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1 INTRODUCÃO 
 

O Campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(CPTL) conta com duas unidades situadas na Avenida Capitão Olinto Mancini 1.662 

e na Av. Ranulpho Marques Leal 3.484, onde funcionam 14 (quatorze) cursos entre 

licenciatura e graduação, a saber: Letras, Pedagogia, Administração, Ciências 

Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, 

Geografia, História, Matemática, Medicina e Sistemas de Informação, 

respectivamente nas unidades I e II. Há também 4 (quatro) programas de pós-

graduação stricto sensu: Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), Programa 

de Pós-Graduação em Letras – PPGLetras – (mestrado e doutorado), Mestrado em 

Geografia e Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT). 

Os cursos de graduação são compostos pelo Coordenador, responsável pelo 

suporte pedagógico direto do curso e pelo Colegiado de Curso, órgão deliberativo do 

qual o coordenador é membro nato e presidente. 

O CPTL constitui órgão da administração setorial da UFMS, cujo exercício da 

Direção do Campus tem caráter executivo, cabendo ao Diretor do Campus dirigir, 

coordenar e supervisionar as atividades universitárias, compreendidas no ensino, 

pesquisa e extensão, além de organizar o trabalho administrativo, entre outras 

atribuições, cabendo a ele também a presidência do Conselho de Campus, órgão 

deliberativo e consultivo do campus.  

A Direção de Campus está instalada na Unidade II e conta com estrutura 

organizacional formada pela Secretaria Administrativa (responsável pela manutenção 

e conservação física do campus, competindo ao setor gerenciar as atividades de 

limpeza, compras, vigilância, transporte, controle de correspondências, agendamento 

de espaços, controle de pessoal, entre outros), pela Tesouraria (responsável pelos 

pagamentos de incumbência do campus, respondendo também pelo tramite legal 

para a execução), pela Secretaria Acadêmica (responsável pelos assuntos de 

natureza acadêmica, a exemplo do controle de matrícula, movimentação e 

transferência de acadêmicos, emissão de documentos relativos à vida acadêmica, 

conferência de processos de formandos, recebimento e encaminhamento de 

requerimentos, além do atendimento presencial aos acadêmicos e à comunidade em 

geral), pelo Setor de Biblioteca (responsável pela manutenção, conservação e 

disponibilização de material bibliográfico, bem como o controle de acervo e os 
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empréstimos, além do atendimento à comunidade acadêmica e em geral) e pela 

Comissão Permanente de Apoio e Assistência Acadêmica (CPAC) (responsável por 

apoiar ações de assistência acadêmica). 

O quadro funcional era composto, conforme o relatório anterior da CPA, por 139 

(cento e trinta e nove) servidores docentes e 60 (sessenta) servidores técnicos-

administrativos, porém, agora houve incremento desse número, sendo composto por 

168 (cento e sessenta e oito) servidores docentes e 74 (setenta e quatro) servidores 

técnicos administrativos o que demonstra um aumento considerável do pessoal, 

dados mantidos nesse relatório por ausência de informações à CPA-Setorial. 

Constata-se que as potencialidades e fragilidades do CPTL são muito próximas 

das identificadas nos relatórios de autoavaliação dos anos antecedentes, registrando-

se ainda que a CPA teve as mesmas, senão maiores dificuldades na colheita de 

informações e compreensão do processo de autoavaliação em relação ao realizado 

no ano passado, tendo em vista a ruptura no processo avaliativo e a carência de 

informações e calendário da CPA central. 

Constata-se que as maiores dificuldades concentram-se em dois eixos: a) na 

coleta, disponibilidade e disposição para informações, tendo em vista que o processo 

autoavaliativo se realiza em período concentrado no ano-calendário, o que foge à 

rotina dos servidores técnicos e docentes, além da comunidade acadêmica; b) no 

processo de divulgação e aperfeiçoamento dos sistemas avaliativos, tendo em vista 

que não há interligação entre a avaliação interna e os órgãos responsáveis pela 

sanação de eventuais problemas constatados. Ambos fatores contribuem para o 

enfraquecimento do processo autoavaliativo e desestimulam a prática avaliativa por 

toda a comunidade, o que é notado, ainda que não verbalizado, pela adesão 

deficitária e o desestímulo no tocante à avaliação. 
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2 AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 
2.1 Matemática 
 

 Indicadores: 
2.1.1.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 
 

 Potencialidades e Fragilidades 
2.1.2.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 
 

 Outras Informações 
2.1.3.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 

 

 Avaliação Externa  
2.1.4.1 Informações não obtidas 

 

 Avaliação Interna: por Discentes  
 

A maioria dos discentes de matemática, 80% consideram satisfatória a matriz 

curricular do curso e 90% estão satisfeitos com o SISCAD. Todos os acadêmicos 

consideram satisfatória ou muito satisfatória a adequação do perfil profissional às 

exigências da sociedade. O TCC foi avaliado satisfatoriamente por 60% dos discentes 

enquanto que 40% preferiu se omitir. Quanto ao estágio obrigatório, somente 20% 

dos respondentes o considerou satisfatório enquanto 70% não respondeu à questão. 

A representação dos discentes no colegiado do curso satisfaz somente  a metade dos  

respondentes. A oferta de atividades complementares foi considerada satisfatória ou 

muito satisfatória por todos. A atuação e qualidade dos docentes satisfaz 80% dos 

acadêmicos enquanto que um quinto   avalia como regular. Neste ano, o PPC do 

curso consta como conhecido de 90% dos acadêmicos.  

Quanto à coordenação do curso, os discentes consideram as orientações em 

geral (muito) satisfatórias, embora 14% deles estejam parcialmente satisfeitos com a 

disponibilidade e atenção ao discente. O índice de 14% se mantém na resposta 

regular quando o assunto é a divulgação de informações do curso.  

Em relação às disciplinas, a maioria está satisfeita, havendo somente 6% 

parcialmente satisfeito ou insatisfeito. A insatisfação atinge 13% quando o assunto é 

o número de alunos e o número de equipamentos para aulas práticas. Os mesmos 

13% dos discentes se declaram com pontualidade e permanência parcial ou ruim e 
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6% se dedica  de modo insatisfatório às atividades. Cerca de 19% dos discentes  

declaram não assimilar de modo satisfatório os conteúdos.  Estes mesmos 19% 

afirmam uma incoerência entre o conteúdo ministrado e a avaliação dos docentes. 

Um quarto dos alunos não se satisfazem com a disponibilidade do docente no 

atendimento dentro e fora da sala e avaliam como regular a relação professor-aluno. 

Cerca de 94% avalia positivamente a assiduidade e o cumprimento do horário. A 

didática em sala de aula satisfaz 62% dos acadêmicos enquanto que a divulgação 

das notas satisfaça 88% e a apresentação do Plano de Ensino atinja 94% de 

satisfação.  

A oportunidade para participação de pesquisa e extensão é avaliada como 

(muito) satisfatória por todos os respondentes apesar de a qualidade das atividades 

de extensão  não serem respondidas por metade dos participantes da autoavaliação 

institucional. O apoio da instituição para participação em eventos externos segue com 

uma avaliação satisfatória somente de metade dos respondentes.  

Quanto à infraestrutura física, os serviços de segurança, de limpeza e as 

condições físicas dos sanitários   não  satisfazem a maioria (60%). O serviço de 

limpeza em geral também é mal avaliado, satisfazendo somente 40% dos usuários. 

Na biblioteca, o acervo  satisfaz 60% dos respondentes,  e os restantes se declaram  

parcialmente atendidos ou se omitem na resposta à questão. As instalações físicas 

da biblioteca são bem avaliadas por 80% dos respondentes.  No quesito 

acessibilidade, somente 20% visualiza ações satisfatórias, enquanto  que 40%  avalia 

como parcial e  outros 40% se omitem. A qualidade das instalações para aulas 

práticas são bem avaliadas somente por  40% dos respondentes. Sobre locais para 

alimentação, 40% se declara satisfeito, 40% se declara parcialmente satisfeito e 20% 

opta por não  avaliar. Os recursos computacionais são satisfatórios para 80% e 

parcialmente satisfatórios para 20%. Os quesitos ergonômicos como mobiliário, 

iluminação, qualidade térmica do ambiente são considerados satisfatórios somente 

por 60% dos usuários sendo que destes, dois terços ainda declaram haver o que 

melhorar. A disponibilidade de espaços para lazer é visível somente para 40% dos 

respondentes. 

As atividades de inclusão social são vistas  como satisfatórias para 80% dos 

discentes, embora somente 60% notem a interação sociocultural da universidade na 

preservação do patrimônio cultural.  
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Um pouco destoante da resposta referente à coordenação, a divulgação das 

atividades realizadas na UFMS satisfazem dois terços do alunado. Quanto à 

ouvidoria, somente um terço  a avalia como positiva, enquanto um terço a considera 

regular e um terço se omite. O portal da UFMS  agrada a 100% dos acadêmicos, 

enquanto que o portal da unidade setorial satisfaz dois terços dos mesmos.  

A atuação do DCE satisfaz a dois terços dos  representados, e  o atendimento 

prestado pelos técnicos cai  um pouco na avaliação sendo  agora   considerado  

regular por um terço e satisfatório pelos demais dois terços dos respondentes. 

Somente um terço dos acadêmicos se  considera satisfeito com a participação nos 

processos decisórios enquanto que dois terços observa melhoras no curso e na 

unidade setorial decorrentes das  autoavaliações anteriores. 

As atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS aos acadêmicos  

satisfazem a todos os discentes. E os serviços de apoio psicossocial  satisfazem 

somente um terço, deixam a desejar para um terço dos respondentes e os outros  um 

terço não respondem.  

Quanto às questões abertas, a maioria não teve nenhuma resposta. Algumas 

foram respondidas por apenas um discente sem nada  relevante a considerar.  

 

 Comparativo com o Relatório de 2015 
 

Consta do Relatório de 2015: 

Nota-se que a maioria dos alunos apresenta um bom grau de satisfação com  o 

curso. Na avaliação  realizada pelos discentes, os pontos positivos destacados pela 

maioria  foram:  uma boa matriz curricular, um bom SISCAD, a qualidade dos 

professores apesar da necessidade de melhorarem na divulgação das notas. 

Consideram  igualmente  satisfatória a atuação da coordenação do curso, 

especialmente em quesitos como disponibilidade e atenção aos alunos, contudo, 

apontam aspectos a serem melhorados sendo a infraestrutura a mais crítica.  

A maioria está insatisfeita com as instalações físicas, o que compreende 

também a biblioteca embora de modo menos acentuado; a maioria também se mostra 

insatisfeita com o apoio institucional à participação em eventos externos e com  a 

baixa  representação discente nos órgãos colegiados e centro acadêmico de seu 

curso.  
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Não veem de modo positivo a atuação  da instituição no quesito 

responsabilidade social e comunicação  com  a sociedade. Somente metade  dos 

respondentes está satisfeita   em relação à gestão  e chama atenção o fato de não 

terem notado melhorias satisfatórias em relação à autoavaliação institucional anterior, 

além disso, mais de um terço dos discentes desconhece o Projeto Político 

Pedagógico do curso. 

Observa-se ainda outros pontos de insatisfação; um quarto dos discentes não 

considera boa ou muito boa a sua assimilação dos conteúdos; há  um grupo 

insatisfeito, representado por cerca de até um quinto dos respondentes que revelam  

algum grau de  insatisfação com o curso  em aspectos como o SISCAD, perfil 

profissional desejado, atuação discente nos órgãos colegiados, atuação docente nas 

disciplinas.  

No quesito participação em pesquisa e extensão, a  insatisfação chega a  quase 

um terço dos discentes; um décimo dos alunos  entende que o curso deixa a desejar 

em aspectos como o corpo docente, orientação sobre atividades de pesquisa e 

extensão, divulgação das informações pela coordenação. Também reconhecem que  

poderiam, enquanto discentes, ter uma  melhor participação e dedicação às 

atividades.  

Quanto ao serviço psicossocial, a maior queixa se refere às  atividades 

extracurriculares oferecidas na UFMS; nas poucas respostas  às questões abertas 

ocorrem muitas críticas à atuação de uma docente específica.  

Importante registrar que a Avaliação  Interna por Docentes não foi obtida 

separadamente por curso. 

 

 Considerações da Comissão Setorial  
 

O número de participantes da avaliação  de 2016 caiu significativamente em 

relação a 2015. Os dados de 2015  tinham uma abrangência maior em relação a todos 

os períodos e   todos os discentes dos períodos finais participaram da autoavaliação 

institucional.  Em 2016 a participação  e a representatividade foi bem menor,  ficando 

em  média entre 13% dos discentes se considerados todos os períodos. Assim, os 

dados necessitam de  uma certa cautela na interpretação.  

Notou-se na última avaliação do biênio um considerável progresso em relação   

à possibilidade de o discente participar de atividades de pesquisa e de extensão, 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2016 CPTL | <UNIDADE>

11 

assim como  uma melhora  no quesito    atividades extracurriculares oferecidas pela 

UFMS e conhecimento do Projeto Político Pedagógico do curso. O curso se destaca  

nestes aspectos.  Houve um leve progresso  na avaliação das  melhorias resultantes 

da autoavaliação anterior e em relação  a gestão que agradava 50%  e agora  satisfaz 

60%. O percentual de alunos insatisfeitos com o curso   caiu também levemente em 

relação ao ano anterior, de 20%  ficou em 13%.  Foram pouquíssimas as respostas 

às questões abertas,  sem nada relevante a mencionar.  

 

2.2 Medicina 
 

 Indicadores 
2.2.1.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 
 

 Potencialidades e Fragilidades 
2.2.2.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 
 

 Outras Informações 
2.2.3.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 
 

 Avaliação Externa  
2.2.4.1 Informações não obtidas. 

 

 Avaliação Interna: por Discentes e Docentes  

 

A matriz curricular é avaliada satisfatoriamente por apenas 44% dos discentes, 

enquanto é considerada regular por 47% dos mesmos e ruim ou péssima pelos  

demais. O SISCAD atende positivamente 31% dos acadêmicos somente, enquanto 

que um terço dos  respondentes o considera regular e  um terço dos acadêmicos o 

avalia como (muito) ruim. Somente 61% dos alunos compreende que o curso atende 

ao perfil profissional exigido pela sociedade. É de 8% o índice dos mais insatisfeitos 

e  31% só está parcialmente  satisfeito neste quesito.  A questão  sobre o TCC, que 

ainda não foi uma realidade para estes acadêmicos,  ficou sem resposta   na maioria 

dos  questionários (89%). O estágio supervisionado não se aplica a 64% dos 

respondentes e  foi avaliado como regular por 17% dos acadêmicos e  (muito) ruim 

por 14% dos respondentes. Segundo as respostas, 67%   considera satisfatória a 

representação discente no colegiado, embora 19% esteja parcialmente satisfeita e 
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11% insatisfeita. O oferecimento de atividades complementares é (muito) ruim  

conforme a maioria dos acadêmicos (61%) e regular  conforme 31% dos discentes. 

Quanto à qualidade do corpo docente, quatro quintos dos respondentes está satisfeito 

embora 14% avalie como  (muito) ruim e 6% como regular. Desconhecem o  Projeto 

Político Pedagógico do curso  92% dos  respondentes.  

Nas questões referentes à coordenação do curso, dois terços dos respondentes 

considera (muito) ruim a orientação sobre atividades de pesquisa e extensão e 

somente 12%  avalia este quesito satisfatoriamente. Cerca de metade dos 

respondentes considera satisfatória a  disponibilidade  de atenção aos acadêmicos, 

embora 28% esteja insatisfeita com este quesito e 16% esteja parcialmente  

(in)satisfeita.  A divulgação de informações do curso é insatisfatória para 71% dos 

acadêmicos e  mediana para 22% dos mesmos.  

Em relação às disciplinas, 85% as considera relevantes para a sua formação 

profissional, 11% as considera parcialmente relevantes e 4% as considera 

inadequadas. A disponibilidade da bibliografia no acervo bibliotecário  satisfaz a 43%, 

atende parcialmente a 26% e desagrada a  um quarto dos respondentes enquanto 

que 7% se omite. É de 71% a satisfação com o conteúdo das disciplinas em relação 

à proposta do curso embora 8% avalie este quesito de modo insatisfatório e 21% o 

considere mediano. Quase dois terços considera adequado o espaço para as aulas 

práticas, embora os demais o considere mediano (21%) ou (muito) ruim (11%). 

 No grupo de questões sobre o desempenho discente, 2%  dos respondentes 

se autoavalia como (muito) ruim, 8% se considera mediano e os demais   se avaliam 

positivamente. A maioria dos acadêmicos  se considera (muito) dedicado embora 1% 

se avalie negativamente e 6% se avalie medianamente. A maioria declara assimilar 

os conteúdos. 18% os assimila parcialmente e 4% os assimila (muito) mal.  

 Os docentes mantém uma coerência entre o conteúdo ministrado e  a 

avaliação segundo 76% dos participantes, 10% opta por se omitir desta resposta e os 

demais 14% se mostram  parcialmente satisfeitos ou insatisfeitos neste quesito. 

Quanto à disponibilidade para atendimento do  aluno em sala ou fora, a maioria (72%) 

se declara satisfeita,  apesar de 11%  avaliar como regular e 9% avaliar como (muito) 

ruim ficando os demais omissos.  O cumprimento do horário e a pontualidade  satisfaz 

a 76% e   atende parcialmente ou desagrada aos demais  (16%) considerando a 

omissão de 8% dos acadêmicos  na resposta a esta questão.   Exatamente a metade 

dos respondentes  se mostra muito satisfeitos com o relacionamento professor-aluno. 
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Os demais 30% estão satisfeitos,  parcialmente satisfeitos (7%) ou insatisfeitos (7%).  

