC n° 1097 de 24/12/2015  

Turno Noturno; Sábado – Manhã e Tarde 
Número de vagas 50 
Carga Horária 3.048 
Coordenação Prof. Célio Vieira Nogueira 

Quadro 01: Identificação do Curso de História 

 

2.1.2 Indicadores  
	

Ingressante  50 
Formandos 12 
Evasão 39 
Disciplinas com maior índice de 
reprovação 

 
 

Quantitativo do corpo docente e ti-
tulação dos docentes do quadro, 
em 2015 

6 docente (4 doutores e 2 mestres) e 3 subs-
titutos. 

Quadro 02: Indicadores do Curso de Hìstória 
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2.1.3 Detalhamento do curso 

 

2.1.3.1 Características gerais 

 

  O curso de História do Campus de Nova Andradina é ofertado na mo-

dalidade Licenciatura. Foi implementado em 2006, no processo de expansão do en-

sino superior federal. Neste período passou por momentos tumultuados, chegou ao 

ponto de ser suspenso em 2009. Contudo, após diversos embates e trâmites judici-

ais, no qual permaneceu aberto por decisão judicial, atualmente foi proferida uma 

decisão favorável para a manutenção do curso de História no Campus de Nova An-

dradina. Com base nessa decisão, o curso encontra-se hoje em fase de revitaliza-

ção, sendo necessário ampliar a quantidade de docente do quadro. Nas avaliações 

conduzidas pelo Ministério da Educação, os conceitos obtidos pelo curso são positi-

vos. Os egressos do curso estão bem posicionados no mercado de trabalho, tanto 

que vários alunos ingressaram em curso de mestrado da região, e o curso docente 

efetivo é formado por mestres e doutores na área. Cabe destacar que o curso de 

História é o único de licenciatura do Campus de Nova Andradina. Ademais, o curso 

conta com um Laboratório de Ensino de História e com projetos de pesquisas e ex-

tensão que são coordenados pelos docentes.  
 

2.1.3.2 Potencialidades e Fragilidades 

 

  Potencialidades: O curso de História de Nova Andradina atende ple-

namente às diretrizes curriculares de formação de professores e específica, tendo 

um projeto pedagógico coerente e coeso com as demandas da educação básica 

da região. Seu corpo docente é formado por mestres e doutores na área. O corpo 

discente é formado por estudantes do município, da região e de outras localida-

des do país, na grande maioria trabalhadores e filhos de assentados. É um curso 

de formação de professores situado no interior do Estado com uma procura rele-

vante, fato que demonstra a boa aceitação que possui na comunidade local. O 

curso mantém uma regularidade na oferta de disciplinas (regulares, optativas e 

reofertas) e concede a vários alunos, bolsas de caráter sócio econômico. Ade-
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mais, houve o preenchimento de 100% das vagas iniciais e o projeto pedagógico 

está ajustado às políticas nacionais. 

  Fragilidades: O curso encontrasse em processo de fortalecimento, 

uma vez que não há mais pendências judiciais para a sua manutenção no Cam-

pus de Nova Andradina. As suas fragilidades encontram-se no número de docen-

tes efetivos, 6. O ideal seria que o curso tivesse 8 docentes em seu corpo docente 

para atender todas as demandas no qual é desafiado. Tal fragilidade é compen-

sada pela contratação de professores substitutos, que, contudo, não podem exer-

cer atividades além da docência. Um desafio a ser enfrentado está no aumento da 

carga horária dos cursos de licenciatura proposto pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e aprovado pelo atual governo. Segundo tal proposta, os cursos 

de licenciaturas deverão aumentar a sua carga horária para 3.200 horas. Com um 

quadro de 6 professores efetivos e de 2 a 3 professores substitutos, esse aumen-

to, que ainda não foi implantado, apresentará um crescimento excepcional na 

carga horária de trabalho e nas demandas dos professores de História do Cam-

pus de Nova Andradina. Ademais, também apresentasse como fragilidades: a im-

possibilidade de acompanhar os estágios  obrigatórios de forma efetiva; a impos-

sibilidade de transformar as Práticas Pedagógicas em componentes pedagógicos 

orientados, com oferta de oficinas de orientação de projetos específicos no seu in-

terior; os atropelos gerados pelo Calendário Acadêmico inadequado e o formalis-

mo e burocracia dos sistema acadêmico gerido pela PREG; 

 

2.1.3.3 Avaliação Externa  

 

  O curso não passou por avaliação externa  (visita INEP, ENADE) em 

2016 e não há previsão de avaliação externa. 
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2.1.4 Avaliação Interna – Discentes 

 

Figura 01: Participação discente curso de História 

 

2.1.4.1 Curso 

 

1. Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)? 

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

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

4. Atuação/qualidade dos professores? 

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

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

6. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento 

destas? 

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

8. Sistema acadêmico (SISCAD)? 

9. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro aca-

dêmico do seu curso? 
Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 
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(1) 

 
Figura 02: Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) 

 
(2) 

 
Figura 03: Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado 
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(3) 

 
Figura 04: Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade) 

 

(4) 

 

Figura 05: Atuação/qualidade dos professores? 
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(5) 

 

Figura 06: Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão) 

 

(6) 

 

Figura 07: Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas 
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(7) 

 

Figura 08: TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma) 

 

(8) 

 

Figura 09: Sistema acadêmico (SISCAD) 
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(9) 

 

Figura 10: Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do 
seu curso 

 

2.1.4.2 Coordenação de curso 

 

1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

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

curricular, locais, horários)? 
3. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 
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(1) 

 
Figura 11: Disponibilidade e atenção aos acadêmicos 

 

(2) 

 

Figura 12: Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de curso, matriz curricu-
lar, locais, horários) 
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(3) 

 

Figura 13: Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros 

 
2.1.4.3 Disciplinas 

 

1. Importância para a sua formação profissional? 
2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 

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

4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práti-

cas? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 
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(1) 

 

Figura 14: Importância para a sua formação profissional 

 

(2) 

 

Figura 15: Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca 
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(3) 

 

Figura 16: Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso 

 

(4) 

 

Figura 17: Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas 
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2.1.4.4 Desempenho Discente 

 

1.  Participação e dedicação nas atividades? 

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

3.  Assimilação dos conteúdos abordados?   
 
(1) 

 

Figura 18: Participação e dedicação nas atividades 
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(2) 

 

Figura 19: Pontualidade e permanência do início ao término das aulas 

 

(3) 

 

Figura 20: Assimilação dos conteúdos abordados 
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2.1.4.5 Desempenho Docente 

 

1. Apresentação do Plano de Ensino? 

2. Qualidade didática? 

3. Assiduidade e cumprimento do horário? 

4. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de au-

la? 

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

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

úteis após a sua realização)? 

7. Relacionamento professor-acadêmico? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 

 

(1) 

 
Figura 21: Apresentação do Plano de Ensino 
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(2) 

 

Figura 22: Qualidade didática 

 

(3) 

 

Figura 23: Assiduidade e cumprimento do horário 
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(4) 

 

Figura 24: Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala da aula 

 

(5) 

 

Figura 25: Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações 
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(6) 

 

Figura 26: Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a 
sua realização) 

 

(7) 

 
Figura 27: Relacionamento professor-acadêmico 
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2.1.4.6 Pesquisa e Extensão 

 

1. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

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

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

ca? 

4. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 

 

(1) 

 
Figura 28: Oportunidades para participar de projetos de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 



	

																																															Autoavaliação	Setorial		2016	-	CPNA-UFMS																																																				23	

	

(2) 

 

Figura 29: Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão 

 

(3) 

 

Figura 30: Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica 
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(4) 

 

Figura 31: Apoio da instituição para a participação em eventos externos 

 

2.1.4.7 Infraestrutura Física 

 

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

práticas (e transporte a elas)? 

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

sistemas e Internet)? 

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

salas de aula? 

4. Condições físicas dos sanitários? 

5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

6. Serviços de segurança? 

7. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

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

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

sua unidade setorial? 

10. Instalações físicas da biblioteca de seu campus? 
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11. Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 

 

(1) 

 

Figura 32: Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios 
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(2) 

 

Figura 33: Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, siste-
mas e Internet 

 

(3) 

 

Figura 34: Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas de 
aula 
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(4) 

 

Figura 35: Condições físicas dos sanitários 

 

(5) 

 

Figura 36: Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais 
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(6) 

 

Figura 37: Serviços de segurança 

 

(7) 

 

Figura 38: Disponibilidade de espaços para lazer e convivência 
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(8) 

 

Figura 39: Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura 

 

(9) 

 

Figura 40: Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua uni-
dade setorial 



	

																																															Autoavaliação	Setorial		2016	-	CPNA-UFMS																																																				30	

	

(10) 

 

Figura 41: Instalações físicas da biblioteca de seu Campus 

 

(11) 

 

Figura 42: Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso 
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2.1.4.8 Responsabilidade Social 

 

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?	

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 
 

(1) 

 

Figura 43: Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social 
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(2) 

 

Figura 44: Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preserva-
ção da memória e do patrimônio cultural 

 

2.1.4.9 Comunicação com a Sociedade 

 

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

2. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?	

3. Portal (site) da UFMS? 

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

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações.	
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(1) 

 

Figura 45: Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS 

 

(2) 

 

Figura 46: Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS 
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(3) 

 

Figura 47: Portal (site) da UFMS 

 

(4) 

 

Figura 48: Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica 
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2.1.4.10 Organização e Gestão da Instituição 

 

1. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial aca-

dêmica? 

2. Participação em processos decisórios? 

3. Atuação do DCE? 

4. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das au-

to avaliações anteriores? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos mereça 
considerações. 

 

(1) 

 
Figura 49: Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial acadêmica 
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(2) 

 

Figura 50: Participação em processos decisórios 

 

(3) 

 

Figura 51: Atuação do DCE 

 



	

																																															Autoavaliação	Setorial		2016	-	CPNA-UFMS																																																				37	

	

(4) 

 

Figura 52: Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavalia-
ções anteriores 

 

2.1.4.11 Políticas de atendimento aos Discentes 

 

1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas aca-
dêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 

2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 
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(1)  

 

Figura 53: Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas, 
congressos, cursos de extensão, etc. 

 

(2) 

 

Figura 54: Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS 
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2.1.5 Avaliação Interna – Docentes 

 

2.1.5.1.  Autoavaliação 

 

1. Como você avalia o seu desempenho como professor, quanto ao conhecimento 

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

Autoavaliações)? 

2. Como você avalia o seu desempenho como professor, quanto ao conhecimento 

de documentos oficiais do curso (PCC, Regulamentos de Estágios e Atividades 

Complementares, ETC...)?  

 

 
Figura 55: Autoavaliação dos docentes do curso de História do Campus de Nova Andradina 

 

2.1.5.2. Condições de oferecimento do curso 

 

1. Como você avalia as condições de oferecimento do curso, relativo ao espaço fí-

sico, salas de aulas, etc.? Disponibilidade para o oferecimento de suas discipli-

nas? 

2. Como você avalia as condições de oferecimento do curso, relativo ao espaço fí-

sico disponível nos laboratórios, em relação ao número de acadêmicos matricu-

lados nas suas disciplinas? 

3. Como você avalia as condições de oferecimento do curso, relativo aos equipa-

mentos de laboratório e informática, e compatíveis com as necessidades das su-

as disciplinas? 

4. Como você avalia as condições de oferecimento do curso, relativo ao atendimen-

to e disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios? 
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5. Como você avalia as condições de oferecimento do curso, relativo a colaboração 

do Colegiado de Curso e NDE, nas suas necessidades pedagógicas? 

6. Como você avalia as condições de oferecimento do curso, relativo a matriz curri-

cular do curso (duração, disciplina, flexibilidade)? 

7. Como você avalia as condições de oferecimento do curso, relativo ao atendimen-

to a pessoas com deficiência? 
 

 

Figura 56: Avaliação das Condições de oferecimento do curso dos docentes do curso de História do 
Campus de Nova Andradina 

 

2.1.5.3. Coordenação 

 

1. Como você avalia a coordenação do curso, relativo ao relacionamento com os 

professores? 

2. Como você avalia a coordenação do curso, relativo a preocupação com a inte-

gração de sua disciplina as outras disciplinas da matriz curricular? 

3. Como você avalia a coordenação do curso, relativo a disponibilidade em atender 

as necessidades e solicitações para o desenvolvimento das aulas em cumpri-

mento ao Plano de Ensino? 

4. Como você avalia a coordenação do curso, relativo ao apoio as atividades de ex-

tensão? 

5. Como você avalia a coordenação do curso, relativo a promoção da integração 

entre os professores do curso, quanto as atividades de ensino, pesquisa e exten-

são? 
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6. Como você avalia a coordenação do curso, relativo a comunicação sobre as de-

cisões do Colegiado do Curso e do NDE? 

7. Como você avalia a coordenação do curso, relativo ao acesso e presteza no 

atendimento as solicitações? 

8. Como você avalia a coordenação do curso, relativo a transparência nas decisões 

da coordenação? 
 

 

Figura 57: Avaliação da Coordenação do curso dos docentes do curso de História do Campus de No-
va Andradina 

 

2.1.5.4. Direção	

	

1. Como avalia a Direção do seu Campus quanto ao acesso do professor a Dire-

ção? 

2. Como avalia a Direção do seu Campus quanto a agilidade da Direção no retorno 

as solicitações dos professores, sejam elas positivas ou não? 

3. Como avalia a Direção do seu Campus quanto a busca de soluções de proble-

mas pela Direção? 

4. Como avalia a Direção do seu Campus quanto a promoção pela Direção da inte-

gração entre os professores dos diferentes cursos, quanto as atividades de ensi-

no, pesquisa e extensão? 

5. Como avalia a Direção do seu Campus quanto a comunicação e divulgação pela 

Direção das decisões do Conselho de Campus e Administrativas? 

6. Como avalia a Direção do seu Campus quanto a transparência administrativa? 
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Figura 58: Avaliação da Direção do Campus dos docentes do curso de História do Campus de Nova 
Andradina 

	
	

2.1.5.5. Organização e gestão da UFMS	

	

1. Como você avalia a qualidade do acesso e atendimento da PREG (Pró reitoria de 

Ensino de Graduação)? 

2. Como você avalia a qualidade do acesso e atendimento da PREA (Pró reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis)? 

3. Como você avalia a qualidade do acesso e atendimento da PROPP (Pró reitoria 

de Pesquisa de Graduação e Inovação)? 

4. Como você avalia as melhorias a partir das avaliações anteriores? 

5. Como você avalia a participação em processos de decisões? 
 

	

Figura 59: Avaliação da Organização e gestão da UFMS dos docentes do curso de História do Cam-
pus de Nova Andradina 
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2.1.5.6. Pesquisa e Extensão	
	
	

1. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do curso, relativa a integra-

ção da pesquisa, do ensino e da extensão? 

2. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do curso, relativo ao apoio 

institucional a pesquisa e a extensão? 

3. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito do curso, relativa a infraes-

trutura oferecida para a pesquisa e a extensão? 
 

 

Figura 60: Avaliação da Pesquisa e Extensão dos docentes do curso de História do Campus de Nova 
Andradina 

 

2.1.5.7. Responsabilidade Social da UFMS	
	
	

1. Como você avalia a responsabilidade social das atividades desenvolvidas pa-

ra a promoção da cidadania e inclusão social? 
2.  Como você avalia a responsabilidade social de interação da UFMS com a co-

munidade regional na Área cultural e artística, e na preservação da memória e do 

patrimônio cultural? 
3. Como você avalia a responsabilidade social na divulgação das atividades de 

eventos, concursos, etc., realizadas na UFMS? 
4. Como você avalia a responsabilidade social na qualidade dos serviços de ou-

vidoria da UFMS? 

5. Como você avalia a responsabilidade social do site do seu campus? 
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Figura 61: Avaliação da Responsabilidade social da UFMS dos docentes do curso de História do 

Campus de Nova Andradina 

 
2.1.5.8. Unidade setorial 

 
1. Como você avalia a sua unidade setorial com relação as condições de sua biblio-

teca local, com referência ao acervo e equipamentos? 
2. Como você avalia a sua unidade setorial com relação a satisfação com a sua uni-

dade de trabalho dentro da UFMS? 
3. Como você avalia a sua unidade setorial com relação a Qualidade do atendimento 

do pessoal técnico-administrativo? 

4. Como você avalia a responsabilidade social do site do seu campus? 

 

 
Figura 62: Avaliação da Unidade setorial dos docentes do curso de História do Campus de Nova An-

dradina 

 

2.1.6. Considerações da Comissão Setorial 

 

A avaliação por meio do SISCAD realizada pelos discentes foi satisfatório 

nas respostas das maiorias das perguntas, e também apresentou alguns pontos em 

que o curso terá de apresentar melhorias. A participação discente aumentou em 
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comparação com o ano anterior. Do 7° período participaram 20,69%; do 5°, 19,05%; 

do 11°, 14,29%, do 3°, 12,50% e do 1°, 10,20%. 

Nas questões relativas ao curso, obtivemos os seguintes resultados: 

Sobre o Conhecimento do PCC (Projeto Pedagógico do Curso), 73,40% res-

ponderam afirmativamente e 26,60% responderam negativamente. Apesar do índice 

elevado positivo, devemos chegar a mais de 90% o conhecimento dos discentes 

quanto ao nosso Projeto Pedagógico. 

Sobre a adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional dese-

jado, 49,84% colocaram como bom; 23,80% como regular e 18,51% como muito 

bom. Preocupa o índice de regularidade nessa questão, e devemos aumentar os 

saldos positivos e diminuir os aspectos regulares referentes a tal questão. 

Sobre a Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade), tivemos: 

43,80% dos discentes avaliaram como bom; 28,83% avaliaram como regular, 

14,36% avaliaram como muito bom, 8,09% como ruim e 4,60% como muito ruim. 

Essa questão apresenta um desafio a ser enfrentado, em vista do número preocu-

pante de avaliação regular e do ruim, que chegou a 8,09%. Uma discussão sobre a 

Matriz curricular com os discentes apresenta uma proposta interessante para che-

garmos a resultados mais satisfatórios na próxima avaliação. 

No quesito de atuação/qualidade dos professores, foram apresentados os 

seguintes indicadores: 47, 38% dos discentes avaliaram como bom; 23,30% como 

muito bom; 23,28% como regular e 4,17% como ruim. Não são números que agra-

dam o curso. A alternativa de muito bom deve elevar-se, enquanto que o regular di-

minuir e o ruim chegar a estaca de 0%. Uma autocrítica e uma proximidade com as 

dificuldades apresentadas pelos discentes deverão efetivadas. 

A parte do Estágio obrigatório apresentou índices que deverão ser analisa-

dos com atenção. 60,37% responderam que não se aplica; 16,58% como bom; 

9,97% como regular, 7,77% como muito bom e 3,38% como ruim. Os índices de 

aprovação estão bastante baixos, e ações deverão ser realizadas para melhorar es-

sa questão. 

Sobre o Oferecimento de atividades complementares e orientação para o 

cumprimento destas, 30,64% avaliaram como bom, 27,54% como regular, 13,67% 

como ruim, 10,94% como muito bom; 6,61% como muito ruim e 10,59% colocaram 

que não se aplica. Essa parte é bastante preocupante, uma vez que índice de regu-
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lar aproximou-se de bom de ruim, 13,67%, ultrapassou o de muito bom, que ficou em 

10,94%. São números preocupantes e ações deverão ser gestadas para aumentar a 

avaliação positiva nessa questão. 

Referente ao TCC, Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, 

cronograma), as mesmas ponderações acimas deverão ser copiadas. 57,12% res-

ponderam que não se aplica; 20,52% colocaram como bom, 9,61% como regular, 

8,13% como muito bom e 3,06% como ruim. Apesar do números, ações deveram ser 

orquestradas para aumentar as avaliações positivas e diminuir o olhar negativo que 

os discentes apresentaram sobre o TCC do curso de História de Nova Andradina. 

A avaliação do Sistema acadêmico (SISCAD) foi positiva, com 50,35% de 

bom, 29,19% de muito bom e 15,54% regular. 

Finalizando as questões referentes ao curso, a atuação dos representantes 

discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do curso foi avaliado com 

36,98% de bom, 25,83% de regular, 12,80% de muito ruim, 7,92% de ruim e 5,95% 

de muito ruim. 10, 53% responderam que não se aplicam ou que não foi observado. 

Não obstante, a participação discente nos assuntos burocráticos do curso deve ser 

incentivado e esse quadro tem de melhorar na próxima avaliação. 

Passemos agora as questões referentes a Coordenação do curso. 

A primeira questão foi sobre a disponibilidade e atenção aos acadêmicos. 

Nesse tópico, 35,62% colocaram bom e 30,77% muito bom. Apesar do número ele-

vado, 19,25% colocaram como regular, 7,18% como ruim e 5,18% como muito ruim. 

Ações deverão ser efetivadas para diminuir a quantidade de regular, ruim e muito 

ruim. 

Sobre a divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de 

curso, matriz curricular, locais, horários), 35,64% colocaram como bom, 26,69% co-

mo muito bom, 21,70% como regular, 8,20% ruim e 5,09% muito ruim. Evidenciasse 

que a divulgação apresenta índices, nas avaliações dos discentes, que deverão me-

lhorar. 

A questão de orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros, 

apresenta números preocupantes. Apesar do índice de 27,94% de bom e 20,45% de 

muito bom, o lado negativo está nos números de 25,39% de regular, 11,21% de ruim 

e 8,20% de muito ruim. São números que deveremos melhorar. 
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As questões relativas as disciplinas, participação discente e avaliação do-

cente receberam avaliações positivas por parte dos discentes. Algumas questões 

apontadas na avaliação de 2016 foram trabalhadas e apresentaram, na presente 

avaliação, números superiores. 

Infelizmente, na questão de Pesquisa e Extensão, não houve um crescimen-

to positivo significativo. Diversas questão apresentaram uma variação de empate en-

tre os números positivos e negativos. Como exemplo, na questão referente a oportu-

nidades para participar  de programas/projetos de extensão, 25,82% responderam 

como bom, 25,62% como regular, 14,16% como ruim, 11,95% como muito bom e 

8,34% como muito ruim. Ações de parcerias com os cursos de História da UFMS de 

outros campus deverão se trilhados para oferecer mais oportunidade de intercâmbio 

e circulação de pesquisas entre os nossos discentes. 

Referente a estrutura física, ainda há questões a serem resolvidas desde a 

última avaliação. A pesquisa entre os discentes apresentou um grau de insatisfação 

com muitos pontos, como a condição dos sanitários, atendimento da cantina, entre 

outros. O mesmo quadro avaliativo pode ser transportado para os outros pontos, ou 

seja, da relação dos discentes com o espaço do Campus de Nova Andradina. A dis-

tância da cidade e a falta de um transporte regular são fatores que incentivam essa 

avaliação regular e negativa dos discentes, como pode ser verificada nas tabelas. 