A qualidade didática das aulas agrada a 76%,  parcialmente a 5%, desagrada a 12% 

e o restante se omite. Quanto a divulgação das notas  no prazo,  a satisfação é de 

somente 60%  ficando os demais igualmente divididos em dois grupos: ou omissos, 

ou insatisfeitos. A apresentação do Plano de Ensino ocorre segundo 74% dos 

respondentes, não ocorre segundo 11%  e os restantes optam por não declarar.   

 As oportunidades para participação em atividades de pesquisa  satisfazem a 

18%,  embora a metade dos respondentes  se declarem (muito) insatisfeitos, ou 

parcialmente satisfeitos (27%). No mesmo quesito referente a Extensão, 14% se 

consideram satisfeitos, 27% parcialmente satisfeitos e mais da metade (55%)  

insatisfeitos. Quanto a qualidade das atividades de extensão para complementação 

da  formação acadêmica, 45% opta pela não declaração, 18% se declara (muito) ruim,  

18%  as considera regulares e 18% as consideram (muito) boas.  Nenhum aluno 

considera  satisfatório o apoio institucional para participação de atividades externas; 

68% pelo contrário o considera (muito) ruim e  o restante (18%) se omite.  

 No grupo das questões sobre infraestrutura,  dois grupos  iguais de 39% dos 

respondentes se dividem, no quesito segurança,  entre as respostas  bom e regular, 

optando os demais pela avaliação (muito) ruim.   Um pouco mais da metade (57%)  

se satisfaz com as instalações sanitárias, enquanto que  30%  se declara parcialmente 

satisfeita e os demais (13%) as considera (muito) ruins.  O acervo da biblioteca é 

considerado satisfatório por menos da metade dos respondente (43%), sendo 

avaliado pelos demais como regular (30%),  ou (muito) ruim. Já quanto às instalações 

físicas, a biblioteca é considerada adequada por 79% embora 22% as considere 

mediana ou (muito) ruim.   Os serviços de limpeza  atendem bem a 61% dos 

respondentes, medianamente a 30% e mal a 4% ficando os demais omissos.  O 

atendimento aos portadores de necessidades especiais não é visível para  mais da 

metade dos alunos (52%),  embora seja avaliado positivamente por um pequeno 

grupo de 9% e  22% os considere mediano. Sobre a qualidade e  o funcionamento 

dos laboratórios  para as práticas, 61% dos respondentes se declaram satisfeitos, 

22% parcialmente satisfeitos e 17%   insatisfeitos.  As instalações voltadas para 

alimentação satisfazem a 39%, são medianas para 35% e  são (muito) ruins para 

26%.  Os recursos computacionais atendem bem a 69%  enquanto que 17% se 

declara parcialmente satisfeitos e 9%  insatisfeitos (4% se omite). O quesito  

ergonômico do mobiliário, conforto térmico, luminosidade é considerado (muito) bom 
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por   65% dos respondentes, mas  (muito) ruim por 17% e mediano por também 17%. 

Os locais para lazer e convívio só satisfazem a 17% ficando a maioria insatisfeita 

(destes, 30% consideram regular, 30% consideram ruim e 22% muito ruim).  

 Ações positivas voltadas para a promoção  da cidadania e a inclusão social 

são visíveis  para somente 27% dos discentes respondentes. Os demais  as 

consideram regulares (36%) ou (muito) ruins (36%). Índices semelhantes obtém a 

questão voltada para preservação da memória e patrimônio cultural, aumentando o 

grupo dos insatisfeitos para 41% e caindo o  percentual dos satisfeitos para 18%; os 

regulares se mantém no mesmo índice.  

 Quanto à comunicação da UFMS com a sociedade, somente 24% considera 

(muito) boa a divulgação das atividades realizadas. Contudo, 38% considera  a 

divulgação mediana e 39% a considera (muito) ruim. Os serviços de ouvidoria são 

bons para 14%, medianos para 24%, ruins para 10%, péssimos para 14% e 38% opta 

por não se pronunciar a respeito. Quanto ao portal da universidade, 62% está 

satisfeito   enquanto 19%  se satisfaz parcialmente com o serviço e 19% o avalia como 

(muito) ruim. Índices piores recebem o portal da unidade setorial  sendo considerado 

(muito) bom  por um terço dos respondentes, mediano por 38% e (muito) ruim por 

19%; os demais (10%) se omitem.  

 No grupo de questões sobre a gestão da instituição as respostas para a 

atuação do DCE foram as seguintes: um terço dos alunos deste curso optou pela não 

declaração, outro um terço o avaliou como (muito) ruim, e o último terço se dividiu 

entre as respostas bom e regular (predominando esta última).  O atendimento 

prestado pelos técnicos administrativos é considerado (muito) satisfatório por quase 

dois terços (62%) dos acadêmicos;  mas regular para 19% e (muito) ruim para  iguais 

19%.   Menos de um quinto dos respondentes (19%) se satisfaz com a participação 

em processos decisórios; os demais se dividem quanto à satisfação em: 33% regular, 

10% ruim, 24% muito ruim e 14% se esquivam de responder. Por fim, quanto a 

melhoras decorrentes das últimas avaliações   a avaliação é a seguinte: 5% muito 

boas, 19% boas, 19% regulares, 19% ruins, 24% muito ruins e 14% não respondem.  

 As políticas de atendimento aos discentes são  consideradas (muito) boas por 

somente 19%, mas regulares para 24%, ruins para 14% e péssimas para 48%. O 

serviço de apoio e orientação psicossocial  é considerado satisfatório por somente 

38% dos respondentes. Os que não respondem à questão  atingem o índice de 14% 
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e os demais 48%  avaliam o serviço como  parcialmente satisfatório  (10%) ou (muito) 

ruim (38%).  

 Nas questões abertas a participação desta vez  foi muito  pequena  - com cerca 

de uma resposta por questão -  não sendo assim representativa  do universo  

pesquisado. Nas questões voltadas para as  disciplinas  nota-se uma considerável 

diminuição das queixas, em relação ao ano anterior, referentes à metodologia ativa, 

embora  ainda  apareça a preferência de alguns pela aula teórica tradicional. Quanto 

à infraestrutura, pedem a liberação do novo prédio, consideram o espaço de estudo 

da biblioteca pequeno, gostam do almoço do RU mas  reclamam das demais 

refeições.  

 

 Comparativo com o Relatório de 2015 
  

No Relatório de 2015 consta: 

Nota-se uma grande insatisfação por parte dos alunos em praticamente todos os 

aspectos do curso; cerca de  metade está insatisfeita quanto à adequação ao  perfil 

profissional  desejado. 

Dentre os aspectos de maior insatisfação estão a matriz curricular, o oferecimento de 

atividades complementares, a orientação sobre atividades de pesquisa e extensão, a 

divulgação das informações várias do curso, a disponibilidade da bibliografia na biblioteca. 

Mais da metade declara desconhecer o Projeto Político Pedagógico do curso e 

considera que a responsabilidade social e a comunicação com a sociedade (com exceção do 

portal da UFMS) também deixa a desejar; revelam-se insatisfeitos também com os serviços 

psicossociais.  

Um quarto se declara insatisfeito com o SISCAD e com a disponibilidade e 

atenção ao discente e nas questões abertas, pedem fiscalização nos estágios 

probatórios. Nas questões fechadas, a atuação/qualidade dos docentes agrada a 

mais de 80% (oitenta por cento) dos alunos. Contudo, nas questões  abertas há 

muitas críticas.  

A adequação dos conteúdos das disciplinas também satisfaz à maioria nas 

questões objetivas ocorrendo uma contradição ao apontado nas questões abertas; 

observa-se  uma insatisfação, de entre 20 e 40% (vinte e quarenta por cento) dos 

alunos   que responderam, em quesitos específicos  da atuação docente como plano 

de ensino, assiduidade, divulgação de notas, didática, entre outros. 
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Nas questões abertas houve muita participação. Houve muitas críticas em 

relação  às disciplinas e aos docentes e alguns poucos elogios; há  grande 

insatisfação com a metodologia adotada bem como com a utilização do tempo 

(horários vagos) decorrentes desta metodologia. Pontualmente  apontam que  nem 

mesmo docentes acreditam no método PBL.  Consideram adequado o número de 

alunos para os tutoriais, mas criticam muito a metodologia do PBL.  

Reclamam da falta de aulas teóricas, pedem menos seminários e mais tempo 

em  conteúdos importantes como “exame físico de sistemas respiratório, digestório e 

circulatório  [estudado] em pouco mais de um mês”. Se sentem  alijados dos 

processos decisórios, reclamam também da falta de livros, da infraestrutura e das 

condições físicas em que  ocorrem as aulas práticas. Queixam-se da pesquisa e da 

extensão atendendo somente a uma pequena minoria satisfatoriamente. 

Os únicos aspectos elogiados pela maioria foram os serviços prestados pelos 

técnicos-administrativos e a autoavaliação em relação a si mesmos, bastante 

satisfatória.  

 Nota: Avaliação Interna por Docentes não obtida separadamente por curso. 

 

 Considerações da Comissão Setorial  
 

Em 2015 a participação discente foi de  44% dos alunos do primeiro período e 

de 39% dos alunos do segundo período. Em 2016 a participação discente  decresceu  

sendo de  18% a representação dos alunos do primeiro período, 24% a participação 

discente do segundo período e respectivamente de 26% a participação do quarto 

período.  

No relatório de 2016,  os participantes  quase não respondem às questões 

abertas e não fazem mais críticas. Seria isto em razão de  a maioria não observar 

melhoras em relação à última autoavaliação? Assim, é notável a  não  ocorrência de 

reclamações principalmente  sobre a metodologia  ativa e o corpo docente.  Contudo, 

observa-se uma queda na avaliação dos técnicos-administrativos, aprovados  no 

último relatório por  agora dois terços dos respondentes.  Nota-se ao longo dos 

índices, um grupinho de cerca de 10% dos discentes bem insatisfeitos.  Poderíamos 

considerar  também que  a metade  avalia bem o curso em todos os quesitos enquanto 

os demais 40% oscilam   ao longo das questões, ora satisfeitos, ora parcialmente 

satisfeitos.  



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2016 CPTL | <UNIDADE>

17 

 

2.3 Pedagogia   
 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 

 

 Indicadores 
2.3.2.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 

 

 Potencialidades e Fragilidades 
2.3.3.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 

 

 Outras Informações  
2.3.4.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 
 

 Avaliação Externa  
2.3.5.1 Informações não fornecidas pela coordenação do curso. 
 

 Avaliação Interna: por Discentes e Docentes  
 

2016 (curso 0728) 

Na avaliação de 2016, 73% dos discentes estão  (muito) satisfeitos com  a Matriz 

Curricular do curso.  Os restantes a consideram regular (9%) ou (muito) ruim (18%). 

O SISCAD tem uma avaliação (muito) positiva por parte da maioria dos respondentes 

(91%) enquanto os demais (9%) o consideram ruim.  Os mesmos 91% consideram o 

perfil profissional adequado às exigências da sociedade.  Os demais 9% avaliam o 

curso neste quesito como regular. Em relação ao TCC, 27% se declara bem satisfeito, 

18% satisfeito, 18% mediano, 9% insatisfeito e 27%  se omite na resposta. O estágio 

supervisionado não é avaliado por 45% em razão provavelmente de não o haver 

realizado ainda. Contudo, entre os respondentes desta questão os índices foram: 9% 

muito bom, 27% bom e 18% regular. A representação discente nos colegiados  atende  

a expectativa de 45% mas é  reprovada por 18%, outros 9% prefere não opinar e 27% 

a considera mediana. A oferta de atividades complementares  deixa a desejar para 

45%, é ruim para 9%, é boa para 27% dos alunos e  os demais 18% optam por não 

avaliar.  Quanto ao corpo docente, os alunos participantes estão unanimemente 

(muito) satisfeitos. A maioria dos acadêmicos (55%) declara  desconhecer o Projeto 

Político Pedagógico do curso e os demais 45% afirmam conhecer.  

As atividades de orientação realizadas pela coordenação do curso são  

satisfatórias para a minoria (45%), ficando 27% parcialmente  satisfeito, (muito) 
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insatisfeitos totalizam 18% e os 9% restantes se omitem.  A disponibilidade e atenção 

atende as expectativas de 82%, são regulares para 9% e os demais 9% se esquivam 

de  responder. Para um pouco mais da metade dos discentes particiicpantes (55%) é 

boa a divulgação  das informações do curso; contudo, um pouco mais de um terço 

dos restantes (índice de 36%)   avaliam como regular  esta questão e 9% é omissa.  

Quanto às disciplinas do curso, 96% dos respondentes as consideram 

importantes para a sua formação profissional. A disponibilidade da bibliografia na 

biblioteca  satisfaz 64% dos acadêmicos, atende parcialmente a 17% e é considerada 

ruim por 15% dos respondentes. Os 4% finais não respondem. Quanto à adequação 

dos conteúdos das disciplinas à proposta do curso, 83% estão satisfeitos enquanto 

que os demais 13% detectam alguma(s) falha(s), ou  se declaram  insatisfeitos (2%). 

A relação alunos e equipamentos para aulas práticas é considerada (muito) 

satisfatória para  dois terços dos respondentes, contudo, 9% avaliam este quesito 

como regular e 13%  consideram ruim (igual percentual representa os  omissos).  

Os discentes que  se autoavaliam  na pontualidade e assiduidade  de modo 

parcialmente satisfatório ou insatisfatório representam 19% ficando os demais  no 

âmbito (muito) satisfatório. Nove décimos dos respondentes se declaram 

satisfatoriamente participativos embora na assimilação dos conteúdos  o índice caia 

para sete décimos. Assim, 29%  não  avalia seu rendimento  como  satisfatório 

(plenamente).   

O desempenho docente é positivo para 88% dos participantes mas   insatisfaz 

12% do alunato. Dentre os queixosos, 7% reclamam do atendimento  dentro e fora 

de classe. Este atendimento é muito satisfatório para a maioria dos demais. A 

assiduidade e cumprimento do horário  é  avaliado  bem por quase a unanimidade 

dos respondentes (exceto por 2%). Há um bom relacionamento professor-aluno por 

parte da maioria (90%)  sendo este ruim entre os 10% restantes. Os mesmos 10%    

se queixam da qualidade didática das aulas de pedagogia, sendo esta positiva para 

os demais. A divulgação das notas no prazo  satisfaz somente a 79% dos alunos. O 

Plano de Ensino é  cumprido pelos docentes de acordo com 93% dos  acadêmicos.  

Quanto às oportunidades para participação em pesquisa,  um quarto  dos alunos   

avalia como muito satisfatória, outro um quarto  avalia como satisfatória e   a metade 

restante avalia este quesito como regular. As oportunidades para participação de 

projetos de extensão  são  boas para 50%  dos respondentes, regulares para 37% e 

ruins para 13% dos respondentes. A qualidade das atividades de extensão  para a 
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formação satisfazem a três quartos dos acadêmicos e  deixam a desejar para o um 

quarto restante. O apoio institucional para participação de eventos externos é 

reprovado pela maioria  (62%), é mediano para um quarto dos respondentes e é 

satisfatório para os 13% restantes.   

Quanto à infraestrutura, os serviços de segurança,  também neste curso só 

satisfaz a 40% dos respondentes. Os demais se dividem igualmente    (20% cada)  

nas três opções restantes: regular, ruim e muito ruim. As condições dos sanitários  

são muito ruins para 70%, ruins para 20% e regulares para  10%. Quanto à 

disponibilidade do acervo da biblioteca  ao curso, somente 30%  o considera 

satisfatório; os demais se dividem  na avaliação considerando-o insatisfatório (40%) 

ou regular (30%). Os serviços de limpeza e conservação são reprovados pela maioria 

(60%) e   são parcialmente satisfatórios para um grupo de 20%, ficando somente 20% 

satisfeito. Quanto ao atendimento prestado aos portadores de necessidades 

especiais os índices obtidos foram: 10%, 30%, 10%, 20% e 30% respectivamente 

com os conceitos muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim e não se aplica ou não 

observado. A qualidade dos laboratórios para as aulas práticas  é ruim para metade 

dos respondentes, 20% entende que a questão não se aplica, 20%  os consideram 

bons e 10%  avaliam como regular. Os discentes de pedagogia, curso localizado 

fisicamente na unidade 1 do CPTL, reprovam na sua maioria (70%)  a infraestrutura 

de cantinas e lanchonetes  e os restantes 30%   respondem  que a questão não se 

aplica. Os recursos computacionais só satisfazem 10% dos participantes; 40%  os 

considera regular e o restante (50%) se declaram (muito) insatisfeitos.   Quanto  ao 

conforto térmico, de mobiliário, de iluminação  das salas de aula, 60%  as avalia como 

(muito) ruins e somente 20% se declaram satisfeitos. Os demais 20% as consideram 

regulares.  Os espaços de convivência e lazer são insatisfatórios para a maioria 

(70%), regulares para 20% das opiniões e bons para 10% dos respondentes. Sobre 

as instalações físicas da biblioteca, 30%  as  compreende como (muito) ruins, 40% 

como regulares e 30% como (muito) boas.  

O quesito responsabilidade social da universidade no olhar dos respondentes 

deste curso é considerado (muito) ruim por 40% dos respondentes e regular  por 

também 40% dos  avaliadores, sendo somente 20%  os que  o consideram positivo. 

O envolvimento da universidade com a preservação do patrimônio cultural e a 

preservação da memória inexiste para  20% dos avaliadores (muito ruim / não se 
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aplica). Os restantes 30% o compreendem como  ruim e os demais 50% o avaliam 

como regular.          