Contudo, também são desafios que o Campus terá de enfrentar para melhorar a es-

tadia e a relação dos discentes com o espaço da UFMS de Nova Andradina. 

A avaliação interna dos docentes apresentou um quadro equilibrado em 

quase todas as questões. Assim como no caso dos discentes, o ponto mais crítico 

foi em relação a questões envolvendo a política de pesquisas da Universidade. Ou 

seja, esse ponto deve ser melhorado, tanto para discentes quanto para docentes. 

Por fim, podemos avaliar que o curso de História do Campus de Nova An-

dradina está no caminho certo, todavia, com pontos que devem melhorar tanto para 

discentes quanto para docentes. O final dos embates jurídicos e a manutenção, pela 

justiça, do curso de História é um enorme avanço para a melhoria e o crescimento 

do único curso de licenciatura no Campus de Nova Andradina.  
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2.2 Curso de Administração 
	

2.2.1 Identificação 
	

HABILITAÇÃO Administração 
Área de Concen-
tração Ciências Sociais Aplicadas 

Local de oferta Campus de Nova Andradina 
Duração (CFE) Mínima de 4 anos, Máxima 8 anos 
Duração (UFMS) 4 anos 
Implantação 2009 

Autorização 

RESOLUÇÃO COUN/UFMS nº 64 de 12/12/2005 
Portaria SERES/MEC nº 216 de 31/10/2012, DOU nº 214 de 
06/10/2012. Renovação: Portaria SERES/MEC nº 706 de 18/12/2013, 
DOU nº 246 de 19/12/2013 

Turno Noturno; Sábado - Manhã e Tarde 
Número de vagas 60 
Carga Horária 3.000 
Coordenação Profº. Solange Fachin 

Quadro 03: Identificação do Curso de Administração 

 

2.2.2 Indicadores  

	

Ingressante  45 
Formandos 54 
Evasão 39 

Disciplinas com maior índice de 
reprovação 

Trabalho de Conclusão de Curso II 
Contabilidade Gerencial e Análise de Custos 
Gestão Ambiental 

Quadro 04: Indicadores do Curso de Administração 

	

2.2.3 Potencialidades e Fragilidades  

 

Dentre as potencialidades do curso podemos destacar o corpo docente, que 

em sua maioria, possui o titulo de doutor. Os que ainda não possuem estão 

cursando o doutorado. Este fato nos possibilita maior desenvolvimento de pesquisa, 

trabalho e contato com os alunos nestas pesquisas. Podem ainda ser citadas outras 

potencialidades como: existência de um servidor especializado em libras no campus, 

com possibilidade de atuação junto a estudantes com deficiência auditiva; 
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flexibilidade para cursar algumas disciplinas à distância; existência de um número 

significativo de alunos que possuem bolsa permanência, o que possibilita o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa. 

Dentre as fragilidades incide, também, no corpo docente, que hoje se encon-

tra incompleto devido os afastamentos para cursar o doutorado. Uma outra fragilida-

de de cabe aqui o comentário é referente ao preenchimento das vagas ofertadas pe-

lo curso, ainda com 31% de vagas ociosas. 

 

2.2.4 Avaliação Externa 
	

Pelo fato do curso ser relativamente novo, uma turma prestou o ENADE em 

2012 e obteve nota 3, a segunda turma que prestou ENADE em 2015, obteve de 

forma semelhante resultado satisfatório. 

 

2.2.5 Avaliação Interna – Discentes  
	

Figura 63: Participação discente curso de administração 
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2.2.5.1. Curso 
 

 
1. Conhecimento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso)? 

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

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

4. Atuação/qualidade dos professores? 

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

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

6. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento 

destas? 

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

8. Sistema acadêmico (SISCAD)? 

9. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro aca-

dêmico do seu curso? 
Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 

 
(1) 

 
Figura 64: Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade) 
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(2) 

 
Figura 65: Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado 

 

(3) 

 
Figura 66: Matriz curricular (duração, disciplinas, flexibilidade) 
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(4) 

 
Figura 67: Atuação/qualidade dos professores? 

 

(5) 

 
Figura 68: Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)  
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(6) 

 
Figura 69: Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas 

 

(7) 

 
Figura 70: TCC? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma) 
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(8) 

 
Figura 71: Sistema acadêmico (SISCAD) 

 

(9) 

 
Figura 72: Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do centro acadêmico do 
seu curso 
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2.2.5.2. Coordenação de curso 
 

 
1. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos? 

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

curricular, locais, horários)? 
3. Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 

 
(1) 

 
Figura 73: Disponibilidade e atenção aos acadêmicos 
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(2) 

 
Figura 74: Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico de curso, matriz curricu-
lar, locais, horários) 

 

(3) 

 
Figura 75: Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros 
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2.2.5.3. Disciplinas 
 
 
1. Importância para a sua formação profissional? 
2. Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca? 

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

4. Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práti-

cas? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 

 
(1) 

 
Figura 76: Importância para a sua formação profissional 
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(2) 

 
Figura 77: Disponibilidade da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca 

 
(3) 

 
Figura 78: Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso 
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(4) 

 
Figura 79: Número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas 

 
2.2.5.4. Desempenho Docente 

 
 
1. Apresentação do Plano de Ensino? 

2. Qualidade didática? 

3. Assiduidade e cumprimento do horário? 

4. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de au-

la? 

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

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

úteis após a sua realização)? 

7. Relacionamento professor-acadêmico? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 
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(1) 

 
Figura 80: Apresentação do Plano de Ensino 

 

(2) 

 
Figura 81: Qualidade didática 
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(3) 

 
Figura 82: Assiduidade e cumprimento do horário 

 

(4) 

 
Figura 83: Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala da aula 
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(5) 

 
Figura 84: Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações 

 

(6) 

 
Figura 85: Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela legislação (até dez dias úteis após a 
sua realização) 
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(7) 

 
Figura 86: Relacionamento professor-acadêmico 

 
2.2.5.5. Pesquisa e Extensão 

 
1. Oportunidades para participar de projetos de pesquisa? 

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

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

ca? 

4. Apoio da instituição para a participação em eventos externos? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 
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(1) 

 
Figura 87: Oportunidades para participar de projetos de pesquisa 

 

(2) 

 
Figura 88: Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão 
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(3) 

 
Figura 89: Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica 

 
(4) 

 
Figura 90: Apoio da instituição para a participação em eventos externos 
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2.2.5.6. Infraestrutura Física 
 
1. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas 

práticas (e transporte a elas)? 

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

sistemas e Internet)? 

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

salas de aula? 

4. Condições físicas dos sanitários? 

5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

6. Serviços de segurança? 

7. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 

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

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

sua unidade setorial? 

10. Instalações físicas da biblioteca de seu campus? 

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

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 
(1) 

 
Figura 91: Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios 
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(2) 

 
Figura 92: Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, equipamentos, siste-
mas e Internet 

 

(3) 

 
Figura 93: Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e conservação) das salas de 
aula 
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(4) 

 
Figura 94: Condições físicas dos sanitários 

 

(5) 

 
Figura 95: Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais 
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(6) 

 
Figura 96: Serviços de segurança 

 

(7) 

 
Figura 97: Disponibilidade de espaços para lazer e convivência 
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(8) 

 
Figura 98: Serviços de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura 

 

(9) 

 
Figura 99: Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas de sua uni-
dade setorial 
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(10) 

 
Figura 100: Instalações físicas da biblioteca de seu campus 

 

(11) 

 
Figura 101: Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso 
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2.2.5.7. Responsabilidade Social 
	

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?	

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 

 
( 1 ) 
 

	
Figura 102: Atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclusão social 
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( 2 ) 
 

	
Figura 103: Interação da UFMS com a comunidade regional, na área cultural e artística, na preserva-
ção da memória e do patrimônio cultural 

 

2.2.5.8. Comunicação com a Sociedade 
	

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

2. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?	

3. Portal (site) da UFMS? 

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

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações.	
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(1) 

 
Figura 104: Divulgação das atividades (eventos, concursos, etc.) realizadas na UFMS 

 

(2) 

	
Figura 105: Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS 
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(3) 

 
Figura 106: Portal (site) da UFMS 

 

(4) 

	
Figura 107: Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica 
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2.2.5.9  Organização e Gestão da Instituição 
 

1. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial aca-

dêmica? 

2. Participação em processos decisórios? 

3. Atuação do DCE? 

4. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das au-

toavaliações anteriores? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 
 

(1) 

 
Figura 108: Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade setorial acadêmica 
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(2) 

 
Figura 109: Participação em processos decisórios 

 
(3) 

 
Figura 110: Atuação do DCE 
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(4) 

 
Figura 111: Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das autoavalia-
ções anteriores 

 
2.2.5.10 Politicas de atendimento aos Discentes 

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

dêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.? 

2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

mereça considerações. 
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(1) 

 
Figura 112: Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, semanas acadêmicas, 
congressos, cursos de extensão, etc. 

 

(2) 

 
Figura 113 Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS 
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2.2.6. Avaliação Interna – Docentes 
	

2.2.6.1 Condições de Oferecimento de Curso	
	

1. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao espaço físi-

co, salas de aula, etc., disponível para o oferecimento de suas disciplinas? 

2. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao espaço físi-

co disponível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos matricula-

dos nas suas disciplinas? 

3.  Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo aos equipa-

mentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das 

suas disciplinas? 

4. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo atendimento e 

disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios? 

5. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo a colaboração 

do Colegiado de Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas? 

6. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo a Matriz curri-

cular do curso, duração, disciplinas e flexibilidade? 

7. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao atendimento 

a pessoas com deficiência?	 
	

	

Figura 114: Avaliação das condições de oferecimento do curso 
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2.2.6.2 Coordenação	

	
1. Como você avalia a coordenação do curso relativo ao relacionamento com pro-

fessores? 

2. Como você avalia a coordenação do curso relativo a preocupação com a integra-

ção de sua disciplina as outras disciplinas da matriz curricular? 

3. Como você avalia a coordenação do curso relativo a disponibilidade em atender 

as necessidades e solicitações para o desenvolvimento das aulas em cumpri-

mento do plano de ensino?	

4. Como você avalia a coordenação do curso relativo ao apoio as atividades de ex-

tensão? 

5. Como você avalia a coordenação do curso relativo a promoção da integração en-

tre os professores do curso quanto as atividades de ensino pesquisa e extensão? 

6. Como você avalia a coordenação do curso relativo a comunicação sobre as deci-

sões do Colegiado do Curso e do NDE ? 

7. Como você avalia a coordenação do curso relativo ao acesso e presteza no 

atendimento as solicitações? 

8. Como você avalia a coordenação do curso relativo a transparência nas ações da 

coordenações? 
 

	

Figura 115: Avaliação da coordenação de curso 

 

2.2.6.3 Direção	

 

1. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto ao acesso do profes-

sor a direção? 
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2. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a agilidade da Dire-

ção no retorno a solicitação dos professores, sejam elas positivas ou não? 

3. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a busca de soluções 

de problemas pela Direção? 

4. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a promoção pela di-

reção da integração entre os professores dos diferentes cursos quanto as ativi-

dades de ensino, pesquisa e extensão? 

5. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a comunica-

ção/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Câmpus e Administra-

tivas? 

6. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a transparência ad-

ministrativa? 
	