No bloco de questões  relativas a comunicação,   a divulgação das atividades  

realizadas na UFMS   é avaliada como (muito) satisfatória por um terço dos 

participantes,  como (muito) ruim por um terço dos  discentes e  o terço seguinte se 

divide entre  regular (22%)  e não se aplica (11%). Os  serviços de ouvidoria são 

excelentes para  um quinto dos  participantes,  regulares para um terço dos 

participantes e  ruim para 22% (igual índice representa os que declaram não se 

aplicar). O portal da UFMS satisfaz  somente a um terço dos acadêmicos participantes 

da  autoavaliação, é considerado regular por 55% e ruim por 11%. Já o portal da 

unidade setorial também satisfaz somente a um terço dos  acadêmicos participantes  

sendo  que o índice dos insatisfeitos dobra para 22% e os discentes que o considera  

mediano  perfazem 44%.  

 Nas questões relativas à gestão, 44% dos avaliadores declaram não observar 

nenhuma atuação do DCE.  Um terço  percebe satisfatoriamente a atuação do DCE 

e 22% se dividem igualmente na avaliação regular ou ruim. Os técnicos-

administrativos são avaliados satisfatoriamente por dois terços dos  respondentes. Os 

demais  os consideram regulares  (22%) ou ruins (11%). A participação em processos 

decisórios atende somente a 44% dos  discentes, para 11% é regular, para 22% é 

(muito) ruim e  para a parcela final (22%)  a questão não se aplica.  As melhorias 

decorrentes das autoavaliações anteriores são (praticamente) nulas para 44%, 

parciais para 11%, (muito) satisfatórias para 22% e para os 22% finais não se  aplica.  

Sobre as políticas de atendimento ao discente, as  atividades extracurriculares 

existentes satisfazem a 44%, são regulares para 22% e  para o terço final são (muito) 

ruins.  O serviço de atendimento  psicossocial só satisfaz a 22% dos avaliadores.  

Outros 22% o considera regular, 11% o avalia como ruim e os restantes 44%  não 

observam   a existência deste serviço.  

Nas questões abertas, os participantes do curso de pedagogia  praticamente 

não responderam. Pontualmente alguém elogiou um docente e  reclamou de outro e  

declarou  desconhecer a existência de serviço psicossocial no campus e na 

universidade.  

 

   Comparativo com o Relatório de 2015 
 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2016 CPTL | <UNIDADE>

21 

 
No Relatório de 2015 consta: 

Um quarto dos alunos consideram parcial a adequação do curso às exigências 

do mercado, consideram ruim a orientação referente ao TCC, estão insatisfeitos com 

a qualidade dos professores e desconhecem o Projeto Político Pedagógico.  Metade 

se queixa do estágio obrigatório.  

A maioria considera muito ruim a orientação quanto a atividades de pesquisa e 

extensão, reclama do oferecimento de atividades complementares e da divulgação 

das informações do curso. Metade se queixa da atenção e disponibilidade aos 

discentes.  

Um grupo de alunos reclama da pontualidade e permanência dos docentes do 

início ao fim das aulas. Embora considerem de muito boa qualidade as atividades de 

extensão ocorridas com fins a complementar a formação acadêmica, a maioria  está 

insatisfeita quanto  a  falta de oportunidade  para  participar da pesquisa e extensão. 

Com exceção de 16% (dezesseis por cento) (regulares) que declaram também não 

assimilar bem os conteúdos, os demais se consideram bons alunos, comprometidos. 

  A infraestrutura é muito mal avaliada. Há unanimidade em relação à péssima 

qualidade das instalações sanitárias, bem como os laboratórios e locais de aulas 

práticas. Queixam-se também da cantina (inexistente), estão insatisfeitos com os 

recursos computacionais e com a qualidade das salas de aula. Mais de um terço 

reclama da disponibilidade de material na biblioteca, e durante as aulas se queixam 

do espaço físico e material.  

Nas questões abertas há pouca participação mas  há queixas quanto à 

iluminação, limpeza,  sanitários péssimos, serviços reprográficos mal gerenciados, 

ausência de cantina,   e segurança que fecha as portas antes das 23:00h deixando 

os alunos na rua à espera de transporte. 

Três quartos dos alunos observa ações do curso promovendo a cidadania e 

metade vê alguma ação promovendo a memória e cultura. Com exceção do site da 

UFMS e do CPTL, a comunicação com a sociedade ficam aquém  do esperado na 

opinião da metade dos alunos. São unânimes na satisfação com os serviços 

prestados pelos técnicos-administrativos e igualmente unânimes na insatisfação 

quanto à participação nos processos decisórios. Também não notam mudanças 

significativas decorrentes da autoavaliação institucional.  

 Avaliação  Interna por Docentes não obtida separadamente por curso. 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2016 CPTL | <UNIDADE>

22 

   

 Considerações da Comissão Setorial  
 

Em 2015 a participação discente deste curso na autoavaliação institucional foi 

de 5%  de alunos do  primeiro período,  16% e 33% respectivamente do 5º e 11º 

períodos.  No relatório de 2016 a participação aumentou na abrangência de mais 

turmas e  também na média geral, embora ainda represente  a minoria dos discentes.  

Os índices foram  os seguintes: 7%, 27%, 25%, 7%, 25% respectivamente para  os 

primeiro, terceiro, quinto, sétimo e nono períodos.  

Comparando as respostas do biênio, a satisfação com relação ao corpo docente 

e sua atuação melhora à proporção que  decresce a  satisfação com os técnicos 

administrativos. Os demais índices  são semelhantes.  Embora a amostra não seja 

muito representativa pela pouca adesão, observa-se entre os respondentes, em 

praticamente todas as questões,  um  grupo composto por 10% bastante insatisfeito.   

Nas respostas deste curso, em comparação com os cursos da unidade 2, nota-

se  uma  insatisfação maior com  a infraestrutura no geral.  Quanto à segurança, 

limpeza e manutenção os índices se assemelham em ambas unidades 1 e 2.   Destoa 

também a avaliação  insatisfatória em relação ao  site  da instituição e da unidade 

setorial e o desconhecimento dos serviços psicossociais. Como não notam melhoras 

em relação  às  avaliações anteriores, observa-se  uma menor   participação nas 

respostas  abertas.  

  

2.4 Sistemas de Informação 
 

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação foi implantado 

no Câmpus de Três Lagoas/UFMS em março de 2010 com o objetivo de atender às 

necessidades das comunidades do Bolsão Sul-Mato-Grossense e da Região 

Noroeste do Estado de São Paulo, das empresas instaladas em Três Lagoas e 

municípios vizinhos, dentro da proposta do governo federal de ampliação do ensino 

superior – REUNI. Ele atende, em sua maioria,  acadêmicos de diversas cidades do 

estado de Mato Grosso do Sul e também de cidades da região noroeste do estado de 

São Paulo.  

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Campus de Três 

Lagoas está em sua fase final de implantação. O quadro de professores está 
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completo  e parte dos docentes está em capacitação (doutoramento). Apesar de ter 

sido iniciado em 2010, ainda não está completamente disponível o prédio que 

abrigará o curso com salas de aula, salas de professores e um laboratório de 

informática. Esta será a etapa final da implantação do curso e, de acordo com a 

administração do Campus de Três Lagoas, deve ser concluída no primeiro semestre 

de 2016.  

 

 Indicadores  
 

Segue abaixo uma tabela contendo quantitativos de discentes nos últimos 

quatro anos do curso.  

 

  2011/1

  

2011/2

  

2012/1

  

2012/2

  

2013/1

  

2013/2

  

2014/1

  

2014/2

  

2015/1

  

2015/2

  

Ingressantes 

via SISU  

50  0  50  0  48  0  40  0  44  0  

Outros 

ingressantes

   

0  0  4  0  8  0  8  0  6  0  

Excluídos 

(Evasão)  

1  30  16  21  19  30  9  10  27  37  

Afastados  0  1  1  3  5  4  10  27  15  6  

Formandos  0  0  0  0  0  0  0  5  3  7  

Matriculados 

no Período  

87  66  110  82  111  88  116  97  128  97  

 

   
O corpo docente do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 

do Campus de Três Lagoas contou em 2015 com seis professores efetivos (3 

mestres, 2 doutores e 1 especialista) e dois professores substitutos (1 mestre e 1 

graduado).  

 

 Potencialidades e Fragilidades 
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O curso tem como principais pontos positivos:  

� Corpo docente altamente empenhado nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e constantemente buscando e obtendo capacitação;  

� Acadêmicos interessados, comprometidos e empenhados com atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Apesar da alta taxa de evasão, os acadêmicos que se 

mantém no curso têm tido desempenho ótimo em suas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, inclusive com prêmios de mérito em encontros científicos e simpósios da 

área;  

� A localização do curso é privilegiada, pois a região de Três Lagoas é conhecida 

atualmente como um forte polo industrial e com isso existe uma potencial facilidade 

de inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho, bem como a execução 

de projetos  em conjunto com a iniciativa privada. 

Para manter as potencialidades do curso apontadas em 2014 foram 

desenvolvidas em 2015 as seguintes ações:   

 Os docentes do cursos executaram 2 projetos de extensão com recursos 

(MEC/Proext) e 1 projeto de pesquisa.  

� Houve estímulo e aumento da integração de alunos em atividades de pesquisa, 

ensino e extensão;  

� Contratação do novo docente efetivo com título de doutor em Ciências da 

Computação e Matemática Computacional (Rafael Geraldeli Rossi)   

� Afastamento dos docentes Rodrigo Kishi e Franciene Duarte Gomes para 

cursar doutorado, respectivamente, em Ciências da Computação e Matemática 

Computacional na Universidade de São Paulo e Ciências da Computação na 

UNICAMP;  

� Contratação de docente substituto Daiane Sampaio dos Santos (Mestre) para 

ministrar as disciplinas do docente Rodrigo Kishi;  

� Inclusão do docente Ronaldo Fiorilo dos Santos no Plano Anual de 

Capacitação Docente 2016 da UFMS;  

� Início das atividades de pesquisa em laboratório próprio do curso 

denominado LivES: Laboratório de Inovação em Engenharia de Software, equipado 

com recursos de projetos obtidos pelos docentes do curso;  

� Foram aprovados dois projetos de extensão pelos professores 

Vitor Mesaque Alves de Lima (Proext/2016), Ricardo Marcondes Marcacini (Paext-

UFMS/2016).  
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� Foram submetidos três projetos de pesquisa, dos quais um foi aprovado no 

mérito e aguarda recurso financeiro. Outros dois projetos ainda estão em análise.  

� Requisição à Biblioteca Central da UFMS da compra de livros para atualização 

do acervo bibliográfico do curso.  

� Recebimento de equipamentos (computadores, mesa e cadeiras) para o 

laboratório didático específico do curso de Sistemas de Informação localizado na 

Unidade VII.  

A fim de manter  as potencialidades do curso, pretende-se desenvolver as 

seguintes ações em 2016:  

� Reivindicar a disponibilização de professores substitutos para permitir a 

capacitação dos docentes efetivos do quadro;  

� Ações com o intuito de diminuir a evasão, como: oferecer atividades 

extracurriculares,  disciplinas de semestres anteriores, vagas em projetos de 

pesquisa, ensino e extensão, vagas de monitoria, tutoria de bolsa permanência, 

organizar e acompanhar a participação dos acadêmicos em eventos, dentre outras;  

� Finalizar a entrega do prédio para o curso em seu pleno funcionamento.  

O curso tem como principais pontos negativos:  

� Falta de equipamentos específicos para atividades práticas em algumas 

disciplinas do curso, como equipamentos de redes, kits de robótica e circuitos 

digitais;  

� Alta taxa de evasão. 

 

As ações desenvolvidas, em 2015, para sanar ou minimizar as fragilidades do 

curso  apontadas em 2014  foram: 

  Reoferecimento de disciplinas ofertadas em semestres anteriores visando 

diminuir a evasão de alunos;  

� Aquisição, por meio da administração, de novos livros da área de Tecnologia 

da Informação para a biblioteca;  

� Contratação, por meio da administração, de um professor substituto para 

apoiar o programa de capacitação.  

Visando minimizar ou eliminar as fragilidades do curso, em 2016 pretende-se 

desenvolver as seguintes ações:   

� Reoferecimento de disciplinas ofertadas em semestres anteriores, visando 

diminuir a evasão de alunos;  
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� Aquisição, por meio da administração, de novos livros da área de Tecnologia 

da Informação para a biblioteca;  

� Contratação de mais um professor substituto para apoiar o plano de 

capacitação (doutoramento) dos docentes.  

 

Alterações no PPC em 2015.  

O Núcleo Docente Estruturante do curso realizou, entre suas atividades, 

uma  revisão das bibliografias básicas e complementares do PPC, visando atualizar 

as edições dos livros, bem como novos títulos. Estas alterações foram motivadas pela 

experiência adquirida com o PPC anterior e com a compra de livros realizadas pela 

Biblioteca da UFMS, avaliando suas qualidades e deficiências ao longo do tempo.  

  

 Outras Informações 
 

Em 2015 o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, por meio dos 

projetos dos docentes, ofertaram 2 novas vagas de Iniciação Científica (1 bolsista e 

1 voluntária), 8 vagas de bolsas de extensão, 6 vagas para atividades de bolsa 

permanência e 1 vaga para monitoria com bolsa.  

Dois egressos (2014-2) foram aprovados em mestrado acadêmico na USP (1 

em São Carlos e 1 em São Paulo) e já finalizaram suas disciplinas.  

Dois egressos (2015-2) foram aprovados para mestrado na Facom-UFMS.  

Uma discente recebeu “prêmio destaque de IC” no Simpósio Internacional de 

Iniciação Científ ica.  

Um discente recebeu prêmio de melhor trabalho na Mostra de Pesquisa da 

Embrapa – CNPTIA (Centro Nacional de Pesquisa em Tecnologia para Agricultura) I. 

 

 Avaliação Externa  
 

O curso obteve conceito 3, considerado suficiente para o reconhecimento do 

curso até então, em avaliação realizada pelo INEP/MEC em 2012. Apesar da nota 3, 

em 2014 o MEC, por meio da Nota Técnica Nº 141, exigiu que o curso melhore alguns 

aspectos para que seja reconhecido. Essa exigência foi imposta devido ao conceito 

2.2 obtido na Dimensão 3 da avaliação, que trata de Infraestrutura. Foi então, em 

outubro de 2014, firmado um protocolo de compromisso entre a UFMS e o MEC onde 
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a UFMS se propôs a melhorar os itens julgados insatisfatórios pela avaliação do MEC 

para que seja realizada uma nova avaliação que será realizada em Março de 2016.  

Os itens considerados insatisfatórios pelo MEC na avaliação de 2012 foram:  

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

• Acervo bibliográfico;  

• Laboratórios didáticos especializados;  

• Adequação do PPC às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena;  

• Titulação do corpo docente;  

• Publicação de informações acadêmicas;  

• Políticas de educação ambiental.  

A coordenação e o colegiado de curso adequaram em 2014 o PPC aos 

requisitos legais e normativos exigidos pelo MEC, atendendo às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e abordando políticas de educação 

ambiental de forma transversal na estrutura curricular.  

A coordenação também publicou e mantém atualizadas as informações 

acadêmicas relatadas como não publicadas pela comissão que avaliou o curso em 

2012.  

O acervo bibliográfico recebeu muitos livros das bibliografias das disciplinas do 

PPC em 2013, 2014 e 2015. Estes livros vieram devido a pedidos anuais realizados 

pelos docentes do curso. Todos os livros das bibliografias básicas e complementares 

das disciplinas obrigatórias já foram pedidos. Nem todos os livros pedidos foram, no 

entanto, adquiridos pela Biblioteca Central e disponibilizados para uso na Biblioteca 

do CPTL. Por isso, no segundo semestre de 2015 foi realizado um novo levantamento 

da situação do acervo bibliográfico disponível ao curso na ocasião, seguido de um 

pedido à Biblioteca Central onde constavam os livros faltantes para integralizar o 

acervo bibliográfico exigido pelas bibliografias básicas e complementares das 

disciplinas do PPC.  

Todos os professores efetivos do curso atualmente possuem pós-

graduação, atendendo ao requisito do MEC.  

Por fim, a coordenação do curso contando com o auxílio de técnicos 

administrativos do Campus realizou um levantamento dos serviços e equipamentos 
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necessários ao funcionamento do novo prédio. Algumas salas de docentes no novo 

prédio já estão liberadas e sendo utilizadas pelos professores.  A listagem com estes 

serviços e equipamentos foi enviada à Direção do Campus e à Pró-Reitoria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças.  

 

 Avaliação Interna: por Discentes e Docentes  
 

No bloco de questões relativas ao curso,  69% dos acadêmicos consideram a 

matriz curricular  (muito) boa, 27% consideram-na regular e 4% a avaliam como 

insatisfatória. O SISCAD conta com 96% de satisfação e 4%  o avalia como regular. 

É de 85% o índice de acadêmicos  que avaliaram satisfatoriamente o perfil profissional 

às exigências da sociedade.  Quanto ao  TCC, 31% se declara (muito) satisfeito e os 

demais declaram não observado certamente por não terem chego ao período 

correspondente.  Situação semelhante se aplica ao estágio  uma vez que 65% não 

responde à questão. Ainda referente ao estágio,  27% se  declara (muito) satisfeito e  

8% encontra-se parcialmente satisfeito.  A atuação discente no colegiado de curso é 

considerada satisfatória por 73% dos respondentes, regular por 23% e 4% opta por 

não responder.  O oferecimento de atividades complementares é  (muito) satisfatório 

para 46%, (muito) ruim para 16%, mediano para 19% e  não se aplica ou não foi 

observado por igualmente 19%.  A qualidade do corpo docente satisfaz (muito) a 96% 

dos respondentes e é mediano para os demais 4%.  A  maioria  dos alunos (88%) 

declaram  conhecer o Projeto Político Pedagógico do Curso enquanto 12%  o 

desconhece. 