	

Figura 116: Avaliação da Direção de Câmpus 

 

2.2.6.4 Pesquisa e Extensão 

	

1. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos relativos a inte-

gração da pesquisa, ensino e extensão? 

2. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos relativos ao 

apoio institucional a pesquisa e a extensão? 

3. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos relativos a in-

fraestrutura oferecida a pesquisa e a extensão? 
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Figura 117: Avaliação da pesquisa e extensão dos cursos 

 

2.2.6.5 Unidade Setorial	

	

1. Como você avalia a sua unidade setorial com relação as condições da biblioteca 

local com referência a acervo e equipamentos? 

2. Como você avalia a sua unidade setorial com relação a satisfação com a sua 

unidade de trabalho dentro da UFMS? 

3. Como você avalia a sua unidade setorial com relação a qualidade do atendimen-

to do pessoal técnico-administrativo? 

4. Como você avalia responsabilidade social, portal (site) da sua unidade setorial 

acadêmica da sua unidade setorial? 

 

 
Figura 118: Avaliação da Unidade Setorial 

 

2.2.6.6 Organização e gestão da UFMS	

	
1. Organização e Gestão - qualidade do acesso e atendimento da PREG – Pró-

Reitoria de Ensino e Graduação. 

2. Organização e Gestão – qualidade do acesso e atendimento da PREAE – Pró-

Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. 
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3. Organização e Gestão – qualidade do acesso e atendimento da PROP – Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. 

4. Organização e Gestão – melhorias a partir das autoavaliações anteriores. 

5. Organização e Gestão – Participação em processos decisórios. 
	

	

Figura 119: Avaliação da organização e gestão da UFMS 

 

2.2.6.7 Responsabilidade Social	

	
1. Responsabilidade Social – Atividades desenvolvidas para a promoção da cida-

dania e inclusão social. 

2. Responsabilidade Social – Interação da UFMS com a comunidade regional na 

área cultural e artística na preservação da memória e do patrimônio cultural. 

3. Responsabilidade Social – Divulgação das atividades, eventos, concursos, etc. 

realizadas na UFMS? 

4. Responsabilidade Social – Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS. 

5. Responsabilidade Social – Portal (site) da UFMS. 

 

 
Figura 120: Avaliação da responsabilidade social da UFMS 
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2.2.7. Considerações da Comissão Setorial  

 

A avaliação por meio do SISCAD realizada pelos alunos foi satisfatória na 

maioria das perguntas. Percebe-se que há um bom entendimento do que representa 

o PPC (Projeto Pedagógico do Curso), sendo que 76% dos alunos, possuem conhe-

cimento sobre o PPC. Quando perguntados sobre a matriz curricular do curso (dura-

ção, flexibilidade e disciplinas), os alunos demonstraram estar satisfeitos. Os discen-

tes também demonstraram que conhecem o SISCAD (Sistema acadêmico). 

Ainda na avaliação realizada pela SISCAD destaca-se o bom desempenho 

dos docentes, na opinião dos alunos, que obtiveram nesta avaliação 47% muito bom 

e 20% bom. 

Sobre a disponibilidade de atenção dispensada aos alunos pela coordena-

ção do curso, quase 52% disseram achar “muito bom”. A divulgação das informa-

ções do curso e as orientações sobre as atividades de pesquisa e extensão também 

apresentaram resultados satisfatórios, considerando a visão dos acadêmicos. 

Com relação às disciplinas ministradas no curso, destaca-se o fato que mais 

de 60% dos acadêmicos consideram que as disciplinas são importantes em sua for-

mação profissional. Sobre o desempenho docente, quase 87% dos alunos dizem 

que os professores apresentam plano de ensino, 56% dizem que os docentes apre-

sentam qualidade na didática, percentual semelhante relacionado a assiduidade e 

cumprimento de horário. Mais de 76% dos alunos entendem que os professores en-

tregam as notas das disciplinas no prazo estabelecido pela legislação e quase 56% 

dizem ser “muito bom” o relacionamento entre professor e aluno. 

Como fator relativamente negativo, mais de 60% dos discentes destacaram 

ser “Regular”, “Ruim” ou “Muito Ruim” os recursos computacionais disponibilizados 

aos mesmos. Outro fator importante, não bem avaliado pelos alunos refere-se a dis-

ponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso, cerca de 57% 

dos alunos consideram este item “ruim” ou “muito ruim”. 

Sobre a avaliação dos docentes, como destaques positivos tem-se os equi-

pamentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das 

suas disciplinas, bem como a disponibilidade do pessoal de apoio nos laboratórios. 

De uma forma geral o item “Condições de oferecimento do curso” foi avaliado como 

“bom” pelos docentes. 
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No que diz respeito a coordenação do curso de Administração, os docentes, 

quase em sua totalidade, consideram todos os itens como “bom” ou “muito bom”. 

Destaca-se a terceira questão que faz referência a disponibilidade em atender as 

necessidades e solicitações para o desenvolvimento das aulas em cumprimento do 

plano de ensino, que obteve mais de 70% das indicações de “muito bom”.  

Sobre a direção, o resultado também foi positivo, os docentes consideraram 

“bom” ou “muito bom”, em mais de 70% dos respondentes. Um outro ponto conside-

rado “bom” para os docentes é referente a “organização e gestão da UFMS”. 

 
2.3. Curso de Tecnologia em Gestão Financeira 

 
2.3.1. Identificação 

	

HABILITAÇÃO Tecnólogo em Gestão Financeira 
Área de Concen-
tração Exata 

Local de oferta Campus de Nova Andradina 
Duração (CFE) Mínima de 2,5 anos, Máxima 4 anos 
Duração (UFMS) 2,5 anos 
Implantação 2013 
Autorização RESOLUÇÃO COUN/UFMS Nº 396, de 08/11/2013; Curso reconhe-

cido em 2016 com nota 4. 
Turno Noturno; Sábado - Manhã e Tarde 
Número de vagas 50 
Carga Horária 1.819 
Coordenação Profº. Jose Soares Ribeiro 

Quadro 05: Identificação do Curso de Tecnólogo em Gestão Financeira 

 

2.3.2. Indicadores 
	

Ingressantes 34 
Formandos 05 
Evasão 11 

Disciplinas com maior reprovação 
Administração Financeira; 
Análise de Custos;  
Contabilidade Intermediária 

Quadro 06: Indicadores do Curso de Tecnólogo em Gestão Financeira 
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2.3.3. Potencialidades e Fragilidades 
 

• Potencialidades 
 

É um curso de curta duração, com boa perspectiva de crescimento e manu-

tenção ao longo do tempo, a infraestrutura de salas de aula, bibliografia atualizada, 

mercado de trabalho. 

 

• Fragilidades 
 

As principais fragilidades destaca-se as ações de extensão, baixo nível e 

publicações e pesquisa por parte dos docentes. 

 

2.3.4. Avaliação Externa 
	

Curso autorizado no ano de 2013, tendo inicio no ano de 2014, em 2016 

passou pelo reconhecimento de curso, os avaliadores do MEC atribuíram nota 4 ao 

curso.  

 

2.3.5. Outras Informações 
	

2.3.5.1. Ações desenvolvidas em 2016 
 

• Ações para manter as potencialidades do curso. 

• Alteração no Projeto Pedagógico do Curso – Ementário e Bibliografia. 

• Divulgação do curso à comunidade local, através da conclusão de curso 

da 1ª turma. 

 

2.3.5.2. Ações a serem desenvolvidas em 2017 
 

• Desenvolver projetos de extensão, visando a integração Universidade x 

Comunidade, com isso divulgando o curso. 

• Desenvolver projeto de pesquisa. 
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2.3.6. Avaliação Interna – Discentes 
	

Observou que houve pouca participação por parte dos discentes do curso de 

Gestão Financeira, conforme gráfico abaixo: 

 

 
Figura 121: Participação discente curso de Gestão Financeira 

 

O ano de 2016 o curso tinha apenas o 1º e 3º período, constata uma média 

de Participação em 20% dos alunos, diante disso, o curso necessita de uma consci-

entização dos alunos da importância da pesquisa na busca de melhorias ao curso, a 

qual sugere que para o ano de 2017 seja incrementada ações para uma participação 

maior dos discentes.  

A pesquisa foi elaborada com questões visando o entendimento em relação 

aos seguintes tópicos: 

  

• Curso; 

• Coordenação de curso; 

• Disciplinas; 

• Desempenho discente; 

• Desempenho docente; 
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• Pesquisa e extensão; 

• Infraestrutura Física; 

• Responsabilidade Social; 

• Comunicação com a sociedade; 

• Organização e gestão da Instituição; 

• Políticas de atendimento aos discentes. 

 Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões daqueles tópicos 

que entendemos mereça considerações. 

 
2.3.6.1. Curso 

 
Nesse tópico as questões visando o entendimento do discente em relação 

aos seguintes itens: 
 
1. TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, cronograma)? 

2. Estágio obrigatório (normas, orientações/supervisão)? (se o aluno não 

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

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

que mereça considerações. 

( 1 ) 

	
Figura 122: Trabalhos de conclusão de Curso 
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Em relação TCC, em virtude dos respondentes do item serem do 1º e 3º pe-

ríodo e a disciplina de TCC ser apenas no 5º período entendemos que há a falta de 

conhecimento das normas da referida disciplina, portanto, há o entendimento que 

haverá o TCC no curso. 

 
(2) 

	
Figura 123: Estágio obrigatório 

	
Segundo o regulamento de estágio obrigatório do curso, o discente somente 

poderá realizar a partir do 3º período, o que justifica a falta de conhecimento pelos 

respondentes, porém, fica a sugestão de uma divulgação para os primeiros períodos 

do curso. 
	

2.3.6.2. Infraestrutura Física 
 
 

Nesse tópico as questões visando o entendimento do discente em relação 

aos seguintes itens: 
 

1. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais? 

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

sua unidade setorial? 

3. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência? 
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Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

que mereça considerações. 

 

(1) 

	
Figura 124: Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais 

	
O campus apresenta algumas dificuldades para o atendimento como: a 

entrada do campus não tem o calçamento, sendo o piso de terra, quando chove fica 

muito dificíl o acesso aos setores administrativos e salas de aula. Não há uma 

passagem da unidade 1 para a unidade 2, impossibilidade alguém com 

necessidades erspeciais de ir para a unidade 2. 
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(2) 

	
Figura 125: Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas da unida-
de 

O campus possui uma lanchonete com atendimento muito precário, oferta 

com poucos produtos, e ainda não aceita pagamento através de cartões, ainda sem 

qualquer estrutura para atendimento aos discentes.  

(3) 

	
Figura 126: Disponibilidade de espaços para lazer e convivência 
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Possuimos uma sala de jogos que é uma sala de aula adaptada, os alunos 

tem reinvidicado uma área para prática esportiva. 
	
	

2.3.6.3. Comunicação com a Sociedade 
 

Nesse tópico as questões visando o entendimento do discente em relação 

aos seguintes itens: 
	
1. Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS?	

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

que mereça considerações. 

 
(1) 

	
Figura 127: Qualidades dos serviços de ouvidoria da UFMS 

	
Falta uma divulgação maior das atividades de ouvidoria da UFMS, percebe-

se a falta de conhecimento por parte dos discentes desse setor. 

 
 

2.3.6.4. Organização e Gestão da Instituição 
 

Nesse tópico as questões visando o entendimento do discente em relação 

aos seguintes itens: 
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1. Participação em processos decisórios? 

2. Atuação do DCE? 

3. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do resultado das au-

toavaliações anteriores? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

que mereça considerações. 