Quanto à coordenação do curso, 76% se declara satisfeitos com  as orientações 

recebidas sobre pesquisa, extensão e outros.  Estão parcialmente satisfeitos 10% e  

insatisfeitos 10% , ficando os restantes 5%  omissos.  A atenção  e disponibilidade 

recebida  da coordenação  é  excelente para 71%,  boa para 24% e regular para a 

minoria composta por 5%.  Índices semelhantes  recebem o item  que contempla a 

divulgação das informações pela coordenação ficando a maioria satisfeita e   10% 

parcialmente satisfeitos.  

Quanto às disciplinas, 88%  as consideram (muito) boas para a formação 

profissional enquanto 11%  estão parcialmente satisfeitos e 1%  não se declara.  Três 

quartos dos acadêmicos se declaram satisfeitos com  a disponibilidade de bibliografia 

na biblioteca.  É de 8% o índice dos parcialmente satisfeitos neste quesito, 2% os 
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muito insatisfeitos e  de 15%  os   que não observam este quesito. A adequação  do 

conteúdo das disciplinas à proposta do curso satisfaz 89% dos participantes da 

autoavaliação, satisfaz parcialmente a 9%, é ruim para 2% e 1% opta por não avaliar. 

O número de alunos por equipamentos  nas aulas práticas  satisfaz a quatro quintos 

dos respondentes, é regular para 14%, é ruim para 2% e  4% opta pela não 

declaração.  

Os discentes  na maioria (83%)  se declaram pontuais embora 10% se declare 

regular neste quesito, 6%  se autoconsidera   ruim e 1% opta por não responder.  Nas 

aulas, 77 participa ativamente, 15% declara participar parcialmente e 8%  avalia como 

(muito) ruim sua participação. Os respondentes, na sua maioria (79%)  declaram ter 

uma assimilação  satisfatória dos conteúdos embora 14%  afirmam ter uma  

assimilação regular e 7%  uma assimilação insatisfatória.  

Em relação aos docentes, 87%  dos discentes avaliam como (muito) boa a 

coerência entre os conteúdos ministrados e as avaliações, 6%  avaliam  como regular, 

4% como  (muito) ruim e 4% opta por não avaliar este item. A disponibilidade do 

docente para o atendimento dentro e fora de sala é  (muito) satisfatória para 80% dos 

acadêmicos  participantes da  autoavaliação, é regular para 6%, é ruim para 4% e  

não é avaliada por 10% dos  acadêmicos. Quanto à assiduidade e pontualidade, 89% 

avaliam os docentes de forma satisfatória, 7% como regular, 4% como ruim e 1% não 

responde. O relacionamento professor-aluno  é excelente para  metade dos  discentes 

e incluindo este índice se torna (muito) satisfatório para 82% dos acadêmicos. 

Contudo, 12% considera  esta relação como  mediana, 3% (muito) ruim e 4% prefere 

se omitir.  A qualidade didática é excelente para  mais da metade dos discentes e se 

novamente agruparmos este índice aos satisfeitos o grau de satisfação  atinge 77%. 

Os demais 14%  avaliam a didática  regular,  outros 7% a consideram (muito) ruim e 

2% se omite. A divulgação das notas atende à legislação segundo 76%, não atende 

a legislação segundo 15% e  9%  opta por não se pronunciar a respeito. A 

apresentação do Plano de Ensino ocorre conforme a legislação segundo 88%  das 

respostas, não ocorre segundo 2% e os restantes 10% optam pela não declaração.   

Sobre  pesquisa e extensão, as oportunidades para participação  da primeira 

satisfazem a 56% dos  respondentes, são regulares para 11% e (muito) ruins para 

23% (os demais 11% não respondem). São semelhantes os índices em relação às 

oportunidades de participação em projetos de extensão. Os satisfeitos são os 

mesmos  das atividades de pesquisa,  os parcialmente satisfeitos são 17%, os 
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insatisfeitos são 17% e  os mesmos 11% não respondem. Sobre a qualidade das 

atividades de extensão oferecidas, um terço do alunato participante  responde como 

não se aplica. Os demais se dividem nas respostas mediana (11%) e  (muito) 

satisfatória 56%. O apoio institucional para participação em eventos externos só 

satisfaz à metade dos respondentes. Se omitem 17% e os demais se dividem em 

índices iguais de 11% respectivamente nas respostas regular, ruim e muito ruim. 

Em relação à infraestrutura, os serviços de segurança  são satisfatórios para  

menos da metade dos discentes (48%), regulares para 32% e (muito) ruins para 21% 

dos respondentes. As instalações sanitárias só satisfazem  58% enquanto que 16% 

as considera regular e 27% se declare insatisfeitos. Na biblioteca, a disponibilidade 

do acervo satisfaz a 79%, é mediana para 11%, é insatisfatória para 5% e outros 5% 

optam por  não responder. As instalações físicas da biblioteca são (muito) boas para  

a maioria (90%) e razoáveis para os demais (10%).  A satisfação com os serviços de 

limpeza e  manutenção é de 74% embora  11% os considere regular e 16% os avalie 

como insatisfatório.  O serviço prestado aos portadores de necessidades especiais  

são  satisfatórios somente  na avaliação e 37% dos respondentes.  O considera 

regular 16% dos alunos,  o mesmo índice representa os  que o reprovam  (optam por 

não responder 32% dos participantes. A satisfação com  a qualidade das instalações  

dos laboratórios de práticas é  de 74% enquanto  16%  se declare parcialmente 

satisfeitos e 11% se declare insatisfeitos. As cantinas e lanchonetes satisfazem a 

32%, são consideradas regulares  por 26%, são  (muito) ruins na opinião de 11%  e  

32% opta por não responder. Os recursos computacionais nos laboratórios 

satisfazem a  69%, são  parcialmente satisfatórios para 26%, e são ruins para 5%.  

Os aspectos ergonômicos (iluminação, mobiliário e  conforto térmico) satisfazem a 

74%, são considerados medianos por 16% e ruins por 5%.  Em relação  à 

disponibilidade de espaços para lazer e convivência,  26% dos participantes os avalia 

como satisfatórios, 32% como razoáveis, 32% como (muito) ruins e 11% não  

respondeu.  

Quanto a responsabilidade social, as atividades para promoção da cidadania e 

inclusão social são satisfatórias segundo a opinião de 25%, são medianas na opinião 

de 35%, para 19% são insatisfatórias e  os 25%  restantes optaram  por não 

responder.   

No quesito comunicação com a sociedade,  a divulgação das atividades 

realizadas na universidade  é  insatisfatória  para 43% dos respondentes, é  
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satisfatória para 36% dos participantes, é mediana para  7% ( optou por não 

responder 14% ). A ouvidoria é desconhecida por 43% que  optou  por não avalia-la, 

é satisfatória para 43%,  é regular para 21% e  ruim para 14%. O site da UFMS, 

agrada a 64% dos acadêmicos participantes  da autoavaliação, é indiferente para 

14% e desagrada 21%. O site da unidade setorial  tem os mesmos índices de 

satisfação, embora  no desdobramento  dos números de insatisfação prevaleça o 

conceito muito ruim ao conceito ruim  - predominante  em relação ao site  institucional 

maior.  

Quanto  à  organização e gestão da instituição, a atuação do DCE   não foi  

observada por 43%,  foi satisfatória para 21%, regular para 14%, e (muito) 

insatisfatória para 21% dos discentes. Sobre os técnicos administrativos da unidade 

setorial, o índice de aprovação foi de apenas 36% contra o mesmo índice de avaliação 

regular, 14% 7%divididos igualmente entre os conceitos (muito) ruim  e 6% não 

responde.  

A participação em processos decisórios satisfaz a 30% dos  respondentes, 

satisfaz parcialmente a 28%,  é (muito) insatisfatória para 19%; os restantes 24% 

optam por não responder. As melhorias decorrentes das últimas avaliações 

satisfazem a 26%, são  parcialmente satisfatórias para  22%, são (muito) 

insatisfatórias para  24% e 27% decide não responder.  

O item políticas de atendimento ao discente  é bem avaliado  por 29% no quesito  

atividades complementares oferecidas na UFMS,  é  regular para 29%   é  (muito) 

ruim para 36% e  7% se omitiu.  Os serviços de apoio e orientação psicossocial é 

satisfatório para 29%, é regular para 14%, é  (muito) ruim para 36% e 21%  entendeu 

que não se aplica.  

A participação nas respostas abertas foi baixíssima e pouco produtiva.  

 

 Comparativo com o Relatório 2015 
 

No Relatório de 2015 consta: 

A maioria dos acadêmicos   se mostra  satisfeita com o curso e declaram 

conhecer o Projeto Político Pedagógico do curso. Afirmam que a entrega do plano de 

ensino é cumprida à risca. Um quarto  considera ruim a matriz curricular  e considera 

que  o curso atende parcialmente às exigências da sociedade e do mercado de 

trabalho. 
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 Observa-se ao longo das questões algum grau de insatisfação por parte de um 

quinto dos discentes como em relação a disponibilidade e atenção aos  acadêmicos 

por parte da coordenação do curso e dos demais docentes. Esta  insatisfação é  

também expressa na assimilação dos conteúdos abordados, na coerência entre 

conteúdos ministrados e avaliações, na disponibilidade para o atendimento dentro e 

fora da sala de aula. A insatisfação chega, em alguns quesitos à um terço dos alunos 

que  avalia como mediana a orientação sobre atividades de pesquisa e extensão, a 

qualidade didática, o prazo para divulgação das notas  e  ainda a atuação/qualidade 

dos docentes. Estes último aspecto é esclarecido melhor nas questões às respostas 

abertas. A adesão a este tipo de resposta foi  parcial mas observa-se além das 

sugestões a  ementas/programas de algumas  disciplinas, elogios a vários docentes,  

e também  problemas pontuais com docentes, que segundo os alunos  tem mais faltas 

do que presenças e uma aula péssima e quanto à didática. Há também elogios a 

docentes que mudaram sua metodologia.  

A maioria  dos discentes queixa-se das oportunidades  de participar de projetos 

de pesquisa ou de extensão. Nas questões abertas um deles  expressa, quanto à 

pesquisa e extensão,  que são “guerreiros” os docentes que conseguem realiza-las 

uma vez que faltam recursos, incentivos e laboratórios. A maioria revela-se 

insatisfeita  também com a falta de apoio institucional  para participação em eventos 

externos. Quase metade considera precário o serviço de segurança da instituição 

bem como as instalações físicas.  

 O campeão nas queixas referentes à infraestrutura são as instalações e 

qualidade dos laboratórios das aulas práticas e os recursos computacionais. 

Consideram também ruins os espaços para lazer e convivência. Menos da metade 

avalia positivamente a atuação da instituição no quesito responsabilidade social. Um 

terço dos alunos ainda considera ruim a péssimo o portal da unidade setorial bem 

como a divulgação das  atividades realizadas na UFMS. É notável em quase metade 

dos alunos, a avaliação “muito ruim” referente às atividades extracurriculares 

oferecidas pela UFMS. 

Somente um terço dos acadêmicos está satisfeito com o atendimento prestado 

pelos técnico-administrativos da Unidade. Mais  da metade se sente totalmente 

alijada dos processos decisórios e não notam melhorias decorrentes das avaliações 

anteriores.  

Nota: Avaliação  Interna por Docentes não obtida separadamente por curso. 
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 Considerações da Comissão Setorial 
 

Em 2015 a participação  discente foi de 16%, 21%, 27%, 15%, 7% e 29% 

respectivamente dos  primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono e décimo primeiro 

períodos.  Já em 2016 os índices participativos foram de 16%, 33%, 32%, 30%, 18% 

e 20% respectivamente para os primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono e décimo 

primeiro períodos. Nota-se uma maior participação  na autoavaliação onsiderando  a 

média geral de cada ano do biênio.   

O índice gereal de insatisfação discente oscila entre   4%  e  14% havendo uma 

melhora em relação ao ano anterior. O item matriz curricular também apresentou uma 

leve melhora.  A coordenação foi muito bem avaliada.  Ao longo das respostas, as 

questões bom  e muito bom aparecem. Contudo prevalece a   possibilidade muito 

bom  à bom, embora muitas vezes  foram agrupados.  No os respondentes deste 

curso são otimistas se  comparados a acadêmicos de outros cursos. Isto se nota 

inclusive  na percepção dos serviços de infraestrutura comuns a todos. As últimas 

respostas também acentuam um decréscimo   em relação aos técnicos.   

 

3 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
 
 
3.1 Ensino de pós-graduação 
 

O Campus de Três Lagoas conta com quatro programas de pós-graduação 

stricto sensu. Duas pós-graduações acadêmicas, uma em Letras (mestrado e 

doutorado) e a outra Geografia (mestrado). Existem dois mestrados profissionais, 

sendo representado pela Letras (PROFLETRAS) e Matemática (PROFMAT). 

 

 Programa de Pós Graduação em Letras (PPG-Letras) 
 

O Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGLetras), instalado em 1998, foi 

reconhecido pela CAPES, conforme Portaria MEC nº 524/2008, publicado no D.O.U. 

nº 82, de 30/04/2008, sendo recentemente avaliado com conceito 4 da CAPES, e 

oferece cursos em nível de Mestrado e Doutorado. 
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 Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) 
 

3.1.2.1 Histórico da pós-graduação stricto sensu 
 

O Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) oferecido em 

rede Nacional é um Curso semipresencial que conta com a participação de 

Instituições de Ensino Superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

e coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este Programa tem 

alcance nacional e objetiva, a médio prazo, a formação de professores do Ensino 

Fundamental no ensino de Língua Portuguesa em todo o território nacional. A escolha 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte deve-se a sua experiência na 

participação em formas associativas de pós-graduação, a exemplo do RENORBIO, 

do PRODEMA, do Doutorado em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em 

Medicamentos etc. Essa experiência também é ratificada com a oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu com suporte da Secretaria de Educação a 

Distância (SEDIS). 

O Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional (PROFLETRAS) tem 

como área de concentração “Linguagens e Letramentos”, com as seguintes linhas de 

pesquisa: I - Teorias da Linguagem e Ensino e II - Leitura e Produção Textual: 

diversidade social e práticas docentes. 

 

3.1.2.2 Indicadores 
 

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas, o 

PROFLETRAS teve sua primeira turma com ingresso em agosto de 2013 com 22 

alunos e a segunda turma em dezembro de 2014 com 06 alunos. A diferença no 

número de ingresso justifica-se pelo número de vagas menor, pelos critérios para 

ingresso e pelo processo seletivo em si que exigiu mais dos candidatos. 

Para ingressar no curso do PROFLETRAS, é necessário ser, obrigatoriamente, 

professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (em um ou mais de um ano 

do 1º ao 9º), em Escola da Rede Pública de Ensino do Brasil, regularmente admitido 

e pertencente ao quadro permanente de servidores, assim como se encontrar em 

efetivo exercício em sala de aula de Língua Portuguesa. 
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As disciplinas ministradas no curso, incluindo a dissertação do mestrando, 

assim como as demais atividades acadêmicas de pesquisa, são relacionadas ao 

ensino em sala de aula. Portanto, o egresso do PROFLETRAS, estará melhor 

capacitado para o ensino de Língua Portuguesa na educação básica e habilitado para 

progressão na carreira do magistério. O título de Mestre é equivalente ao do mestrado 

acadêmico, de forma que o 

egresso estará habilitado para fazer doutorado. 

 

3.1.2.3 Potencialidades 
Sem informações. 

 

3.1.2.4 Fragilidades 
Sem informações. 

 

 Programa de Pós Graduação em Geografia 
 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas, tem como objetivo capacitar recursos 

humanos para o exercício das atividades de pesquisa, assessoramento técnico e 

magistério superior no âmbito da Geografia, produzindo pesquisas que tragam 

conhecimentos sistematizados acerca da dinâmica sócio territorial contemporânea 

em escala regional, nacional e internacional, com ênfase nas questões geoambientais 

e da produção do território. 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia, nível de mestrado, iniciou suas 

atividades em 2009, homologado pela Portaria do MEC nº 590/2009. Desde o início, 

o PPG-Geografia tem sua estrutura pautada na Área de Concentração: “Análise 

Geoambiental e Produção do Território”, sendo suas linhas de pesquisa: “Dinâmica 

Ambiental e Planejamento” e “Dinâmicas Territoriais na Cidade e no Campo”. 

 

3.1.3.1 Potencialidades 
Sem informações. 

 

3.1.3.2 Fragilidades 
Sem informações. 
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 Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) 
O Campus de Três Lagoas está integrado ao PROFMAT – Mestrado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional . Trata-se de um curso de pós-

graduação stricto sensu, com oferta nacional, realizado por uma rede de Instituições 

de Ensino Superior com coordenação da Sociedade Brasileira de Matemática. 

O PROFMAT foi implantado em Três Lagoas em 2011 com o oferecimento de 

15 vagas. O ingresso no programa é feito via exame de seleção com prova escrita 

realizada nacionalmente. 

 

3.1.4.1 Potencialidades 
Sem informações. 

 

3.1.4.2 Fragilidades 
Sem informações. 

 

 

3.2 A pesquisa no CPTL 
 

 Existem 51(cinquenta e um) projetos de pesquisa com proposta 

recomendada “em andamento” normal e 67 (sessenta e sete) projetos de 

pesquisa “em andamento” com relatório parcial , cadastrado no sistema SigProj. 