 
(1) 

 
Figura 128: Atuação do Diretório Central dos Estudantes 

 
O DCE no campus de Nova Andradina ainda está em organização em virtu-

de da quantidade cursos ofertados, porém, há movimentos em relação, porém, ne-

cessitando de divulgação aos alunos. 
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(2) 

	
Figura 129: Participação em processos decisórios 

Já ocorre a participação dos alunos em processos decisórios por meio das 

comissões setoriais, uma sugestão seria divulgar as datas das reuniões dessas co-

missões juntos aos discentes, bem como os representantes dos mesmos na UFMS. 

(3) 

	
Figura 130: Melhorias realizadas no curso ou na Unidade em virtude do resultado de autoavaliações 
anteriores. 
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Constata a falta de divulgação das ações realizadas na unidade setorial pe-

rante os alunos do campus. 

 
 

2.3.6.5. Politicas de atendimento aos Discentes 
 

 

Nesse tópico as questões visando o entendimento do discente em relação 

aos seguintes itens: 

1. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 

Apresentamos a seguir apenas os gráficos das questões que entendemos 

que mereça considerações. 

 
(1) 

 
Figura 131: Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS 

 
Por sermos uma campus do interior, não há uma estrutura própria para esse 

apoio, embora há técnicos no campus para essa função, repete-se aqui a questão 

de divulgação perante os discentes. 
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2.3.7. Avaliação Interna – Docentes 
	

A pesquisa foi elaborada com questões visando o entendimento em relação 

aos seguintes tópicos: 

• Autoavaliação; 

• Condições de oferecimento do curso; 

• Coordenação; 

• Direção; 

• Organização e gestão da UFMS; 

• Pesquisa e extensão; 

• Responsabilidade Social da UFMS; 

• Unidade setorial. 

Observou que esses tópicos pesquisados os docentes em sua maioria res-

ponderam que os mesmos estão regulares e bom. Diante disso, argumenta-se por 

tratar de um curso novo no campus com a formação da primeira turma no ano de 

2016, seu quadro de docentes composto de apenas professores mestres e recém 

empossados na função, sugere uma qualificação aos docentes em relação a pesqui-

sa e extensão. Inclusive orientações para programas de doutorados na qual propor-

cionará resultados positivos a UFMS. 

 

2.3.8. Considerações da Comissão Setorial 
 

Por tratar-se de um curso recém criado através da Resolução 396 de 

08/11/2013, com inicio a partir do ano de 2014, com a formação da primeira turma 

em 2016.1, curso reconhecido pelo MEC em 2016.2 com nota 4. Ocorre a necessi-

dade de várias adequações. 

A partir do resultado através dos gráficos acima, nota-se, em geral, que o 

curso foi bem avaliado pelos discentes, onde grande parte das questões foi respon-

dida como Bom ou Regular. Na maioria dos alunos consideraram o curso adequado 

as exigências da sociedade e ao perfil profissional desejado. 
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As questões que tiveram as piores avaliações foram as questões relaciona-

das a temas como estágio supervisionado, representação discente no colegiado e 

demais órgãos deliberativos. Com o reconhecimento do curso o colegiado e NDE es-

tão buscando ações perante os discentes do curso para uma conscientização por 

parte dos mesmos da importância de participarem do contexto universitário. 

Podemos perceber que a maioria dos discentes estão satisfeitos com o tra-

balho da coordenação do curso. A maioria respondeu às questões com: Muito bom 

ou Bom. A única questão que responderam de forma negativa foi sobre projetos de 

extensão e pesquisa, na qual entendemos que ainda falta uma melhor divulgação 

quanto as atividades desenvolvidas nessas áreas 

Quanto a avaliação por parte dos docentes, o curso foi bem avaliado, em 

sua maioria com: Bom e Regular, o que podemos destacar com avaliação menores 

as questões relacionadas a extensão, pesquisa, temas este de constante debate 

através do NDE na busca de implementação e com o apoio do quadro docente. O 

que entendemos que a solução é a uma qualificação por parte da UFMS ao quadro 

docente do curso em relação a pesquisa e extensão, pelo fato do quadro ser com-

posto de apenas mestres, sem doutores.  

 

3 AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

	

Figura 132: Participação discente em cada curso 
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Conforme pode ser observado no gráfico apresentado na figura 129, a parti-

cipação discente na pesquisa foi maior em relação aos acadêmicos do Curso de 

Gestão Financeira (1406) com 40,00% de participação, enquanto os outros Cursos 

se mantiveram na casa dos 20,00%, sendo Administração (1403) com 22,58%, Ad-

ministração (1405) com 20,11 % e História (1404) com 21,98%. 

3.1 Avaliação Discente 

 

Esta Seção apresenta de modo geral os resultados obtidos pela avaliação 

realizada pelos discentes do CPNA, seguidos por comentários feitos por esta Co-

missão. 

3.1.1 Curso 

	

Figura 133: Matriz curricular 

O gráfico ilustrado na figura 130, demonstra que 19,23% dos alunos consi-

deraram muito boa a matriz curricular, enquanto outros 57,69% avaliaram o item 

como bom. Entretanto, vale ressaltar que uma parte considerável dos acadêmicos, 

mais especificamente 21,79% dos estudantes, apontaram o quesito como regular, ao 

passo que 1,28% o consideraram ruim. 
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Figura 134: Sistema acadêmico 

Em relação ao Sistema Acadêmico, o gráfico apontado da figura 131 eviden-

cia que boa parte dos estudantes qualificaram o Sistema como muito bom e bom, 

representado 44,87% e 41,03%, respectivamente. Por conseguinte, 12,82% o classi-

ficaram regular e 1,28% o avaliaram como ruim. 

	

	

Figura 135: Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado 
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No que diz respeito a adequação às exigências da sociedade e do perfil pro-

fissional desejado, o gráfico da figura 132 aponta que 24,36% consideraram o item 

muito bom, 61,54% avaliaram como bom, 12,82% como regular e 1,28% como muito 
ruim. 

	

Figura 136: Trabalhos de conclusão de Curso	

No quesito Trabalho de Conclusão de Curso que diz respeito a adequação 

às exigências da sociedade e do perfil profissional desejado, o gráfico da figura 133 

aponta que 24,36% consideraram o item muito bom, 61,54% avaliaram como bom, 
12,82% como regular e 1,28% como muito ruim. 
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Figura 137: Estágio obrigatório 

Quanto ao estágio obrigatório, o gráfico representado pela figura 134 evi-

dencia que 44,59% dos acadêmicos assinalaram a opção não se aplica ou não ob-

servado para o item em questão, enquanto o restante dos estudantes se dividiram 

entre os outras opções, sendo 8,97% muito bom, 25,64% bom, 17,95% regular, 

2,56% ruim e 1,28% muito ruim. 

	

Figura 138: Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e centro  
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O gráfico ilustrado na figura 135, apresenta a seguinte avaliação dos alunos 

sobre a atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e no centro 

acadêmico: 16,67% muito bom, 38,46% bom, 28,21% regular, 8,97%, 2,56% ruim e 

5,13% não se aplica ou não observado. 
 

	

Figura 139: Oferecimento de atividades complementares e orientação para o cumprimento destas 

Por meio do gráfico destacado da figura 136, visualiza-se que em relação ao 

oferecimento de atividades complementares e orientação para cumprimento destas, 

16.67% dos estudantes consideraram muito bom, 30,77% bom, 35,90% regular, 

7,69% ruim, 5,13% muito ruim e 3,65% não se aplica ou não observado. 
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Figura 140: Atuação e qualidade dos professores 

Quanto a atuação e qualidade dos professores, observa-se no gráfico da fi-

gura 137, que 41,03% dos alunos consideraram muito bom, 47,44% bom, 8,97% re-

gular, 1,28% ruim e 1,28% muito ruim. 
 

	

Figura 141: Conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso 
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No que diz respeito ao PPC (Projeto Pedagógico do Curso), o gráfico da Fi-

gura 138, demonstra que 75,64% dos acadêmicos conhecem PPC e 24,36% não o 

conhecem.  
	

3.1.2 Coordenação de Curso 

	

	

Figura 142: Orientação sobre as atividades de pesquisa, extensão e outros 

Na figura 139, o gráfico revela que 36,11% dos estudantes ponderaram co-

mo muito bom a orientação das atividades de pesquisa, extensão e outros, enquanto 

33,33% assinalaram como bom, 20,83% como regular, 5,56% como ruim e 4,17% 

como muito ruim. 
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Figura 143: Disponibilidade e atenção aos acadêmicos 

À respeito da disponibilidade e atenção aos acadêmicos, o gráfico da figura 

140, mostra que  54,17% dos educandos o quesito como como muito bom, enquanto 

41,67% apontaram como bom, 2,78% como regular e 1,39% ruim.  
	

	

Figura 144: Divulgação das informações do curso (PPC, matriz curricular, locais, horários) 
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No gráfico da figura 141, percebe-se que 40,28% dos lecionandos acharam 

que o ato de divulgação das informações do curso (PPC, matriz curricular, locais e 

horários) é muito bom, ao passo que 41,67% assinalaram como bom, 13,69% regu-

lar, 2,78% ruim e 1,39% muito ruim.  

3.1.3 Disciplinas 
	

	

Figura 145: Importância das disciplinas para a formação profissional 

Quanto a importância das disciplinas para a formação profissional, o gráfico 

da figura 142, indica que 64,05% dos estudantes marcaram como muito bom, 

28,11% sinalaram a opção bom, 4,02% regular, 1,72% ruim e 1,91% muito ruim. 
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Figura 146: Disponibilidade da bibliografia na biblioteca 

No gráfico da figura 143, os acadêmicos qualificaram sobre a disponibilidade 

da bibliografia (indicada no plano de ensino) na biblioteca e resultado demonstrou 

que 28,83% avaliaram como muito bom, 35,37% apontaram como bom, 17,97% co-

mo regular, 8,22% ruim, 6,12% como muito ruim e 2,49 a opção não se aplica ou 

não observado. 

 

	

Figura 147: Adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso 
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Sobre a adequação dos conteúdos da disciplina à proposta do curso, perce-

be-se através do gráfico da figura 144, que 45,32% dos alunos acharam muito bom, 

39,01% bom, 10,33% regular, 2,49% ruim, 2,68% muito ruim e 0,19% marcaram co-

mo não se aplica ou não observado. 
	

	

Figura 148: Números de alunos, quantidade de equipamentos e espaço físico das aulas práticas 

Em relação ao número de alunos, quantidade de equipamentos e espaço fí-

sico das aulas práticas, o gráfico da figura 145, apresenta que os lecionandos avalia-

ram o item do seguinte modo: 36,71% muito bom, 39,39% bom, 13,58% regular, 

3,36% ruim e 3,44% muito ruim e 3,25% não se aplica ou não observado. 

 



	

																																															Autoavaliação	Setorial		2016	-	CPNA-UFMS																																																				110	

	

3.1.4 Desempenho Discente 

	

Figura 149: Pontualidade e permanência do início ao término das aulas 

No gráfico da figura 146, a pontualidade e permanência do início ao término 

das aulas foi avaliada da seguinte maneira: 52,03% muito bom, 39,57% bom, 6,78% 

regular, 1,36% ruim e 0,27% muito ruim. 
	

	

Figura 150: Participação e dedicação nas atividades 
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Sobre a questão da participação e dedicação nas atividades, gráfico da figu-

ra 147, 41,46% dos que responderam apreciaram como muito bom, 49,59% aponta-

ram como bom, 7,32% acharam regular, 1,36% ruim e 0,27% muito ruim. 
	

	

Figura 151: Assimilação dos conteúdos abordados 

Por meio do gráfico da figura 148, que trata da assimilação dos conteúdos 

abordados os alunos, 37,13% anotaram como muito bom, 46,34% como bom, 

12,74% com regular, 1,63% como ruim e 2,17% muito ruim. 
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3.1.5 Desempenho Docente 

	

Figura 152: Grau de coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações 

Quando questionados sobre o grau de coerência entre o conteúdo ministra-

do e as avaliações, o gráfico da figura 149, revela que 56,10% dos acadêmicos mar-

caram como muito bom, 33,60% sinalaram a opção bom, 5,15% regular, 2,98% ruim, 

1,63% muito ruim e 0,54% não se aplica ou não observado. 

 

	

Figura 153: Disponibilidade para atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da sala de aula 
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No que ser refere a disponibilidade para atendimento aos acadêmicos, den-

tro e fora da sala de aula, o gráfico da figura 150, apresenta o seguinte resultado: 

57,72% muito bom, 29,81% bom, 8,67% regular, 1,90% ruim, 1,63% muito ruim e 

0,27% não se aplica ou não observado. 
	

	

Figura 154: Assiduidade e cumprimento do horário 

No gráfico da figura 151, foram questionados sobre a assiduidade e cumpri-

mento do horário e o resultado apontou que 69,65% assinalaram como muito bom, 

24,39% marcaram a opção bom, 5,15% regular, 0,27% ruim, 0,27% muito ruim e 

0,27% não se aplica ou não observado. 
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Figura 155: Relacionamento professor-acadêmico 

Segundo o gráfico da figura 152, que trata do relacionamento professor-

acadêmico, evidenciou-se que 62,60% consideraram muito bom, 27,91% bom, 

6,78% regular, 1,36% ruim, 1,08% muito ruim e 0,27% não se aplica ou não obser-

vado. 
  

	

Figura 156: Qualidade didática 
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À respeito da qualidade didática, o gráfico da figura 153, mostra que 52,30% 

dos alunos avaliaram o item como muito bom, 34,69% bom, 8,94% regular, 2,17% 

ruim, 1,63% muito ruim e 0,27% não se aplica ou não observado. 
 

	

Figura 157: Divulgação das notas 

No gráfico da figura 154, questionando sobre a divulgação/entrega das notas 

no tempo previsto pela legislação, 88,62% afirmaram que sim, enquanto 5,69% sina-

laram não e 5,69% marcaram como não observado. 
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Figura 158: Apresentação do Plano de Ensino 

Em relação a apresentação do Plano de Ensino, o gráfico da figura 155, de-

monstra que 94,04% assinalaram a opção sim, 4,07% afirmaram que não e 1,90% 

não observado.  
	

3.1.6 Pesquisa e Extensão 

	

Figura 159: Oportunidades para participar de projetos de pesquisa 
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O gráfico da figura 156, revelou o seguinte resultado quando indagados so-

bre as oportunidades para participar de projetos de pesquisa: 12,50% muito bom, 

26,56% bom, 20,31% regular, 18,75% ruim, 10,94% muito ruim e 10,94% não se 

aplica ou não observado. 
 

	

Figura 160: Oportunidades para participar de programas/projetos de extensão 

Quanto as oportunidades para participar de programas/projetos de extensão 

de programas/projetos de extensão, o gráfico da figura 157, indicou que 14,06% 

acharam muito bom, 26,56% qualificaram como bom, 26,56% consideraram regular, 

14,06% ruim, 7,81% muito ruim e 10,94% não se aplica ou não observado. 
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Figura 161: Qualidade das atividades de extensão, como complemento à formação acadêmica 

No gráfico da figura 158, sobre a qualidade das atividades de extensão, co-

mo complemento à formação acadêmica, ficou evidenciado que 14,06% dos estu-

dantes avaliaram como muito bom, 28,13% apontaram como bom, 20,31% sinalaram 

o item como regular, 17,19% como ruim, 6,25% marcaram como muito ruim e 

14,06% qualificaram como não se aplica ou não observado. 

	

Figura 162: Apoio da instituição para a participação em eventos externos 
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Sobre o apoio da instituição para a participação em eventos externos, o grá-

fico da figura 159, apontou que 17,19% dos alunos qualificaram o item como muito 

bom, 25,00% avaliaram como bom, 32,81% assinalaram como regular, 9,38% julga-

ram o item como ruim, 10,94% declararam como muito ruim e 4,69% marcaram co-

mo não se aplica ou não observado. 

	

3.1.7 Infraestrutura Física 

	

Figura 163: Serviços de segurança 

No gráfico da figura 160, obteve-se os seguintes resultados em relação aos 

serviços de segurança: 23:53% muito bom, 57,35% bom, 13,24% regular, 4,41% 

ruim e 1,47% não se aplica ou não observado. 
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Figura 164: Condições físicas dos sanitários 

Em relação as condições físicas dos sanitários, o gráfico da figura 161, 

apresentou o seguinte resultado: 26,47% muito bom, 47,06% bom, 20,59% regular, 

4,41% ruim e 1,47% muito bom. 
	

	

Figura 165: Disponibilidade do acervo da biblioteca quanto à adequação ao curso 
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Por meio do gráfico da figura 162, a disponibilidade do acervo da biblioteca 

quanto à adequação ao curso, demonstrou que 5,88% consideraram muito bom, 

38,24% avaliaram como bom, 27,94% sinalaram a opção regular 17,65% acharam 

ruim, 8,82% muito ruim e 1,47% não se aplica ou não observado.   
	

	

Figura 166: Serviço de limpeza e conservação de edificações e da infraestrutura 

No que diz respeito aos serviços de limpeza e conservação de edificações e 

da infraestrutura, o gráfico da figura 163 mostrou que 22,06% avaliaram como muito 

bom, 55,88% bom, 8,82% regular, 8,82% ruim, 2,94% muito ruim, 1,47% não se 

aplica ou não observado. 
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Figura 167: Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais 

No gráfico da figura 164, evidenciou-se que 10,29% dos acadêmicos avalia-

ram como muito bom o atendimento aos portadores de necessidades especiais, en-

quanto 39,71% consideraram bom, 20,59% regular, 4,41% ruim e 25% não se aplica 

ou não observado.   
	

	

Figura 168: Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades de aulas práticas 
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Sobre a qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unida-

des de aulas práticas (e transporte a elas), observou-se por meio do gráfico da figura 

165, que 16,18% consideraram muito bom, 23,53% bom, 35,29% regular, 14,71% 

ruim e 4,41% muito ruim e 5,88% não se aplica ou não observado. 
	

	

Figura 169: Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas internas da unida-
de 

Sobre a qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unida-

des de aulas práticas (e transporte a elas), observou-se por meio do gráfico da figura 

166, que 16,18% consideraram muito bom, 23,53% bom, 35,29% regular, 14,71% 

ruim e 4,41% muito ruim e 5,88% não se aplica ou não observado. 
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Figura 170: Recursos Computacionais 

Quanto aos recursos computacionais, o gráfico da figura 167, demonstrou 

que 16,18% dos acadêmicos avaliaram os recursos computacionais como muito 

bom, 14,71% bom, 38,24% regular, 14,71% ruim, 14,71% muito ruim e 1,47% não se 

aplica ou não observado.  
 

	

Figura 171: Qualidade das salas de aula 
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À respeito da qualidade das Salas de Aula, o gráfico da figura 168, apresen-

tou o seguinte resultado 25% muito bom, 57,35% bom, 11,76% regular e 5,88% 

ruim. 
 

	

Figura 172: Disponibilidade de espaços para lazer e convivência 

No gráfico da figura 169, constatou-se que 14,71% dos estudantes avaliaram 

a disponibilidade de espaços para lazer e convivência como muito bom, ao passo 

que 32,35% marcaram a opção bom, 30,88% como regular, 10,29% ruim, 4,41% 

muito ruim e 7,35% não se aplica e não observado. 
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Figura 173: Instalações físicas da biblioteca 

Em relação as instalações físicas da biblioteca do Câmpus, o gráfico da figu-

ra 170, expôs o seguinte resultado: 11,76% muito bom, 52,94% bom, 26,47% regu-

lar, 2,94% regular, 5,88% muito ruim.  

3.1.8 Responsabilidade Social 

	

Figura 174: Atividades para promoção da cidadania e inclusão social 
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Quanto as atividades desenvolvidas para a promoção da cidadania e inclu-

são social, observou-se por meio do gráfico da figura 171, que 13,85% avaliaram 

como muito bom, 40,00% bom, 30,77% regular, 4,62% ruim, 3,08% muito ruim e 

7,69% não se aplica ou não observado. 
	

	

Figura 175: Interação da UFMS com a comunidade regional 

No gráfico da figura 172, foi avaliada a interação da UFMS com a comunida-

de regional, na área cultural e artística, na preservação da memória e do patrimônio 

cultural, nesse quesito foi constado que 10,77% acharam muito bom, 35,38% bom, 

33,85% regular, 6,15% ruim, 7,69% muito ruim, 6,15% não se aplica ou não obser-

vado. 
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3.1.9 Comunicação com a Sociedade 

	

Figura 176: Divulgação das atividade realizadas na UFMS 

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

UFMS, verificou-se por meio do gráfico da figura 173, que 18,00% dos alunos consi-

deraram muito bom, 44,00% avaliaram como bom, 22,00% regular, 10,00% ruim, 

2,00% muito ruim e 4,00% não se aplica ou não observado. 
	

	

Figura 177: Qualidades dos serviços de ouvidoria da UFMS 
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Por meio do gráfico da figura 174, observou-se que 8,00% dos acadêmicos 

avaliaram a qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS como muito bom, ao pas-

so que 44,00% sinalaram como bom, 22,00% regular, 6,00% ruim, 2,00% muito ruim 

e 18,00% não se aplica ou não observado.  
	

	

Figura 178: Portal (site) da UFMS 

Em relação ao portal (site) da UFMS, verificou-se por meio do gráfico da fi-

gura 175, que 20,00% dos estudantes ponderaram o portal (site) da UFMS como 

muito bom, 52,00% bom, 16,00% regular, 8,00% ruim, 2,00% muito ruim e 2,00% 

não se aplica ou não observado.  
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Figura 179: Portal (site) da sua unidade setorial acadêmica 

Sobre o portal (site) da unidade setorial acadêmica, o gráfico da figura 176 

apresentou o seguinte resultado: 12,00% muito bom, 50,00% bom, 22,00% regular, 

4,00% ruim e 12,00% não se aplica ou não observado. 
	

3.1.10 Organização e Gestão da Instituição 

	

Figura 180: Atuação do Diretório Central dos Estudantes 
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A partir do gráfico da figura 177, constatou-se que 14,00% dos alunos consi-

deraram muito bom, 30,00% bom, 24,00% regular, 4,00% ruim, 2,00% muito ruim e 

26,00% não se aplica ou não observado. 
 

	

Figura 181: Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da Unidade 

No quesito atendimento prestado pelos técnicos-administrativo da sua uni-

dade setorial, o gráfico da figura 178 aponta que 38,00% consideraram o item muito 

bom, 48,00% avalia como bom, 12,0% como regular e 2,00% não se aplica ou não 
observado. 
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Figura 182: Participação em processos decisórios 

No que diz respeito a participação em processos decisórios, o gráfico da fi-

gura 179, observou-se que 8,00% dos estudantes avaliaram o item como muito bom, 

40,00% sinalaram bom, 30,00% regular, 8,00% ruim, 2,00% muito ruim e 12,00% 
não se aplica ou não observado. 