Os projetos estão descritos a seguir, conforme dados disponibilizados no site do 

Campus, que podem, por isso, não estar em sua totalidade. São projetos de iniciação 

científica, mestrado e doutorado desenvolvidos no CPTL. 

 

 Projetos de pesquisa com proposta recomendada “em andamento” normal 
 
 

Nome:
 

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS NA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP’S) DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS 
RIOS RIBEIRÃOZINHO E RIBEIRÃO PERIQUITO (MS)  

Coordenador:  Patricia Helena Mirandola Garcia 
Enviado em:  27.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  TRANSPARÊNCIA E OPACIDADE NA GDF: INFLUÊNCIA DAS LÍNGUAS EM 
CONTATO NO PORTUGUÊS EUROPEU E BRASILEIRO  

Coordenador:  Joceli Catarina Stassi Sé 
Enviado em:  24.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  “Qualidade de Vida e Saúde em Gestantes Diabéticas” 
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Coordenador:  Andrea Sanchez 
Enviado em:  30.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  AS BASES CONCEITUAIS DOS CONECTORES CONDICIONAIS EM 
PORTUGUÊS  

Coordenador:  Taisa Peres de Oliveira 
Enviado em:  24.04.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:
 

Fluxo e refluxo das igrejas cristãs no Atlântico negro: estudo comparado da 
formação da identidade negra e sua afirmação como agentes políticos no Brasil e 
na África 

Coordenador:  Lourival dos Santos 
Enviado em:  10.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Mineração de Opinião para Agrupamento Hierárquico de Textos em WebSensor  

Coordenador:  Ivone Penque Matsuno 
Enviado em:  13.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Grécia Antiga e Usos do Passado  

Coordenador:  Leandro Hecko 
Enviado em:  31.10.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Incidência de Infecção Hospitalar em uma Unidade de Terapia Intensiva de um 
Hospital Beneficente  

Coordenador:  Roberto Della Rosa Mendez 
Enviado em:  29.05.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:
 

DETECÇÃO E AVALIAÇÃO DOS GENÓTIPOS CIRCULANTES DO 
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) E DA RESPOSTA IMUNOLÓGICA EM 
MULHERES DA REGIÃO LESTE DO MATO GROSSO DO SUL (MS) 

Coordenador:  Julie Massayo Maeda Oda 
Enviado em:  17.10.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PRÁTICAS E 
AVALIAÇÃO DE ALUNOS HOSPITALIZADOS E/OU EM TRATAMENTO DE 
SAÚDE  

Coordenador:  Jucélia Linhares Granemann 
Enviado em:  25.02.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  ORÇAMENTO PÚBLICO MÚNICIPAL: UM ESTUDO A RESPEITO DE SUA 
ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APLICABILIDADE  

Coordenador:  Marco Aurelio Batista de Sousa 
Enviado em:  13.12.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Perfil sócio-demográfico e farmacológico de portadores de doenças crônicas não-
transmissíveis. 

Coordenador:  Danielle Cristina Tonello Pequito 
Enviado em:  25.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Relação do nível de Qualidade de Vida e Atividade Física em acadêmicos do 
CPTL/UFMS  

Coordenador:  Andrea Sanchez 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2016 CPTL | <UNIDADE>

38 

Enviado em:  28.11.2014 
Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  

    
     

Nome:  Hermenêutica Constitucional Contemporânea; uma análise da interpretação 
constitucional a partir da Constituição de 1988.  

Coordenador:  Osvaldo Alves de Castro Filho 
Enviado em:  30.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  AS REDES SOCIAIS E SUAS DINÂMICAS TERRITORIAIS NA MOBILIDADE 
POPULACIONAL NO MUNICÍPIO DE TRES LAGOS/MS  

Coordenador:  Francisco Jose Avelino Junior 
Enviado em:  19.12.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Levantamento florístico em Domínios de Cerrado na região Costa Leste do Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

Coordenador:  Maria Jose Neto 
Enviado em:  13.07.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Paleogeografia do Pantanal Sul-mato-grossense, região da Nhecolândia  

Coordenador:  Frederico dos Santos Gradella 
Enviado em:  22.04.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  ANÁLISE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA SEGUNDO A POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA 

Coordenador:  Sebastião Junior Henrique Duarte 
Enviado em:  27.05.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Concepções de criança e infância e o trabalho pedagógico na Educação Básica 

Coordenador:  Ione da Silva Cunha Nogueira 
Enviado em:  12.06.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  RISCO DE ULCERAÇÃO EM PÉS DE PESSOAS COM DIABETES MELLITUS: 
PREVALÊNCIA, FATORES ASSOCIADOS E CUIDADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. 

Coordenador:  Maria Vigoneti Araujo Lima Armelin 
Enviado em:  11.06.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  O discurso jurídico: análise crítica discursiva 

Coordenador:  Alexandre Luis Gonzaga 
Enviado em:  15.04.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  DISCURSO DO PROJOVEM URBANO E REPRESENTAÇÕES DE JOVENS NA 
COMUNIDADE QUILOMBOLA TIA EVA  

Coordenador:  Suany Oliveira de Moraes 
Enviado em:  30.06.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  AS REPRESENTAÇÕES DE TERRA E EXCLUSÃO/INCLUSÃO NA NARRATIVA 
DE PASCOAL COÑA: TESTEMUNHO DE UM CACIQUE MAPUCHE  

Coordenador:  Cristiane Pereira de Morais e Sousa 
Enviado em:  11.05.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2016 CPTL | <UNIDADE>

39 

Nome:  PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA PARA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS E A 
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Coordenador:  Paulo Fioravante Giareta 
Enviado em:  06.08.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  O ESPAÇO DA MEMÓRIA: UMA ANÁLISE DE O ÚLTIMO CONHAQUE, DE 
CARLOS HERCULANO LOPES  

Coordenador:  Lydyane de Almeida Menzotti Silva 
Enviado em:  28.12.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:
 

CONSTRUÇÃO DA CARTA DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL DOS 
RECURSOS HÍDRICOS DO ASSENTAMENTO SÃO JOAQUIM, SELVIRIA, 
MATO GROSSO DO SUL  

Coordenador:  André Luiz Pinto 
Enviado em:  04.09.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Mediações Culturais: Formação, Teoria Crítica e Estudos Culturais  

Coordenador:  Christian Muleka Mwewa 
Enviado em:  20.08.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  QUALIDADE DE VIDA E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL EM DOENTES RENAIS 
CRÔNICOS  

Coordenador:  Mariana Alvina dos Santos 
Enviado em:  11.12.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Literatura e outras artes: aproximações e transições culturais 

Coordenador:  Wagner Corsino Enedino 
Enviado em:  13.10.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Funções de Green em Tensões para a Solução do Problema de Carregamentos 
Retangulares Aplicados no Interior do Espaço Completo Isotrópico Tridimensional. 

Coordenador:  Edivaldo Romanini 
Enviado em:  09.11.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM 
MATO GROSSO DO SUL: dimensões contextuais  

Coordenador:  Christian Muleka Mwewa 
Enviado em:  09.12.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Reendereçamentos de Dom Quixote: concepção de público leitor  

Coordenador:  Amaya Obata Mouriño de Almeida Prado 
Enviado em:  30.11.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Aprendizado não Supervisionado de Websensors aplicado em Desafios de Big 
Data para Agronegócios  

Coordenador:  Ricardo Marcondes Marcacini 
Enviado em:  30.12.2015 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  LÉXICO E LUDOLOGIA NO FALAR PAULISTA: ABORDAGEM 
GEOSSOCIOLINGUÍSTICA  

Coordenador:  Beatriz Aparecida Alencar 
Enviado em:  30.12.2015 
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Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Geotecnologias aplicadas à modelagem ambiental dinâmica da Bacia Hidrográfica 
do Rio da Prata, MS: uma contribuição ao ordenamento físico-territorial 

Coordenador:  Vitor Matheus Bacani 
Enviado em:  04.08.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Tuberculose: conhecimento, práticas e atitudes de alunos de graduação em 
enfermagem  

Coordenador:  Anneliese Domingues Wysocki 
Enviado em:  05.08.2016 

Situação:  Proposta recomendada  - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Persuasão e ideologia na interface entre a Linguística Sistêmico-Funcional e 
literaturas em língua galego-portuguesa, portuguesa e inglesa 

Coordenador:  Ulisses Tadeu Vaz de Oliveira 
Enviado em:  09.08.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Cuidados paliativos na atenção primária à saúde: diagnóstico situacional em Três 
Lagoas/MS 

Coordenador:  Juliana Dias Reis Pessalacia 
Enviado em:  08.08.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:
 

REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR DE 
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: ENTRE A RESPONSABILIDADE 
DE INCLUIR E O DESEJO DO DISTANCIAMENTO  

Coordenador:  Lidiane Silva Andrade Martins 
Enviado em:  26.12.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Cobordismo Equivariante de Z2k-Ações 

Coordenador:  Allan Edley Ramos de Andrade 
Enviado em:  29.11.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Epidemiologia das neoplasias no município de Três Lagoas, MS 

Coordenador:  Alex Martins Machado 
Enviado em:  05.09.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Metodologias ativas de ensino aprendizagem e a formação humanística: 
percepções de estudantes e docentes de medicina 

Coordenador:  Juliana Dias Reis Pessalacia 
Enviado em:  19.09.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Experiências de pacientes com câncer divulgadas nas redes sociais 

Coordenador:  Juliana Dias Reis Pessalacia 
Enviado em:  20.09.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Direito Civil Emergente 

Coordenador:  Cleber Affonso Angeluci 
Enviado em:  16.11.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Caracterização das formas do relevo das áreas central e leste da porção sul do 
leque fluvial do Taquari, região da Nhecolândia/MS  
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Coordenador:  Frederico dos Santos Gradella 
Enviado em:  22.11.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  História e educação para o Patrimônio: oficinas didáticas na/para a formação de 
professores. 

Coordenador:  Jaqueline Ap. Martins Zarbato 
Enviado em:  25.11.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  ATLAS TOPONÍMICO DO ESTADO DO MARANHÃO - ATEMA: MESORREGIÃO 
SUL MARANHENSE  

Coordenador:  Maria Célia Dias de Castro 
Enviado em:  22.11.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:
 

ARTIGO DE OPINIÃO: LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DO GÊNERO NOS 
ESCRITOS OFICIAIS DA REDE ESTADUAL MINEIRA E SUL-MATO-
GROSSENSE E ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO BASEADA 
EM UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Coordenador:  Anderson José de Paula 
Enviado em:  30.11.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  CONVERGÊNCIAS E CONTRADIÇÕES NO TERRITÓRIO DO BOLSÃO: as 
ações do Estado e do Capital no Setor Celulósico e os Processos de Resistência 

Coordenador:  Rosemeire Aparecida de Almeida 
Enviado em:  19.12.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Classificação automática de textos por meio e aprendizado de máquina baseado 
em redes  

Coordenador:  Rafael Geraldeli Rossi 
Enviado em:  16.12.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Empresa, Desenvolvimento e Direitos Humanos  

Coordenador:  Josilene Hernandes Ortolan de Pietro 
Enviado em:  18.12.2016 

Situação:  Proposta  recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    
     

Nome:  Os saberes do professor de geografia 

Coordenador:  Valéria Rodrigues Pereira 
Enviado em:  21.12.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - NORMAL  
    

 Projetos de pesquisa “em andamento” com relatório parcial 
 
  

Nome:  Pobres livres, escravos e povos originários: trabalho, cultura, violência e resistência do sul ao 
norte de Mato Grosso 

Coordenador:  Maria Celma Borges 
Enviado em:  27.02.2012 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  HISTÓRIA SOCIAL DO TRABALHO NO ALTO PARANÁ: FONTES E PESQUISAS  

Coordenador:  Vitor Wagner Neto de Oliveira 
Enviado em:  22.02.2012 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
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Nome:  Linguagem, discurso e identidade de adolescentes e adultos em situação de exclusão: 
escrita de si 

Coordenador:  Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento 
Enviado em:  01.03.2012 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:
 

“ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE LINHAGENS DE LEVEDURA DA BIODIVERSIDADE 
DO CERRADO QUE POSSUA EM SEU GENOMA O GENE CAN1 E/OU ELEMENTOS 
DELTA DO RETROTRANSPOSON TY1 PARA A EXPRESSÃO E EXCREÇÃO DE 
PROTEÍNAS HETERÓLOGAS DE INTERESSE BIOTECNOLÓGICO'. 

Coordenador:  Odanir Garcia Guerra 
Enviado em:  28.11.2012 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  História, literatura e imaginário. A interpretação dos textos hagiográficos medievais  

Coordenador:  Ronaldo Amaral 
Enviado em:  21.11.2012 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  O Direito de Família Contemporâneo  

Coordenador:  Cleber Affonso Angeluci 
Enviado em:  08.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Grupo de Estudos, Leituras e Pesquisas em Processo 

Coordenador:  Cleber Affonso Angeluci 
Enviado em:  18.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  ‘‘Estudo do efeito das espécies Bauhinia pentandra (Bong.) Vog. e Bauhinia rufa (Bong.) 
Steud. na performance reprodutiva e desenvolvimento fetal de ratas’’ 

Coordenador:  Andrea Sanchez 
Enviado em:  30.04.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  FATORES ASSOCIADOS À QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS 
LAGOAS - MS  

Coordenador:  Thais Carolina Bassler 
Enviado em:  17.05.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  POLIDEZ, ATENUAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA FACE NO INGLÊS E NO PORTUGUÊS 
FALADOS  

Coordenador:  Vanessa Hagemeyer Burgo 
Enviado em:  13.12.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  “Caixas pretas” e importância da semiótica francesa na análise de discurso verbal, não verbal 
e sincrético na UFMS, Três Lagoas. 

Coordenador:  Valdenildo dos Santos 
Enviado em:  30.11.2013 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Análise epidemiológica e molecular dos casos de Dengue e detecção de Arbovírus no 
município de Três Lagoas - MS 

Coordenador:  Alex Martins Machado 
Enviado em:  19.09.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Lagoas e Salinas do Pantanal da Nhecolândia, MS, Brasil 

Coordenador:  Arnaldo Yoso Sakamoto 
Enviado em:  23.04.2014 
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Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Avaliação do Estado Nutricional de Crianças e Adolescentes frequentadores dos Programas 
Socioassistênciais no Município de Três Lagoas - MS. 

Coordenador:  Thais Carolina Bassler 
Enviado em:  09.07.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  (Inter)Subjetivização na história de 'ainda'  

Coordenador:  Michel Gustavo Fontes 
Enviado em:  20.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  ELETROFOTOTERAPIA NA REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO DA SARCOPENIA EM 
IDOSOS  

Coordenador:  Adalberto Vieira Corazza 
Enviado em:  28.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Recontando a história de Três Lagoas/MS, a partir do patrimônio cultural: fontes históricas no 
ensino de história. 

Coordenador:  Jaqueline Ap. Martins Zarbato 
Enviado em:  18.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Análise das variáveis do meio físico ao longo do rio Paraná no trecho do limite estadual de 
Mato Grosso do Sul e São Paulo 

Coordenador:  Frederico dos Santos Gradella 
Enviado em:  30.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  O (Neo)Constitucionalismo e a sua influência nas premissas elementares da tutela 
jurisdicional 

Coordenador:  Luiz Renato Telles Otaviano 
Enviado em:  28.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:
 

“ANÁLISE DE MICRORGANISMOS COMO BIOINDICADORES DA QUALIDADE DAS 
ÁGUAS DAS LAGOAS MAIOR, DO MEIO E MENOR DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-
MS”. 

Coordenador:  Alex Martins Machado 
Enviado em:  27.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Usos parentéticos de verbos de atividade mental no português brasileiro 

Coordenador:  Solange de Carvalho Fortilli 
Enviado em:  28.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:
 

Estudo dos processos educativos formais e informais como ferramenta de transição 
agroecológica em assentamentos de Reforma Agrária no Território Rural do Bolsão Sul-Mato-
Grossense 

Coordenador:  Rosemeire Aparecida de Almeida 
Enviado em:  29.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Químicos dos Laboratórios da 
Universidade Federal do Mato do Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, Unidade II 

Coordenador:  Elida de Paula Moraes 
Enviado em:  29.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
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Nome:  ESTUDO DAS ALTERAÇÕES GEOMÉTRICAS DO FÊMUR ASSOCIADA A ANÁLISE DE 
ELEMENTO FINITO NA OSTEOARTROSE DE QUADRIL  

Coordenador:  Adalberto Vieira Corazza 
Enviado em:  30.11.2014 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:
 

A INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL NOS PROCESSOS DE 
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SOCIALIZAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO DE UMA 
EMPRESA DO SETOR FLORESTAL  

Coordenador:  Izabela Leite Ribeiro Guimarães 
Enviado em:  06.04.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E O MOVIMENTO DOS CRISTÃOS PARA O SOCIALISMO 
NO CHILE ENTRE OS ANOS DE 1970 E 1973  

Coordenador:  Vitor Wagner Neto de Oliveira 
Enviado em:  17.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  FRAGILIDADE POTENCIAL NATURAL DO ASSENTAMENTO SÃO JOAQUIM, 
SELVIRIA/MS, EM 2016. 

Coordenador:  André Luiz Pinto 
Enviado em:  18.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Santo Agostinho e as representações do além como lugar de castigo e punição.  

Coordenador:  Ronaldo Amaral 
Enviado em:  06.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:
 

QUANTIDADE, QUALIDADE E ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE LIMITAÇÕES DE 
USO DO CONAMA, DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ASSENTAMENTO SÃO JOAQUIM, 
SELVIRIA/MS, NO INVERNO DE 2016 E N0 VERÃO DE 2017. 