	

Figura 183: Melhorias realizadas no curso ou na Unidade em virtude do resultado de autoavaliações 
anteriores. 
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No gráfico da figura 180, sobre as melhorias realizadas no curso ou na Uni-

dade em virtude do resultado de autoavaliações anteriores, evidenciou-se que 

12,00% dos lecionandos consideraram muito bom, 28,00% bom, 24,00% regular, 
16,00% ruim, 4,00% muito ruim e 16,00% não se aplica ou não observado. 

3.1.11 Políticas de Atendimento aos Discentes 

	

Figura 184: Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS 

Quanto as atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS (semanas 

acadêmicas, congressos, cursos de extensão, etc.), constatou-se por meio do gráfi-

co da figura 181, que 16,33% dos acadêmicos avaliaram como muito bom, enquanto 

20,41% marcaram a opção bom, 40,82% regular, 8,16% ruim, 12,24% muito ruim e 
2,04% não se aplica ou não observado. 
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Figura 185: Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS 

No quesito serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS, o gráfico 

da figura 182 aponta que 8,16% consideraram o item muito bom, ao passo que 

22,45% ponderaram como bom, 26,53% sinalaram como regular, 14,29% acharam 
ruim, 4,08% muito ruim e 24,49% não se aplica ou não observado. 

3.1.12 Comentários 

 

Dentre os pontos que se sobressaíram no que diz respeito a avaliação dos 

discentes, destaca-se a Biblioteca do Câmpus que embora tenha melhorado em 

comparação com o relatório setorial do ano anterior desta Comissão, é possível per-

ceber que ainda há uma significativa insatisfação por parte da comunidade acadêmi-

ca. 

É importante destacar também como ponto positivo o quadro de docentes, 

que segundo a avaliação dos estudantes está consideravelmente satisfatório. 

A avaliação dos alunos demonstra ainda que aproximadamente 25% dos 

acadêmicos não estão satisfeitos com os serviços de lanchonete e cantina. 

Quanto a pesquisa e extensão, foi possível perceber que embora a satisfa-

ção seja razoável de uma forma geral, ainda é necessário melhorar esse campo uma 
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vez que as notas “ruim” e “muito ruim” representaram quase um terço dos estudan-

tes que responderam a pesquisa. 

Outros dois pontos que se destacaram negativamente foram os laboratórios 

e o apoio e orientação psicossocial, pelo fato de ambas terem recebido cerca de um 

quarto das notas “ruim” ou “muito ruim”. 

3.2 Avaliação por Docentes 
	

3.2.1 Unidade 
	

1. Como você avalia a sua unidade setorial com relação as condições da biblioteca 

local com referência a acervo e equipamentos? 

2. Como você avalia a sua unidade setorial com relação a satisfação com a sua 

unidade de trabalho dentro da UFMS? 

3. Como você avalia a sua unidade setorial com relação a qualidade do atendimen-

to do pessoal técnico-administrativo? 

4. Como você avalia responsabilidade social, portal (site) da sua unidade setorial 

acadêmica da sua unidade setorial? 
	

	

Figura 186: Avaliação da Unidade Setorial 

 

3.2.2 Direção 

	

1. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto ao acesso do profes-

sor a direção? 
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2. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a agilidade da Dire-

ção no retorno a solicitação dos professores, sejam elas positivas ou não? 

3. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a busca de soluções 

de problemas pela Direção? 

4. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a promoção pela di-

reção da integração entre os professores dos diferentes cursos quanto as ativi-

dades de ensino, pesquisa e extensão? 

5. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a comunica-

ção/divulgação pela Direção das decisões do Conselho de Câmpus e Administra-

tivas? 

6. Como você avalia a Direção da sua unidade setorial quanto a transparência ad-

ministrativa? 
	

	

Figura 187: Avaliação da Direção de Câmpus 

	

3.2.3 Condições de Oferecimento dos Cursos 

  

1. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao espaço físi-

co, salas de aula, etc., disponível para o oferecimento de suas disciplinas? 

2. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao espaço físi-

co disponível nos laboratórios em relação ao número de acadêmicos matricula-

dos nas suas disciplinas? 

3.  Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo aos equipa-

mentos de laboratório e informática e compatibilidade com as necessidades das 

suas disciplinas? 
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4. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo atendimento e 

disponibilidade de pessoal de apoio nos laboratórios? 

5. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo a colaboração 

do Colegiado de Curso e NDE nas suas necessidades pedagógicas? 

6. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo a Matriz curri-

cular do curso, duração, disciplinas e flexibilidade? 

7. Como você avalia as condições de oferecimento do curso relativo ao atendimento 

a pessoas com deficiência?	 

 

	

Figura 188: Avaliação das condições de oferecimento do curso 

	

3.2.4 Coordenação de cursos 

	

1. Como você avalia a coordenação do curso relativo ao relacionamento com pro-

fessores? 

2. Como você avalia a coordenação do curso relativo a preocupação com a integra-

ção de sua disciplina as outras disciplinas da matriz curricular? 

3. Como você avalia a coordenação do curso relativo a disponibilidade em atender 

as necessidades e solicitações para o desenvolvimento das aulas em cumpri-

mento do plano de ensino?	

4. Como você avalia a coordenação do curso relativo ao apoio as atividades de ex-

tensão? 

5. Como você avalia a coordenação do curso relativo a promoção da integração en-

tre os professores do curso quanto as atividades de ensino pesquisa e extensão? 
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6. Como você avalia a coordenação do curso relativo a comunicação sobre as deci-

sões do Colegiado do Curso e do NDE ? 

7. Como você avalia a coordenação do curso relativo ao acesso e presteza no 

atendimento as solicitações? 

8. Como você avalia a coordenação do curso relativo a transparência nas ações da 

coordenações? 

 

 
Figura 189: Avaliação da coordenação de cursos 

 

3.2.5 Pesquisa e Extensão 
	

1. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos relativos a inte-

gração da pesquisa, ensino e extensão? 

2. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos relativos ao 

apoio institucional a pesquisa e a extensão? 

3. Como você avalia a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos relativos a in-

fraestrutura oferecida a pesquisa e a extensão? 
	

	

Figura 190: Avaliação da pesquisa e extensão dos cursos 
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3.2.6 Organização e gestão da UFMS 

	

1. Organização e Gestão - qualidade do acesso e atendimento da PREG – Pró-

Reitoria de Ensino e Graduação. 

2. Organização e Gestão – qualidade do acesso e atendimento da PREAE – Pró-

Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. 

3. Organização e Gestão – qualidade do acesso e atendimento da PROP – Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. 

4. Organização e Gestão – melhorias a partir das autoavaliações anteriores. 

5. Organização e Gestão – Participação em processos decisórios. 
	

	

Figura 191: Avaliação da organização e gestão da UFMS 

 

3.2.7 Responsabilidade social da UFMS 
	

1. Responsabilidade Social – Atividades desenvolvidas para a promoção da cida-

dania e inclusão social. 

2. Responsabilidade Social – Interação da UFMS com a comunidade regional na 

área cultural e artística na preservação da memória e do patrimônio cultural. 

3. Responsabilidade Social – Divulgação das atividades, eventos, concursos, etc. 

realizadas na UFMS? 

4. Responsabilidade Social – Qualidade dos serviços de ouvidoria da UFMS. 

5. Responsabilidade Social – Portal (site) da UFMS. 
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Figura 192: Avaliação da responsabilidade social da UFMS 

 

3.2.8 Autoavaliação 
	

1. Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao conhecimento 

dos documentos fiscais da UFMS, estatuto, regimento geral, PDI e relatórios de 

autoavaliação? 

2. Como você avalia o seu desempenho como professor quanto ao conhecimento 

dos documentos fiscais do curso, PPC, regulamentos de estágio, de atividades 

complementares, etc. ? 

 

 
Figura 193: Autoavaliação como professor da Unidade 

 

3.2.9 Comentários 

 

A avaliação realizada por intermédio dos professores, revelou importantes 

observações  

Dentre os itens que mais se destacaram por descontentamento, encontram-

se: biblioteca local, pesquisa e extensão e alguns itens em relação as condições de 

oferecimento de curso, especialmente em relação aos laboratórios. 
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Nas questões abertas, outros interessantes fatores também se sobressaíram 

no quesito fragilidades do curso, a saber: 

• Melhorar a comunicação da UFMS com os discentes e comunidade; 

• Melhores condições do ambiente de trabalho na sala dos professores; 

• Instalação de datashow nas salas de aula; 

• Maior envolvimento de docentes na pesquisa científica; e 

• Ampliação do quadro de docente efetivo do curso de História. 

Por fim, no campo das propostas, sugeriu-se também uma melhora na divul-

gação tanto das Unidades do interior quanto dos cursos oferecidos por elas, visto 

que muitas pessoas ainda desconhecem os Campus e o eles tem a oferecer.  

 

3.3 Avaliação  por  Coordenadores 
	

3.3.1 Coordenação do Curso de História 

3.3.1.1 – Pontos Positivos 
	

• Preenchimento de 100% das vagas iniciais; 

• Número de matrícula total superior significativo; 

• Atende a um número expressivo de alunos trabalhadores; 

• O projeto pedagógico ajustado às políticas nacionais; e 

• Docentes do quadro formado por mestre e doutores.	
	

3.3.1.2 Pontos Negativos 

	

• Número reduzido de docentes do quadro; 

• Impossibilidade acompanhar os estágios obrigatórios de forma efetiva; 

• Impossibilidade de transformar as Práticas Pedagógicas em 

componentes Pedagógicos orientados, com oferta de oficinas e orientação de 

projetos específicos no seu interior; 

• Atropelos gerados pelo Calendário acadêmico inadequado; 
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• Formalismo e a burocracia do sistema acadêmico gerido pela PREG; 
	

3.3.1.3 Ações para manter as potencialidades e minimizar as fragilida-
des 

 

• Contratar docentes do quadro (3); 

• Rever o Projeto Pedagógico do Curso para ajustar às novas 

orientações do CNE; 

• Ajustar o curso às demandas inerentes às Sentença Judicial, proferida 

pela Justiça Federal, que confirmou o curso aberto. 

• Reformulação dos Projeto pedagógico do Curso; 

• Atuar junto à PROGRAD, visando flexibilização curricular. 
 

3.3.2 Coordenação do Curso de Administração 

 

3.3.2.1 – Pontos Positivos 
	

Dentre as potencialidades do curso podemos destacar o corpo docente, que 

em sua maioria possuem o titulo de doutor e os que ainda não possuem estão 

cursando o doutorado. Assim, este fato nos possibilita maior desenvolvimento de 

pesquisa e o trabalho em contato com dos alunos nestas pesquisas.  
	

3.3.2.2 Pontos Negativos 
	

Dentre as fragilidades incide, também, no corpo docente, que hoje se 

encontra incompleto devido os afastamentos para cursar o doutorado.  
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3.3.2.3 Pontos de destaque no curso 

	

• Possuímos no Campus de Nova Andradina um servidor especializado 

em LIBRAS que pode acompanhar estudantes com deficiência auditiva. Este, 

também, ministra aulas para os alunos do curso como uma disciplina optativa. 

• Tivemos no ano de 2016 monitores que trabalharam em disciplinas 

com índice de reprova elevado, possibilitando aos alunos uma alternativa para o 

reforço do ensino e aprendizagem.  