Coordenador:  André Luiz Pinto 
Enviado em:  12.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  PATRIMÔNIO E REPRESENTAÇÕES DA FERROVIA NOROESTE DO BRASIL: FONTES 
HISTÓRICAS E ENSINO DE HISTÓRIA REGIONAL  

Coordenador:  Jaqueline Ap. Martins Zarbato 
Enviado em:  04.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:
 

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS ÀS 
LESÕES DE COLO UTERINO DE MULHERES ENCARCERADAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS 
LAGOAS, MS  

Coordenador:  Julie Massayo Maeda Oda 
Enviado em:  19.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  “PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) E DELINEAMENTO TERAPÊUTICO ADOTADO NO 
MATO GROSSO DO SUL BASEADO NAS LESÕES DE COLO UTERINO”  

Coordenador:  Julie Massayo Maeda Oda 
Enviado em:  19.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  “AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS SÓCIO DEMOGRÁFICOS DE MULHERES 
INFECTADAS PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)”. 

Coordenador:  Julie Massayo Maeda Oda 
Enviado em:  19.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 
AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 2016 CPTL | <UNIDADE>

45 

Nome:  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS) DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRÃOZINHO (MS)  

Coordenador:  Patricia Helena Mirandola Garcia 
Enviado em:  20.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Doenças infectocontagiosas: análise das ações desenvolvidas pelas Equipes de Saúde da 
Família 

Coordenador:  Anneliese Domingues Wysocki 
Enviado em:  13.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  RESISTÊNCIA INDÍGENA: FONTES PARA A HISTÓRIA OFAYÉ 

Coordenador:  Vitor Wagner Neto de Oliveira 
Enviado em:  17.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:
 

“RASTREAMENTO E GENOTIPAGEM DOS SUBTIPOS VIRAIS DE PAPILOMAVÍRUS 
HUMANO (HPV) EM MULHERES ENCARCERADAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, 
MS.”  

Coordenador:  Julie Massayo Maeda Oda 
Enviado em:  19.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  AS MULHERES NA SOCIEDADE COLONIAL CUIABANA: VOZES E AÇÕES DE POBRES E 
ABASTADAS (1727 – 1746)  

Coordenador:  Maria Celma Borges 
Enviado em:  24.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Os povos originários Cayapó pelos caminhos, aldeias e destacamentos do sul de Mato 
Grosso no século XIX: na busca de suas histórias... 

Coordenador:  Maria Celma Borges 
Enviado em:  24.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  'Aún/Aun' no espanhol peninsular: uma descrição funcional 

Coordenador:  Michel Gustavo Fontes 
Enviado em:  17.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE A RESPEITO DO 
PLANEJAMENTO FAMILIAR  

Coordenador:  Sebastião Junior Henrique Duarte 
Enviado em:  17.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  GRÉCIA ANTIGA E USOS DO PASSADO: A SEXUALIDADE MASCULINA EM 
PERSPECTIVA NO CINEMA  

Coordenador:  Leandro Hecko 
Enviado em:  20.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva adulto  

Coordenador:  Roberto Della Rosa Mendez 
Enviado em:  20.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  'Todavía' no espanhol peninsular: uma descrição funcional 

Coordenador:  Michel Gustavo Fontes 
Enviado em:  17.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
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Nome:  Aproximação aos estudos de reendereçamentos literários 

Coordenador:  Amaya Obata Mouriño de Almeida Prado 
Enviado em:  20.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  A visão de infância presente nos documentos oficiais da Educação no Brasil 

Coordenador:  Ione da Silva Cunha Nogueira 
Enviado em:  20.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  A TÉCNICA DAS PIRÂMIDES DE VEGETAÇÃO APLICADA À ANÁLISE DE UNIDADES 
FLORESTAIS DE VEGETAÇÃO ARBÓREA DENSA NO PANTANAL DO ABOBRAL  

Coordenador:  Mauro Henrique Soares da Silva 
Enviado em:  27.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  Levantamento e caracterização fitogeográfica na porção leste do Pantanal da 
Nhecolândia/MS  

Coordenador:  Frederico dos Santos Gradella 
Enviado em:  30.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:
 

DETECÇÃO, FILOGENIA E PADRONIZAÇÃO DE TESTES DIAGNÓSTICOS 
MOLECULARES PARA DETECÇÃO EM AMOSTRAS DE PHLEBOTOMUS E LUTZOMYIA 
CAPTURADOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – MS.  

Coordenador:  Alex Martins Machado 
Enviado em:  20.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  MAPEAMENTO DO USO E COBERTURA DA TERRA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIBEIRÃO PERIQUITO (MS) 2015-2016  

Coordenador:  Patricia Helena Mirandola Garcia 
Enviado em:  20.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  ANÁLISE DAS FORÇAS MECÂNICAS POR MEIO DO MÉTODO DE ELEMENTO FINITO NA 
OSTEOARTROSE DE QUADRIL 

Coordenador:  Adalberto Vieira Corazza 
Enviado em:  29.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  DETECÇÃO E GEOPROCESSAMENTO DOS CASOS DE DENGUE OCORRIDOS NO 
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - MS 

Coordenador:  Alex Martins Machado 
Enviado em:  20.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  DIAGNÓSTICO DO PERFIL PRODUTIVO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS DE TRÊS 
LAGOAS-MS  

Coordenador:  Rosemeire Aparecida de Almeida 
Enviado em:  31.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  MORFOMETRIA DOS FÊMURES DA MICRORREGIÃO DE TRÊS LAGOAS  

Coordenador:  Adalberto Vieira Corazza 
Enviado em:  29.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  ANÁLISE DA FADIGA MUSCULO-ESQUELÉTICA APÓS A FOTOTERAPIA DE BAIXA 
POTÊNCIA PARA PREVENÇÃO DA SARCOPENIA  

Coordenador:  Adalberto Vieira Corazza 
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Enviado em:  29.05.2016 
Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  

    
     

Nome:  Ordem e subjetividade: parentetização de verbos no português brasileiro 

Coordenador:  Solange de Carvalho Fortilli 
Enviado em:  22.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  ANÁLISE DA FADIGA MÚSCULO-ESQUELÉTICA EM IDOSAS APÓS LEDTERAPIA 

Coordenador:  Adalberto Vieira Corazza 
Enviado em:  29.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DAS UNIDADES DO RELEVO DA PORÇÃO 
LESTE DO PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS/BRASIL  

Coordenador:  Frederico dos Santos Gradella 
Enviado em:  30.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO RELEVO-VEGETAÇÃO DA PORÇÃO LESTE DO 
PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS/BRASIL 

Coordenador:  Frederico dos Santos Gradella 
Enviado em:  30.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA: UMA ANÁLISE 
DE SUAS ADOÇÕES PELAS PREFEITURAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

Coordenador:  Marco Aurelio Batista de Sousa 
Enviado em:  30.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  A FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA E SUAS MULTIFACES: MULTIPARENTALIDADE 
(I)LIMITADA 

Coordenador:  Cleber Affonso Angeluci 
Enviado em:  28.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  AS FAMÍLIAS PARALELAS: O DIREITO E A INCLUSÃO DA MULHER  

Coordenador:  Cleber Affonso Angeluci 
Enviado em:  28.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DAS TERRAS AGRÍCOLAS EM TRÊS 
LAGOAS-MS E AS REPERCUSSÕES PARA A REFORMA AGRÁRIA 

Coordenador:  Rosemeire Aparecida de Almeida 
Enviado em:  31.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  O TRAÇO NÃO ASSERTIVIDADE NOS CONECTORES CONDICIONAIS 

Coordenador:  Taisa Peres de Oliveira 
Enviado em:  31.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  PARENTETIZAÇÃO DE VERBOS COGNITIVOS COMO ESTRATÉGIA CONSTITUTIVA DE 
TEXTOS JORNALÍSTICOS  

Coordenador:  Solange de Carvalho Fortilli 
Enviado em:  31.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - COM RELATORIO PARCIAL.  
    
     

Nome:  O TRAÇO CAUSALIDADE NOS CONECTORES CONDICIONAIS 

Coordenador:  Taisa Peres de Oliveira 
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Enviado em:  31.05.2016 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - 
COM RELATORIO PARCIAL.  

    
     

Nome:
 

DIREITOS FUNDAMENTAIS: NOVAS TÉCNICAS DA 
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL FACE O 
(NEO)CONSTITUCIONALISMO E O 
(NEO)PROCESSUALISMO  

Coordenador:  Cláudio Ribeiro Lopes 
Enviado em:  10.04.2017 

Situação:  Proposta recomendada - EM ANDAMENTO - 
COM RELATORIO PARCIAL.  

 

 Avaliação da pesquisa no CPTL pelos discentes, técnicos e docentes 
 

Os discentes de todos os cursos do CPTL que participaram da Avaliação 

Institucional do ano de 2016 avaliaram as atividades de pesquisa que são 

desenvolvidas no campus, em seus respectivos cursos.  

As seguintes questões foram apresentadas: “Como avalia a integração do 

ensino, pesquisa e extensão”, na qual 9.09% dos alunos respondentes avaliaram 

como sendo muito boas, 31.82% como boas oportunidades e 36.36% como regular. 

O percentual de ruim e muito ruim somam 22.73%. Nos quesitos de apoio institucional 

e infraestrutura a pesquisa e extensão, os alunos afirmaram que a pontuação da 

UFMS é de regular a ruim. 

Os resultados das questões citadas anteriormente, também foram aplicados 

aos professores e os resultados são semelhantes. 

Os servidores técnicos-administrativos relatam a falta de integração com os 

professores para o desenvolvimento de pesquisa.   

No CPTL existem 118 propostas de projetos de pesquisa em andamento 

normal ou com relatório parcial. Neste sentido, há intuito dos professores e técnicos 

em desenvolver a ciência, mas fica claro a falta de fomento e infraestrutura para a 

pesquisa.   

 

3.3 Contribuições da pesquisa para o desenvolvimento local/regional 
Sem informações dos programas de pós-graduação 

 

 

3.4 Políticas para a formação de pesquisadores 
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A Universidade por meio da PROPP delineia políticas de capacitação de 

Docentes e de publicação de editais para possibilitar o fomento à pesquisa. Os 

professores pesquisadores, contam remotamente com a possibilidade de receber 

fomento externo, de outros órgãos financiadores. 

 

3.5 Considerações finais 
 

As análises do presente item do relatório possuem deficiência em face da 

escassez de informações devido as restritas informações. No entanto, é possível 

verificar que o investimento financeiro reduzido na pesquisa e extensão, além da 

infraestrutura deficiente não contribui para a integração do ensino, pesquisa e 

extensão entre docentes, técnicos e discente. 

 

4 AVALIAÇÃO POR TECNICOS ADMINISTRATIVOS 
 

As unidades I e II do Campus de Três Lagoas/CPTL somam um total de 81 técnicos. 

Desse total, apenas 17,28% atenderam a pesquisa. 

 

4.1 Avaliação institucional 
 

Questão 1. Ações acadêmicas e administrativas baseadas nos resultados da 

autoavaliação: muito bom 0%, bom 35,71%, regular 42,85%, ruim 7,14%, muito ruim 

0%, não observado 14,28%. 

Questão 2. Participação da comunidade interna nos processos de autoavaliação: 

muito bom 0%, bom 42,85%, regular 21,42%, ruim 21,42%, muito ruim 0%, não 

observado 14,28%. 

Questão 3. Relação entre planejamento e avaliação da unidade com o PDI: muito 

bom 0%, bom 25%, regular 35,71%, ruim 14,28%, muito ruim 0%, não observado 

21,42%. 

Questão 4. Atuação da Comissão Própria de Avaliação Local: muito bom 0%, bom 

35,71%, regular 35,71%, ruim 7,14%, muito ruim 7,14%, não observado 14,28%. 
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4.2 Comunicação institucional 
 

Questão1. Coordenadoria de Comunicação: muito bom 7,14%, bom 35,71%, regular 

50%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 7,14%. 

Questão 2. Portal da UFMS: muito bom 21,42%, bom 50,00%, regular 28,57%, ruim 

0%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 3. Boletim de Serviço: muito bom 35,71%, bom 50,00%, regular 14,29%, 

ruim 21,43%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 4. Telefonia: muito bom 0%, bom 64,29%, regular 14,29%, ruim 21,43%, 

muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 5. E-mail: muito bom 21,43%, bom 42,86%, regular 14,29%, ruim 21,43%, 

muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 6. Comunicações Internas: muito bom 14.29%, bom 35,71%, regular 

42,86%, ruim 0%, muito ruim 7,14%, não observado 0%. 

·Questão 7: Ouvidoria: muito bom 14.29%, bom 28.57%, regular 35.71%, ruim 0%, 

muito ruim 0%, não observado 21.43%. 

 

 

4.3 Infraestrutura 
 

Questão 1. Espaço físico: muito bom 7.14%, bom 35.71%, regular 35.71%, ruim 

21,42%, muito ruim 0%, não observado 0%. 
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Questão 2. Estacionamento: muito bom 0%, bom 21.42%, regular 50.00%, ruim 

7.14%, muito ruim 21.42%, não observado 0%. 

Questão 3. Limpeza do prédio: muito bom 14.29%, bom 57.14%, regular 28.57%, ruim 

0%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 4. Coleta de resíduos: muito bom 14.29%, bom 28.57%, regular 42.86%, 

ruim 7.14%, muito ruim 7.14%, não observado 0%. 

Questão 5. Acessibilidade: muito bom 7.14%, bom 35.71%, regular 35.71%, ruim 

14.29%, muito ruim 7.14%, não observado 0%. 

Questão 6. Acesso à Internet e telefonia: muito bom 7.14%, bom 57.14%, regular 

28.57%, ruim 7.14%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 7. Uso econômico de material de consumo: muito bom 14.29%, bom 50.00%, 

regular 28.57%, ruim 7.14%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 8. Material permanente e equipamentos adequados: muito bom 0%, bom 

28.57%, regular 50.00%, ruim 7.14%, muito ruim 7.14%, não observado 0%. 

Questão 9. Manutenção de equipamentos: muito bom 0%, bom 50.00%, regular 

35.71%, ruim 14.29%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 10. Manutenção geral da unidade: muito bom 7.14%, bom 42.86%, regular 

42.86%, ruim 7.14%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 11. Segurança vigilância e proteção: muito bom 7.14%, bom 50%, regular 

14.29%, ruim 14.29%, muito ruim 14.29%, não observado 0%. 

 

 

4.4 Missão e PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) 
 

A contribuição da sua unidade na implementação e acompanhamento do PDI : muito 
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bom 21.43%, bom 50%, regular 21.43%, ruim 7.14%, muito ruim 0%, não observado 

0%. 

 

4.5 Organização e gestão 
 

Questão 1. PRAD (Pró-reitoria de Administração): muito bom 0%, bom 50.00%, 

regular 42.86%, ruim 0 %, muito ruim 0%, não observado 7.14%. 

Questão 2. PROINFRA (Pró-reitoria de Infraestrutura): muito bom 0%, bom 57.14%, 

regular 28.57%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 14.29%. 

Questão 3. PROPP (Pró-reitoria de Pesquisa Pós-graduação e Inovação): muito bom 

0%, bom 64.29%, regular 28.57%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 7.14%. 

Questão 4. PROGEP (Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho): muito bom 

7.14%, bom 57.14%, regular 28.57%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 7.14%. 

Questão 5. PREAE (Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e de Extensão): muito bom 

7.14%, bom 57.14%, regular 14.29%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 

21.43%. 

Questão 6. PREG (Pró-reitoria de Ensino de Graduação): muito bom 7.14%, bom 

50.00%, regular 21.43%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 21.43%. 

Questão 7. PROPLAN (Pró-reitoria de Planejamento e Finanças): muito bom 0%, bom 

50.00%, regular 28.57%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 21.43%. 

Questão 8. NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação): muito bom 7.14%, bom 

50.00%, regular 21.43%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 21.43%.  

Questão 9. Direção da sua unidade: muito bom 50%, bom 21.43%, regular 14.29%, 

ruim 7.14%, muito ruim 7.14%, não observado 0%. 

Questão 10. Coordenação Administrativa de sua unidade: muito bom 35,71%, bom 

42.86%, regular 14.29%, ruim 7.14%, muito ruim 0%, não observado 0%. 
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4.6 Políticas institucionais 
 

Questão 1. Integração entre servidores técnicos administrativos e professores: muito 

bom 28.57%, bom 35.71%, regular 21.43%, ruim 14.29%, muito ruim 0%, não 

observado 0%. 

Questão 2. Integração entre servidores técnico-administrativos e alunos: muito bom 

28.57%, bom 42.86%, regular 14.29%, ruim 14.29%, muito ruim 0%, não observado 

0%. 

Questão 3. Participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de 

pesquisa: muito bom 0%, bom 21.43%, regular 14.29%, ruim 35.71%, muito ruim 

21.43%, não observado 7.14%. 

Questão 4. Participação dos servidores técnico-administrativos nas atividades de 

extensão: muito bom 0%, bom 14.29%, regular 28.57%, ruim 42.86%, muito ruim 

7.14%, não observado 7.14%. 

Questão 5. Participação dos servidores técnico-administrativos na resolução de 

problemas da unidade setor: muito bom 21.43%, bom 35.71%, regular 42.86%, ruim 

0%, muito ruim 0%, não observado 0%. 
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4.7 Políticas de pessoal 
 

Questão1. Levantamento de necessidades de treinamento: muito bom 0%, bom  

21.43%, regular 16.67%, ruim 28.57%, muito ruim 28.57%, não observado 0%. 

Questão 2. Capacitação técnico-administrativa: muito bom 0%, bom 21.43%, regular 

35.71%, ruim 21.43%, muito ruim 21.43%, não observado 0%. 

Questão 3. Apoio à participação em eventos: muito bom 0%, bom 21.43%, regular 

21.43%, ruim 35.71%, muito ruim 14.29%, não observado 7.14%. 

Questão 4. Apoio à qualificação, pós- graduação, especialização, etc: muito bom 

7.14%, bom 21.43%, regular 35.71%, ruim 21.43%, muito ruim 14.29%, não 

observado 0%. 

Questão 5. Assistência à saúde do servidor: muito bom 21.43%, bom 50.00%, regular 

28.57%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 6. Forma de avaliação de desempenho: muito bom 21.43%, bom 42.86%, 

regular 35.71%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 7. Plano de carreira e os critérios de progressão: muito bom 14.29%, bom 

42.86%, regular 42.86%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 8. Grau de satisfação com as condições de trabalho, ambiente, recursos e 

outros aspectos vinculados a sua função: muito bom 7.14%, bom 50.00%, regular 

42.86%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

Questão 9. Relacionamento interpessoal com a chefia imediata: muito bom 64.29%, 

bom 35.71%, regular 0%, ruim 0%, muito ruim 0%, não observado 0%. 

 

 

4.8 Responsabilidade social 
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Questão 1. Ações desenvolvidas de inclusão e de responsabilidade social: muito bom 

21.43%, bom 21.43%, regular 28.57%, ruim 21.43%, muito ruim 0%, não observado 

7.14%. 

Questão 2. Atividades ou projetos de integração entre a comunidade acadêmica e a 

sociedade: muito bom 7.14%, bom 21.43%, regular 42.86%, ruim 21.43%, muito ruim 

0%, não observado 7.14%. 

 

 

 

4.9 Sustentabilidade financeira 
 

·Questão 1: Acompanhamento da execução do orçamento aprovado: muito bom 0%, 

bom 35.71%, regular 50.00%, ruim 7.14%, muito ruim 0%, não observado 7.14%. 

·Questão 2: Adequação dos recursos às necessidades: muito bom 0%, bom 28.57%, 

regular 50.00%, ruim 14.29%, muito ruim 0%, não observado 7.14%. 

·Questão 3: Uso racional dos recursos destinados às atividades administrativas e 

pedagógicas: muito bom 7.14%, bom 35.71%, regular 35.71%, ruim 14.29%, muito 

ruim 0%, não observado 7.14%. 

 

 

4.10 Comentários 
 

A avaliação dos servidores técnicos apontou alguns pontos positivos da 

instituição, como serviços de meio de comunicação digital (Boletim de Serviço, Portal 

da UFMS) e telefonia. Entretanto, 50% sugerem a otimização da comunicação interna 

e a melhora da participação da comunidade interna nos processos de auto avaliação. 
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Em relação à Infraestrutura, as condições de espaço físico e estacionamento 

apresentaram melhora da satisfação em relação a avaliação setorial anterior, mas os 

técnicos acreditam que há necessidade aperfeiçoamento. As condições da limpeza, 

telefonia e uso econômico do material de consumo são pontos positivos do CPTL. O 

material permanente e equipamentos adequados são pontos fracos. 

Os técnicos administrativos apresentam grande contentamento em relação à 

organização e gestão da UFMS, principalmente em relação a direção e administração 

local. 

Os dados atuais apontam que a integração entre servidores técnico-

administrativos e professores foi melhor em relação à avaliação de 2015. Por outro 

lado, o descontentamento pela restrita participação em projetos de pesquisa e 

extensão ainda é deficiente. 

Os pontos fortes de Políticas de Pessoal dos servidores técnico-administrativos 

foram a relação com a chefia imediata e o grau da satisfação com as condições de 

trabalho, visto que apresentaram melhoras significantes em relação a 2015. O ponto 

fraco é a necessidade de treinamento e capacitação técnica-administrativa, que 

devem ser melhorados pela instituição. 

Em relação à sustentabilidade financeira os técnicos administrativos 

demonstram que o orçamento aprovado é insuficiente para as necessidades 

acadêmicas, mas os recursos são aproveitados para atividade administrativa e 

pedagógica. 

 

 

5 AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 
 

 
5.1 5.1 Avaliação dos discentes  
 

A avaliação dos discentes do Câmpus de Três Lagoas da UFMS refere-se ao 

ano de 2016 e contou com a participação de aproximadamente 22% dos 2472 

acadêmicos do câmpus, representando 548 respostas. No ano de 2015 a participação 

dos acadêmicos nesta avaliação foi em torno de 28%, representando 653 respostas. 

Essa participação foi feita através de questionário eletrônico disponibilizado no 

sistema acadêmico da UFMS, o SISCAD para todos os discentes. 
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Abaixo elaboramos gráficos que agrupam um grupo de questões por tema 

abordado, os quais dizem respeito ao curso e sua coordenação, às disciplinas, à 

infraestrutura, pesquisa e extensão, à organização e gestão da instituição, à 

comunicação com a sociedade, políticas de atendimento aos discentes e 

desempenho discente e docente. A pontuação média de cada questão é mostrada ao 

lado de sua numeração [Ex.: questão 1 (3,21)], sendo esta uma média ponderada  

considerando os pesos de 5 a 1 para os conceitos “muito bom” a “muito ruim”, 

respectivamente. As respostas “Não se aplica ou não observado” não são 

computados na pontuação média.  
 

 Curso  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

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

2. Sistema acadêmico (SISCAD)? 

3. Adequação às exigências da sociedade e do perfil profissional 

desejado?  

4. TCC ? Trabalho de Conclusão de Curso (normas, orientação, 

cronograma)?  

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

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

6. Atuação dos representantes discentes nos órgãos colegiados e do 

centro acadêmico do seu curso?  

7. Oferecimento de atividades complementares e orientação para o 

cumprimento destas? 

8. Atuação/qualidade dos professores?  
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 3,61 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: 

Regular  
 

Quanto à questão que trata do conhecimento do projeto pedagógico do 

curso  (PPC), 69.05% dos acadêmicos participantes responderam SIM e 30.95% 

responderam NÃO.  
 

 Coordenação de curso  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

1. Orientação sobre as atividades de pesquisa e extensão e outros?  

2. Disponibilidade e atenção aos acadêmicos?  

3. Divulgação das informações do curso (PPC – projeto pedagógico do 

curso, matriz curricular, local, horários)? 

 

questão 1
(3,53)

questão 2
(3,89)

questão 3
(3,79)

questão 4
(3,67)

questão 5
(3,51)

questão 6
(3,49)

questão 7
(3,09)

questão 8
(3,95)

Não se aplica ou não observado0,60% 0,20% 2,98% 54,76% 52,38% 5,56% 9,72% 0,00%

Muito Ruim 4,96% 2,58% 2,78% 1,79% 3,17% 6,55% 10,52% 1,59%

Ruim 6,55% 4,37% 2,58% 2,98% 3,37% 6,15% 14,09% 2,38%

Regular 31,35% 17,66% 22,82% 10,71% 13,89% 28,77% 28,77% 17,66%

Bom 44,25% 52,18% 52,98% 22,82% 20,24% 40,87% 30,16% 55,75%

Muito Bom 12,30% 23,02% 15,87% 6,94% 6,94% 12,10% 6,75% 22,62%
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 3,59 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: 

Regular  
 

 Disciplinas  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

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 práticas? 

questão 1 (3,38) questão 2 (3,81) questão 3 (3,58)

Não se aplica ou não observado 4,93% 1,12% 2,47%

Muito Ruim 9,42% 3,59% 7,62%

Ruim 11,66% 6,95% 10,54%

Regular 25,11% 21,30% 21,52%

Bom 31,39% 39,69% 33,63%

Muito Bom 17,49% 27,35% 24,22%
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 4,09 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: Bom  
 

 Infraestrutura física 
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

1. Serviços de segurança? 

2. Condições físicas dos sanitários?  

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

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

5. Atendimento prestado aos portadores de necessidades especiais?  

6. Qualidade e funcionamento das instalações dos laboratórios, unidades 

de aulas práticas (e transporte a elas)? 

7. Serviços prestados pelas cantinas e lanchonetes instaladas nas áreas 

internas de sua unidade setorial?  

8. Recursos computacionais (laboratórios/unidades de aulas práticas, 

equipamentos, sistemas e Internet)?  

9. Qualidade (conforto térmico, iluminação, limpeza, mobiliário e 

conservação) das salas de aula? 

10. Disponibilidade de espaços para lazer e convivência?  

11. Instalações físicas da biblioteca de seu câmpus? 

questão 1 (4,50) questão 2 (3,74) questão 3 (4,16) questão 4 (3,97)

Não se aplica ou não observado 0,63% 6,35% 1,25% 5,52%

Muito Ruim 1,46% 5,06% 2,76% 3,38%

Ruim 0,88% 6,90% 2,72% 3,47%

Regular 6,18% 20,31% 11,07% 14,54%

Bom 28,79% 36,40% 41,16% 43,92%

Muito Bom 62,06% 24,99% 41,04% 29,17%
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 3,09 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: 

Regular  
 

 Pesquisa e extensão  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

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 

acadêmica? 

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

 

questão
1

(2,80)

questão
2

(2,88)

questão
3

(3,28)

questão
4

(3,24)

questão
5

(2,85)

questão
6

(2,96)

questão
7

(3,14)

questão
8

(3,15)

questão
9

(3,28)

questão
10

(2,54)

questão
11

(3,83)

Não se aplica ou não observado1,59% 1,59% 1,06% 0,53% 28,12% 13,00% 11,94% 7,69% 0,27% 5,57% 0,80%

Muito Ruim 20,95% 15,12% 8,22% 8,75% 10,61% 10,08% 14,32% 10,34% 7,69%24,67% 3,45%

Ruim 14,32% 18,83% 12,20% 11,41% 14,32% 17,51% 9,02% 13,26% 11,14% 20,16% 3,71%

Regular 30,77% 31,83% 31,83% 34,22% 24,67% 31,30% 23,87% 30,24% 35,81% 26,53% 20,42%

Bom 27,85% 28,12% 36,60% 37,67% 19,63% 22,02% 32,10% 29,44% 35,28% 19,89% 50,13%

Muito Bom 4,51% 4,51% 10,08% 7,43% 2,65% 6,10% 8,75% 9,02% 9,81% 3,18%21,49%
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 3,06 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: 

Regular  
 

 Desempenho discente  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

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

2. Participação e dedicação nas atividades? 

3. Assimilação dos conteúdos abordados? 

  

questão 1 (3,14) questão 2 (3,00) questão 3 (3,39) questão 4 (2,69)

Não se aplica ou não observado 11,44% 12,32% 25,51% 17,30%

Muito Ruim 10,85% 10,85% 7,62% 17,01%

Ruim 16,42% 16,72% 6,45% 19,65%

Regular 23,17% 29,33% 20,53% 22,87%

Bom 25,81% 22,87% 29,03% 18,18%

Muito Bom 12,32% 7,92% 10,85% 4,99%
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 4,17 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: Bom  
 

 Desempenho docente  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

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

2. Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro e fora da 

sala de aula? 

3. Assiduidade e cumprimento do horário? 

4. Relacionamento professor-acadêmico? 

5. Qualidade didática? 

 

As questões abaixo não constam no respectivo gráfico do tema. 

6. Divulgação/entrega das notas no tempo previsto pela  legislação 

(até dez dias úteis após a sua realização) ? Avaliaram que SIM, 

76.42% dos acadêmicos participantes e que NÃO, 11.77%, enquanto 

que 11,81% avaliaram que não observaram. 

questão 1 (4,26) questão 2 (4,22) questão 3 (4,04)

Não se aplica ou não observado 1,50% 1,50% 1,40%

Muito Ruim 1,50% 1,16% 2,75%

Ruim 1,50% 1,55% 3,38%

Regular 9,71% 9,13% 14,35%

Bom 42,82% 48,86% 45,14%

Muito Bom 42,97% 37,80% 32,96%
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7. Apresentação do Plano de Ensino ? 84.56% dos acadêmicos 

participantes responderam SIM, enquanto que 6.04% responderam 

NÃO e 9.41% avaliaram que não observaram. 
 

 
Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 4,21 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: Bom  
 

 Política de atendimento aos discentes  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

1. Atividades extracurriculares oferecidas pela UFMS, por exemplo, 

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

2. Serviços de apoio e orientação psicossocial da UFMS? 
 

questão 1 (4,18) questão 2 (4,21) questão 3 (4,31) questão 4 (4,31) questão 5 (4,07)

Não se aplica ou não observado 4,07% 4,81% 2,27% 2,76% 2,19%

Muito Ruim 4,20% 2,93% 2,97% 2,93% 5,34%

Ruim 3,81% 3,67% 3,28% 2,14% 5,42%

Regular 10,89% 10,85% 7,87% 9,10% 11,64%

Bom 28,96% 30,93% 30,23% 31,19% 29,66%

Muito Bom 48,08% 46,81% 53,37% 51,88% 45,76%
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 2,99 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: 

Regular/Ruim  
 

 Organização e Gestão da Instituição  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

1. Atuação do DCE? 

2. Atendimento prestado pelos técnicos-administrativos da sua unidade 

setorial acadêmica? 

3. Participação em processos decisórios? 

4. Melhorias realizadas no curso ou na unidade setorial a partir do 

resultado das autoavaliações anteriores? 

 

questão 1 (2,88) questão 2 (3,10)

Não se aplica ou não observado 2,93% 27,86%

Muito Ruim 20,23% 12,32%

Ruim 14,66% 9,09%

Regular 27,57% 18,77%

Bom 26,10% 22,87%

Muito Bom 8,50% 9,09%
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 2,99 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: 

Regular/Ruim  
 

 Comunicação com a sociedade  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

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? 

 

questão 1 (2,77) questão 2 (3,48) questão 3 (2,90) questão 4 (2,79)

Não se aplica ou não observado 36,26% 4,39% 21,05% 23,10%

Muito Ruim 12,87% 6,43% 11,70% 14,04%

Ruim 9,36% 6,73% 11,99% 15,50%

Regular 23,68% 28,07% 30,99% 23,68%

Bom 14,91% 43,57% 20,76% 20,18%

Muito Bom 2,92% 10,82% 3,51% 3,51%
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 3,25 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: 

Regular  
 

 Responsabilidade Social  
 

As questões respondidas pelos discentes participantes foram: 

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? 

 

questão 1 (3,17) questão 2 (2,93) questão 3 (3,54) questão 4 (3,38)

Não se aplica ou não observado 3,48% 30,72% 0,87% 7,54%

Muito Ruim 6,67% 7,54% 3,77% 6,67%

Ruim 16,81% 13,04% 7,54% 7,54%

Regular 32,75% 28,99% 26,96% 30,14%

Bom 34,49% 16,23% 53,04% 40,58%

Muito Bom 5,80% 3,48% 7,83% 7,54%
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Figura XX 

 

- Pontuação média final das questões acima: 2,88 

- Nota conceitual para a avaliação baseando-se na pontuação média: Ruim  

 

Abaixo, consta a tabela que mostra a participação discente em cada curso. 
 

Participação discente em cada curso (códito do curs o) 
Nome Total  Respondeu  Percentual  

0722 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 
PORTUGUÊS/ESPANHOL 

35 8 22.86% 

0728 PEDAGOGIA - LICENCIATURA 98 13 13.27% 

0739 DIREITO - BACHARELADO 327 94 28.75% 

0740 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 
PORTUGUÊS/LITERATURA 

59 14 23.73% 

0742 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 
PORTUGUÊS/ESPANHOL 

22 2 9.09% 

0743 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO 126 27 21.43% 

0744 MEDICINA - BACHARELADO 179 38 21.23% 

0745 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 
PORTUGUÊS/INGLÊS 

47 13 27.66% 

0780 GEOGRAFIA - BACHARELADO 17 3 17.65% 

0781 DIREITO - BACHARELADO 282 83 29.43% 

0783 HISTÓRIA - LICENCIATURA 108 16 14.81% 

0784 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 
PORTUGUÊS/INGLÊS 36 11 30.56% 

0788 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA 128 21 16.41% 

questão 1 (2,99) questão 2 (2,78)

Não se aplica ou não observado 11,08% 13,72%

Muito Ruim 10,03% 13,98%

Ruim 14,78% 19,00%

Regular 34,83% 28,50%

Bom 25,07% 21,90%

Muito Bom 4,22% 2,90%
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0789 MATEMÁTICA - LICENCIATURA 101 10 9.90% 

0793 ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 242 64 26.45% 

0795 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 169 28 16.57% 

0796 GEOGRAFIA - LICENCIATURA 136 30 22.06% 

0798 ENFERMAGEM - BACHARELADO 133 42 31.58% 

0799 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO 227 31 13.66% 

    
Total  2472 548 22.17% 

 

 

 Comentários 
 

As seguintes considerações e/ou reclamações foram abordadas na avaliação 

pelos discentes participantes, dos cursos abaixo relacionados, através das questões 

abertas quanto aos temas curso, coordenação de curso, projetos de extensão e  

pesquisa, infraestrutura física e políticas de aten dimento aos discentes : 
 

5.1.12.1 Curso: 0793-ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO 
 

Maior oferta de atividades complementares para atingir a carga horária 

obrigatória das mesmas; realização de eventos, seminários, palestras e/ou feiras no 

câmpus; subsídio da universidade aos acadêmicos para participação e apresentação 

de projetos em congressos/seminários; melhorias em salas de aulas; aumento de 

docentes efetivos com doutorado; melhorias no projeto pedagógico do curso e 

dificuldades de comunicação com alguns docentes; comentários positivos sobre a 

atuação do coordenador do curso; oferecimento de projetos de pesquisa; comentários 

sobre melhoria na manutenção da infraestrutura física do câmpus (banheiros, salas 

de aula, iluminação externa; aparelhos de ar condicionado); implantação de 

laboratório com computadores para aulas práticas de disciplinas do curso; dificuldade 

de deslocamento em dias chuvosos entre blocos do câmpus, como para o RU, 

biblioteca e para ao local de saída do câmpus, principalmente pelos acadêmicos de 

outros municípios que estudam no período noturno;  
 

5.1.12.2 Curso: 0788-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA 
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Falta de disciplinas optativas semestrais e desinteresse de docentes quanto à 

melhoria do curso; melhor atenção da coordenação na realização das matrículas; 

comentário sobre a falta de docentes que promovam projetos de pesquisa ou 

extensão; sugestão de aumento na disponibilidade de acervo bibliográfico aos 

acadêmicos do curso. 
 