• Trabalhamos, também, com uma porcentagem das disciplinas à 

distância, possibilitando assim, uma flexibilidade e maior autonomia ao aluno.  

• Possuímos um número significativo de alunos que possuem bolsa 

permanência, grande parte, desenvolvem suas atividades com muita 

responsabilidade e a aproximação com o professor/tutor possibilita um aprendizado 

personalizado.  
	

3.3.3 Coordenação do Curso de Gestão Financeira 

3.3.3.1 – Pontos Positivos 

 

• Corpo Docente; 

• Infraestrutura de salas de aula; 

• Bibliografia existente atualizada; 

• Mercado de trabalho; e 

• Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo de 

ensino-aprendizagem. 
	

3.3.3.2 Pontos Negativos 

 

• Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

• Visibilidade do curso; 

• Baixo nível de publicações e pesquisa por parte dos docentes; e 

• Ações de Extensão. 
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3.3.3.3 Pontos de destaque no curso 

 

O Curso de Gestão Financeira passou pelo processo de Reconhecimento do 

Curso, com visita do MEC, sendo atribuída a nota 4 ao curso. 

Os seguintes itens avaliados pela comissão receberam nota 5: 

• Experiência profissional, de magistério superior e gestão acadêmica do 

coordenador; 

• Regime de trabalho do Coordenador de Curso; 

• Titulação do corpo docente do curso; 

• Regime de trabalho do corpo docente do curso; 

• Experiência de magistério superior do corpo docente; 

• Bibliografia básica; 

• Existência de periódicos especializados; 

Os seguintes itens avaliados pela comissão receberam nota 4: 

• Contexto educacional (Projeto Pedagógico do Curso satisfatório); 

• Perfil profissional do egresso; 

• Estrutura curricular; 

• Conteúdos curriculares; 

• Estágio Curricular Supervisionado; 

• Atividades Complementares; 

• Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

• Apoio ao discente; 

• Número de vagas; 

• Atuação do Coordenador; 

• Experiência profissional do corpo docente; 

Os seguintes itens avaliados pela comissão receberam nota 3: 

• Políticas Institucionais no âmbito do curso; 

• Objetivos do Curso; 

• Metodologia (A atividades pedagógicas apresentam suficiente 

coerência com a metodologia implantada); 

• Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo de 

ensino-aprendizagem; 
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• Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem; 

• Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores; 

• Produção científica, cultural, artística ou tecnológica; 

• Existência de gabinetes de trabalho para professores de Tempo 

Integral; 

• Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos; 

• Sala de professores; 

• Salas de aula; 

• Bibliografia complementar; 

• Acesso dos alunos a equipamentos de informática; 

Os seguintes itens avaliados pela comissão receberam nota 2: 

• Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso; 

• Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

• Funcionamento do colegiado de curso. 

 

3.4  Avaliação  por  Técnico-Administrativos 
	

3.4.1 Missão e Perfil 
	

1. Considerando a missão da UFMS e o Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI, avalie a contribuição da sua unidade na implementação e o acompanha-

mento do PDI. 

 

 
Figura 194: Avaliação da missão e perfil da UFMS 
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3.4.2 Políticas Institucionais 

	

1. Como você avalia sua unidade setorial com relação a integração entre os servi-

dores técnicos administrativos e professores? 

2. Como você avalia sua unidade setorial com relação a integração entre os servi-

dores técnicos administrativos e alunos? 

3. Como você avalia sua unidade setor com relação a participação dos servidores 

técnicos administrativos nas atividades de pesquisa? 

4. Como você avalia sua unidade setorial com relação a participação dos servidores 

técnicos administrativo nas atividades de extensão? 

5. Como você avalia sua unidade setorial com relação a participação dos servidores 

técnicos administrativos na resolução de problemas da unidade setorial? 
	

	

Figura 195: Avaliação das políticas institucionais da UFMS 

	

3.4.3  A Responsabilidade Social da Instituição 

	

1. Como você avalia sua unidade setorial com relação as ações desenvolvidas de 

inclusão e de responsabilidade social? 

2. Como você avalia a sua unidade setorial com relação as ações, atividades ou 

projetos de integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade? 
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Figura 196: Avaliação da responsabilidade social da instituição 

	

3.4.4 Comunicação Institucional 
	 	

1. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição – Coordenadoria 

de Comunicação. 

2. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição – Portal da UFMS. 

3. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição – Boletim de Servi-

ço. 

4. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição – Telefonia. 

5. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição – e-mail. 

6. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição – Comunicações 

Internas. 

7. Avalie a efetividade dos meios de comunicação da instituição – Ouvidoria. 

 

 
Figura 197: Avaliação da comunicação institucional 
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3.4.5 Políticas de Pessoal 

	

1. Avalie em sua unidade setorial os critérios de acesso as políticas de pessoal com 

relação ao levantamento de necessidades de treinamento. 

2. Avalie em sua unidade setorial os critérios de acesso as políticas de pessoal com 

relação  a capacitação técnico administrativa. 

3. Avalie em sua unidade setorial os critérios de acesso as políticas de pessoal com 

relação ao apoio a participação em eventos. 

4. Avalie em sua unidade setorial os critérios de acesso as políticas de pessoal com 

relação ao apoio a qualificação, pós-graduação, especialização, etc. 

5. Avalie em sua unidade setorial os critérios de acesso as políticas de pessoal com 

relação a assistência a saúde do servidor. 

6. Avalie em sua unidade setorial os critérios de acesso as políticas de pessoal com 

relação a forma de avaliação de desempenho. 

7. Avalie em sua unidade setorial os critérios de acesso as políticas de pessoal com 

relação ao plano de carreira e os critérios de progressão. 

8. Avalie em sua unidade setorial os critérios de acesso as políticas de pessoal com 

relação ao grua de satisfação com as condições de trabalho, ambiente, recursos 

e outros aspectos vinculados a sua função. 

9. Avalie em sua unidade setorial os critérios de acesso as políticas de pessoal com 

relação ao relacionamento interpessoal com a chefia imediata. 

 

 
Figura 198: Avaliação da política de pessoal 
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3.4.6 Organização e Gestão 

	

1. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais – PRAD – Pró-Reitoria de Ad-

ministração. 

2. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais – PROINFRA – Pró-Reitoria de 

Infraestrutura. 

3. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais – PROP – Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Inovação. 

4. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais – PROGEP – Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas e Trabalho. 

5. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais – PREAE – Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis e de Extensão. 

6. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais – PREG – Pró-Reitoria de En-

sino e Graduação. 

7. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais – PROPLAN – Pró-Reitoria de 

Planejamento e Finanças. 

8. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais – NTI – Núcleo de Tecnologia 

da Informação. 

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

10. Avalie a atuação dos órgãos setores institucionais – Coordenação administrativa 

de sua unidade. 

 
Figura 199: Avaliação da organização e gestão da unidade setorial 
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3.4.7 Infraestrutura 

	

1. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao espaço físico. 

2. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao estacionamento. 

3. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação a limpeza do prédio. 

4. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação a coleta de resíduos. 

5. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação a acessibilidade. 

6. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao acesso a internet e telefo-

nia. 

7. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao uso econômico de material 

de consumo. 

8. Avalie em sua unidade a infraestrutura em relação ao material permanente e 

equipamentos adequados. 

9. Avalie em sua unidade a qualidade dos serviços executados – Manutenção de 

equipamentos. 

10. Avalie em sua unidade a qualidade dos serviços executados – Manutenção geral 

da unidade. 

11. Avalie em sua unidade a qualidade dos serviços executados – segurança, vigi-

lância e proteção. 

 
Figura 200: Avaliação da infraestrutura 
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3.4.8 Processo de Avaliação 

	

1. Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto as ações acadêmico ad-

ministrativas baseadas nos resultados da autoavaliação. 

2. Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto a participação da comu-

nidade interna nos processos de autoavaliação. 

3. Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto a relação entre planeja-

mento e avaliação da unidade com o PDI. 

4. Avalie em sua unidade o processo de avaliação quanto a atuação da comissão 

própria de avaliação local. 

 

 
Figura 201: Ponderações sobre o processo de avaliação institucional 

3.4.9 Sustentabilidade Financeira 
	
1. Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto ao acompanhamento da execu-

ção do orçamento aprovado. 

2. Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto a adequação dos recursos as 

necessidades. 

3. Avalie a gestão do orçamento da UFMS quanto ao uso racional dos recursos 

destinados as atividades administrativas e pedagógicas. 

 

 
Figura 202: Avaliação da sustentabilidade financeira 
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3.4.10 Comentários 

 

A avaliação da instituição pelos técnicos-administrativos se mostrou bem 

equilibrada em alguns quesitos, uma vez que houve a predominância de respostas 

positivas.  

Dentre os itens que tiveram notas abaixo do esperado, destacam-se a res-

ponsabilidades social, políticas de pessoal, acessibilidade e processo de avaliação 

institucional. 

No âmbito das sugestões para a melhoria administrativa da unidade, desta-

caram-se as seguintes propostas: reorganização das funções administrativa dos ser-

vidores; disponibilização de mais cursos de capacitação profissional; utilização de 

uniformes e crachás; padronização das rotinas; assumir uma postura participativa na 

sociedade; e divulgar ações nas mídias locais para atrair novos estudantes, por meio 

de atitudes empreendedoras tanto dos técnicos quanto dos docentes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

	

O Campus de Nova Andradina atualmente oferece três cursos de gradua-

ção: Administração; História; e Tecnólogo em Gestão Financeira. Sendo que para o 

segundo semestre de 2017 está confirmado os cursos de Ciências Contábeis e En-

genharia da Produção. 

Vale ressaltar ainda que os Cursos de Administração e História tem duração 

mínima de quatro anos, ao passo que o Curso de Tecnólogo em Gestão Financeira 

possui duração mínima de dois anos e meio.  

Como limitação deste relatório destacamos a baixa participação da comuni-

dade acadêmica, que de um modo geral foi considerada abaixo do esperado. 

Tendo como base o que foi avaliado nesta pesquisa, verificou de um modo 

geral que será necessário a implementação de algumas melhorias, a saber: 

• Melhorar a comunicação da UFMS com os discentes e comunidade; 

• Melhores condições do ambiente de trabalho na sala dos professores; 

• Instalação de datashow nas salas de aula; 
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• Maior envolvimento de docentes na pesquisa científica; e 

• Ampliação do quadro de docente efetivo do curso de História. 

• Reorganização das funções administrativa dos servidores;  

• Disponibilização de mais cursos de capacitação profissional; utilização de 

uniformes e crachás;  

• Padronização das rotinas;  

• Assumir uma postura participativa na sociedade; 

• Divulgar ações nas mídias locais para atrair novos estudantes, por meio 

de atitudes empreendedoras tanto dos técnicos quanto dos docentes. 

• Reformar do estacionamento do CPNA; 

• Provocar a implantação dos novos cursos constantes no PDI  2015-2019; 

• Fomentar a participação dos Alunos na Comissão Setorial de Autoavalia-

ção Institucional; 

• Incentivo e apoio no que se refere a projetos de pesquisa e de extensão; 

• Melhoramento dos laboratórios de informática e de práticas de ensino; 

• Promover melhoramento do acervo bibliográfico; 

Por fim, vale ressaltar que este relatório será amplamente divulgado a co-

munidade do Câmpus de Nova Andradina, servindo de subsídio para as ações futu-

ras dos Gestores da Unidade, bem como da UFMS. 