5.1.12.3 Curso: 0795-CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO 
 

Falta de comprometimento de alguns docentes quanto ao ensino, gerando 

desmotivação; falta de representação discente junto à coordenação do curso; falta de 

Centro Acadêmico; reclamação quanto à itens na grade curricular que não se aplica 

à contabilidade (PDD); divulgação de projetos de outras instituições de ensino para 

contribuir com o aprendizado e desenvolvimento de projetos no curso; melhoria na 

relação coordenação-discentes; comentário sobre a falta de projetos no curso e apoio 

para realizá-los; melhoria na manutenção da iluminação da biblioteca e aumento de 

salas para estudo em grupo. 
 

5.1.12.4 Curso: 0739-DIREITO – BACHARELADO 
 

Demora na seleção de docentes substitutos e aumento no quadro de docentes 

efetivos; realização de semanas jurídicas, congressos; melhor oferta de disciplinas 

extracurriculares ; melhoria na didática de alguns docentes; melhoria na comunicação 

(informações) entre coordenação e discentes; melhorias no projeto pedagógico do 

curso; sugestão de o coordenador do curso dedicar-se somente à esta função e não 

a acumular com as atribuições do cargo de docente; comentários positivos de alguns 

discentes participantes quanto ao coordenador do curso e outros comentários sobre 

a necessidade de melhora no desempenho do mesmo; necessidade de mais 

servidores trabalhando na gestão administrativa e acadêmica do curso; sugestão de 

mais horários para oferecimento de projetos de extensão e pesquisa, possibilitando 

maior participação de acadêmicos interessados. Com relação aos comentários sobre 

infraestrutura física, houve várias reclamações sobre falta de manutenção e 

conservação do bloco do curso, falta de instalações sanitárias no bloco, salas de 

aulas que não comportam a quantidade de alunos de determinadas disciplinas, 

restaurante universitário com refeições a preço acessível (barato) aos acadêmicos e 

a existência de cantinas próximas aos blocos em razão de ficarem distantes do RU, 
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falta de materiais higiênicos em sanitários e manutenção dos mesmos, a necessidade 

de construção de uma nova unidade para o curso, melhoria na iluminação externa e 

estacionamento, melhoria na infraestrutura física do núcleo de práticas jurídicas para 

permitir melhor atendimento ao público e melhorar as condições de aprendizado. 
 

5.1.12.5 Curso: 0781-DIREITO – BACHARELADO 
 

Aumento na oferta de atividades complementares e disciplinas optativas; 

melhoria na seleção de docentes substitutos e voluntários (dando ênfase na 

capacitação e didática); aumento do quadro efetivo de docentes (abordou-se a falta 

de docentes) e melhoria na infraestrutura física da unidade do curso e da do núcleo 

jurídico (comentários sobre a necessidade de melhoria da iluminação noturna, falta 

de estacionamento, falta de material higiênico em sanitários e da não existência de 

sanitários no bloco do curso, necessidade de investimento em espaço de lazer e 

convivência no câmpus, falta de manutenção em bebedouros, aumento de acervo 

bibliográfico, melhoria da segurança no câmpus, restaurante universitário com 

refeições a preço acessível (barato) aos acadêmicos além de sua ampliação, 

melhoria na estrutura física e material do setor de práticas jurídicas, solução para a 

não ocorrência de pontos de alagamento no câmpus em dias de chuva, construção 

de um novo bloco para atender ao curso); melhoria na relação coordenação de curso 

e discentes (diálogo, divulgação de informações principalmente decisões referentes 

ao curso, etc.); alguns comentários positivos quanto à atuação do coordenador do 

curso; existência de poucas oportunidades de pesquisa; falta de subsídios aos 

acadêmicos para participação e apresentação de projetos de pesquisa e/ou extensão 

em eventos de outras instituições de ensino; poucos projetos de extensão e/ou 

pesquisa com temática escolhida conforme a afinidade do acadêmico; os horários dos 

grupos de pesquisa dificultam a participação de acadêmicos que estudam no período 

noturno e daqueles que residem em outro município; houve comentário sobre a 

relação UFMS (matriz) com a UFMS – Câmpus de Três Lagoas no intuito de 

implementar melhorias à toda a comunidade universitária. 
 

5.1.12.6 Curso: 0798-ENFERMAGEM – BACHARELADO 
 

Falta de docentes para orientação em pesquisas e para ministrar disciplinas 

em razão de afastamentos para qualificação; boa comunicação interdisciplinar; 
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melhoria de laboratórios; melhoria na didática de ensino por parte de alguns docentes; 

feedback da autoavaliação institucional aos discentes; melhor interação entre 

coordenação de curso e discentes; disponibilidade de servidores técnicos 

administrativos no auxílio à coordenação do curso; comentários sobre problemas em 

rematrículas; comentário sobre ser prejudicial aos discentes as trocas de docentes na 

coordenação do curso; comentários sobre a necessidade de maior investimento da 

universidade aos acadêmicos na realização de projetos de pesquisa e extensão; 

houve comentários acerca da necessidade de melhora do acervo bibliográfico relativo 

ao curso; necessidade de disponibilização de meios de transporte público que 

possibilitem aos acadêmicos do curso se deslocarem às unidades do município para 

cursarem as aulas práticas e estágio; melhor conservação dos sanitários; maior 

disponibilização de materiais de laboratório para as aulas práticas; melhoria na 

segurança do câmpus; sugestão de os laboratórios de informática estarem abertos 

no horário de almoço para principalmente os acadêmicos que estudam em período 

integral utilizarem na realização de trabalhos acadêmicos. 
 

5.1.12.7 Curso: 0799-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO 
 

Melhoria na metodologia de ensino por alguns professores; mudança no 

procedimento de matrícula que, ao invés de ser presencial, poderia ser somente 

online; revisão no sistema de pré-requisitos; melhor oferta de disciplinas a serem 

cursadas, principalmente daquelas cujos acadêmicos tenham reprovações e 

oferecimento de disciplinas que possam ser cursadas em outros cursos de graduação 

do câmpus; abertura de turmas extras; falta de representação discente; comentários 

positivos quanto à atuação do coordenador do curso; melhor investimento da 

universidade na participação de acadêmicos em eventos e realização de projetos de 

pesquisa e extensão; realização de semanas acadêmicas; houve comentário sobre a 

necessidade de melhoria da segurança do câmpus no período noturno; sugestão de 

construção de espaços para lazer e convivência. 
 

5.1.12.8 Curso: 0796-GEOGRAFIA – LICENCIATURA 
 

Muitas alterações na grade curricular, o que geraria prejuízos aos discentes e 

melhor comprometimento de alguns docentes quanto ao ensino e orientação; melhora 

na relação coordenação e discentes, principalmente com relação à forma de 
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tratamento; oferecimento de subsídios para participação de acadêmicos na realização 

de projetos de pesquisa e participação em eventos em outras instituições; comentário 

sobre a dispersão de acadêmicos do curso em vários blocos do câmpus dificultando 

a convivência destes; comentários sobre a falta de material higiênico em sanitários 

do câmpus e melhora na manutenção destes; comentário questionando sobre 

acadêmico que recebe bolsa alimentação ter direito a apenas 1 (uma) refeição por 

dia no restaurante universitário do câmpus, além de indignação quanto à ocorrência 

de desperdício de alimentos no RU, no período noturno, os quais estariam indo para 

a “lavagem”. 
 

5.1.12.9 Curso: 0783-HISTÓRIA – LICENCIATURA 
 

Abordou-se uma consideração quanto ao curso propiciar maior quadro efetivo 

de docentes visando a implantação de mestrado; melhor colaboração dos docentes 

para com a coordenação do curso; comentário referente ao restaurante universitário 

que deveria aumentar o horário de funcionamento noturno até as 23 horas e os preços 

deveriam ser mais baratos para os acadêmicos. 
 

5.1.12.10 Curso: 0722-LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 
PORTUGUÊS/ESPANHOL 

Falta de informações, principalmente aos acadêmicos ingressantes. 
 

 
5.1.12.11 Curso: 0740-LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

PORTUGUÊS/LITERATURA 
 

Alterações na grade curricular que geraria prejuízos no que se refere ao 

término do curso; melhor comprometimento na relação docente-discente e uma 

consideração positiva quanto às informações repassadas aos discentes; houve 

comentário sobre a falta de cantina na unidade do curso. 
 

 

5.1.12.12 Curso: 0745-LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 
PORTUGUÊS/INGLÊS 

 

Reclamação sobre não haver novas chances no aprendizado, bem como o não 

oferecimento de condições para o mesmo, quando se está equivocado sobre 

determinado assunto lecionado; melhor comprometimento de alguns docentes quanto 
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ao ensino e falta de projetos de extensão, além de oferta de atividades 

complementares e eventos; reclamação sobre o coordenador do curso ser de outro 

curso de graduação e sobre a disponibilidade da coordenação do curso quanto ao 

atendimento aos discentes; sugestão de abertura de oportunidades de intercâmbio 

acadêmico; houve comentário sobre a necessidade de abertura de uma cantina ou 

restaurante universitário na unidade do curso; reclamação quanto à precariedade da 

infraestrutura física da Unidade I do CPTL (iluminação dos corredores ruim, falta de 

material higiênico nos banheiros, limpeza irregular das salas de aula, falta de 

manutenção de aparelhos de ar condicionado e melhoria no serviço de vigilância na 

unidade). 
 

5.1.12.13 Curso: 0784-LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 
PORTUGUÊS/INGLÊS 

 

Comentário sobre a falta de flexibilidade na escolha de disciplinas a matricular, 

principalmente no caso de disciplinas optativas que deixam de ser “opções” para 

tornarem-se obrigatórias escolhê-las; comentários positivos sobre a coordenação do 

curso; melhor oferta de disciplinas extracurriculares e atividades complementares. 
 

5.1.12.14 Curso: 0789-MATEMÁTICA – LICENCIATURA 
Houve comentário sobre a falta de material higiênico em banheiros. 

 

5.1.12.15 Curso: 0744-MEDICINA – BACHARELADO 
 

Comentário sobre o SISCAD ter impedido a matrícula de um aluno em 

determinada disciplina; sugestão de ampliar a oferta de atividades extracurriculares 

para o curso; comentário sobre a importância de incentivar os acadêmicos com 

dificuldades na compreensão da metodologia do curso; melhor divulgação aos 

acadêmicos sobre atividades de extensão, além de eventos em outras instituições de 

ensino mais próximas da localidade; sugestão de ampliação da biblioteca e 

atualização constante do acervo bibliográfico para o curso; liberação o mais breve 

possível das instalações prediais do curso; sugestão de abertura de cantinas no 

câmpus; reclamação quanto ao serviço psicossocial do câmpus não realizar 

acompanhamento e quanto à parecer estar não atuante após o evento de recepção 

dos calouros. 
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5.1.12.16 Curso: 0728-PEDAGOGIA – LICENCIATURA 
 

Comentário sobre a não existência de cantina e a falta de espaço de lazer e 

convivência na unidade do curso; comentário sobre limpeza irregular em salas de 

aula, comentário sobre desconhecimento da existência de serviço de apoio e 

orientação psicossocial no câmpus. 
 

5.1.12.17 Curso: 0743-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO 
 

Melhoria na metodologia de ensino por alguns docentes além de uma crítica 

sobre não haver docentes com formação acadêmica idêntica ao curso na qual está 

matriculado, o que seria desconfiável e prejudicaria ao próprio curso; maior 

divulgação aos acadêmicos sobre estágios, palestras, eventos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Considera-se que o Campus de Três Lagoas (CPTL) tem grande potencial, o 

que é sentido tanto na perspectiva dos servidores docentes, como dos servidores 

técnicos administrativos e dos discentes, especialmente por estar localizado em local 

estratégico, abrangendo parte dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas 

Gerais, havendo, entretanto, necessidade de alguns ajustes para o seu maior e pleno 

desenvolvimento. 

Para tanto, antes mesmo de se adentrar nas considerações finais do presente 

relatório referente ao ano de 2016, é relevante constatar as deficiências e fragilidades 

que a própria CPA-Setorial encontrou para a avaliação e confecção do presente 

relatório e que já foram sentidas na elaboração do relatório do ano de 2015. É possível 

observar que a carência de informações e de um cronograma de atividades amplo e 

acessível a todas as categorias universitárias, permitindo-se o planejamento na 

aplicação e desenvolvimento da avaliação, bem como, a correção de rumos quando 

se apresentar inapropriada alguma abordagem, contribuem sobremaneira para o 

esvaziamento do processo avaliativo interno, constituindo no principal efeito contrário 

ao desejado em todo o processo avaliativo: o não engajamento à avaliação. 

Permanece a insatisfação dos membros da Comissão Própria de Avaliação – 

Setorial, quanto ao mínimo de informação e a um calendário, minimamente 
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adequado, é sentida também na abordagem dos docentes, coordenadores, técnicos 

e, principalmente, dos discentes, ao argumento de que as respostas à avaliação não 

contribuem para qualquer tipo de mudança e há necessidade de respostas urgentes. 

Aos pontos críticos, cuja avaliação é sentida com mais generalidade, não se 

corresponde um processo de tomada de decisão e ciência de mecanismos ou 

procedimentos para resolução dos eventuais problemas apontados, desestimulando 

e desacreditando o próprio processo avaliativo e, inclusive, desmotivando a própria 

participação da Comissão Setorial de Avaliação. 

Tal reclamação não é inédita, mas já apontada no Relatório 2014 e 2015 da 

CPA-Setorial, sendo que no Relatório de 2014 expressamente menciona “Para 

aumentar a participação da comunidade acadêmica é imprescindível, resolver em 

tempo hábil as fragilidades apontadas no relatório e elaborar um calendário oficial 

(cronograma de execução das atividades) do processo de autoavaliação 

institucional”, o que não foi diligenciado ainda e que prejudica enormemente o 

trabalho, seja para a coleta dos dados, seja para análise dos dados, seja para a 

elaboração do relatório, seja, finalmente, para a divulgação dos resultados. 

É extremamente relevante, portanto, que seja estabelecido um cronograma 

anual das atividades anteriormente mencionadas pela CPA/UFMS, pois com isso se 

estima que haverá maior e mais efetiva participação, contribuindo para que a 

avaliação seja um intenso canal de diálogo entre os setores e atores da Universidade. 

Como potencialidades, a comunidade acadêmica aponta aquelas já descritas 

nos relatórios anteriores, especialmente a atuação e qualidade dos docentes, 

adequação do perfil do egresso desejado, qualificação e reposição do quadro 

docente, crescimento do acervo bibliográfico, embora ainda deficitário, facilidade de 

acesso à direção e rapidez ao encaminhamento das solicitações, apesar da 

fragilidade representada pelo setor de compras, muito dependente de Campo Grande 

e dos tramites burocráticos. 

Há, na mesma linha, fragilidades e desafios que se repetem, notadamente: a 

deficitária infra-estrutura física, compreendendo questões mínimas como salas de 

aulas, salas para os docentes, salas disponíveis para atividades extracurriculares, 

laboratórios, a precariedade e insuficiência dos sanitários, deficiência nos serviços de 

conservação, limpeza, vigilância e instalação dos prédios, deficiências dos recursos 

tecnológicos, além do baixo apoio da instituição à participação dos docentes, técnicos 

e discentes em eventos internos e externos, havendo uma ausência de política 
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institucional nesse sentido, com regras claras e específicas, além da comunicação 

deficitária dos projetos de pesquisa e extensão, ausência de integração de pesquisa, 

ensino e extensão. 

Cumpre ainda salientar que no quesito responsabilidade social, há constatação 

de uma baixa avaliação no tocante às atividades desenvolvidas pela instituição para 

a promoção da cidadania e inclusão social, além da pouca integração com a 

comunidade regional, na área artística e cultural, bem como na preservação da 

memória e do patrimônio cultural. 

Constata-se também que foram detectadas falhas na comunicação interna com 

os atores da instituição e desta com a sociedade, sendo também reclamação 

recorrente dos coordenadores a ausência de treinamentos e capacitação, além da 

sobrecarga de trabalho referente à função. 

Embora a participação da comunidade tenha sido pequena, o que se deve, como 

anotado, às deficiências do próprio processo de avaliação, é importante ressaltar que 

não prejudica a análise do todo, pois é de se observar que a participação, embora 

quantitativamente não demonstre percentual satisfatório, qualitativamente é de 

grande valia, pois se trata de atores preocupados com a instituição e sua melhoria. 

Nesse sentido, a CPA-Setorial pretende fazer ampla e irrestrita divulgação dos 

dados apontados pela comunidade, pretendendo com isso, incentivar a maior e 

melhor participação nas próximas avaliações, o que será feito de forma digitalizada e 

pessoalmente, através da elaboração de uma rotina de atividades. 

 
 
 


